
Рекомендований графік звітування  

про результати дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на 2017-2018 н. р. 

(підсумкові звіти) 

 

№ Назва експериментального 

дослідження 

Навчальний заклад Термін 

проведення  

Рекомендований

термін 

звітування 

1 Віртуальний клас як хмарно-

орієнтоване навчальне 

середовище загальноосвітнього 

навчального закладу 

 

СШ №210 

 

2012-2017 р. р. 

 

січень  

2018 р. 

2 Розкриття та розвиток потенціалу 

особистості в умовах шкільного 

середовища як інструмент 

індивідуалізації, соціалізації та 

професіоналізації 

старшокласників 

 

СЗШ №286 

 

2013-2017 р. р. 

 

січень  

2018 р. 

3 Упровадження моделі 

громадсько-активної школи                  

в загальноосвітньому 

навчальному закладі 

 

НВК №167, СЗШ №103 

 

2014-2017 р. р. 

 

січень  

2018 р. 

4 Проектування освітнього 

простору початкової школи Ліцею 

міжнародних відносин №51 як 

організаційно-педагогічна умова 

його інноваційного розвитку 

 

Ліцей міжнародних відносин №51 

 

2013-2017 р. р. 

 

січень  

2018 р. 

5 Виховуємо киянина на основі 

впровадження програми розвитку 

дітей старшого дошкільного віку 

«Я-киянин» 

 

ДНЗ № 17, ДНЗ № 107, ДНЗ № 565,                  

ДНЗ № 688, ДНЗ № 696, ДНЗ № 762 

«Либідь», ДНЗ № 810, НВК «Оріяна»  

 

2016-2017 р. р. 

 

лютий 

2018 р. 



6 Формування професійної 

орієнтації учнів у процесі 

викладання спеціального курсу 

«Надра земні (основи геології)»             

у середній загальноосвітній школі 

 

СШ №256 

 

2012-2017 р. р. 

 

лютий  

2018 р. 

7 Розвиток проектної 

компетентності учнів засобами 

інтерактивного навчання 

 

СШ №98 

 

2013-2017 р. р. 

 

березень 

2018 р. 

8 Упровадження 

мультипрофільного навчання                 

в середній загальноосвітній школі 

Фінансовий ліцей, СЗШ № 158, СЗШ № 225, 

СЗШ № 9, СЗШ № 119, СЗШ № 190,                

СЗШ № 212, СЗШ № 238, СЗШ № 282,             

СЗШ № 306, СШ № 189, СШ № 207,                  

СШ № 264, ліцей № 293, економіко-правовий 

ліцей, гімназія «Києво-Могилянський 

колегіум»; 

 

СШ № 329 «Логос»  імені Г.Гонгадзе,               

СЗШ № 62, гімназія № 290 

 

 

2012-2018 р. р. 

 

 

 

 

 

2013-2018 р. р. 

 

 

 

 

червень 

2018 р. 

9 Упровадження 

мультипрофільного навчання                 

в старших класах загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Києва 

 

СЗШ № 29 

 

2016-2018 р. р. 

 

червень 

2018 р. 

10 Формування професійної 

орієнтації учнів у процесі 

викладання спеціального курсу 

«Надра земні (основи геології)»          

у середній загальноосвітній школі 

 

СЗШ №13 ім. Хитриченка 

 

2013-2018 р. р. 

 

червень 

2018 р. 

 

11 Використання    елементів    

музейної   педагогіки    в 

навчально-виховному процесі 

сучасного ДНЗ 

ДНЗ №444 2014-2018 р. р. серпень 

2018 р. 

 


