
Рекомендований графік звітування 

 за етапами проведення дослідно-експериментальної роботи на 2017-2018 н. р. 

 

№ Назва експерименту Навчальний заклад Рекомендований 

термін звітування 

1 Упровадження допрофільного 

диференційованого навчання в умовах 

ЗНЗ 

 

НВК №240 «Соціум» 

 

жовтень 2017 р. 

 

2 Організаційно-педагогічні умови 

художньо-естетичного розвитку учнів 

основної школи 

 

СЗШ № 245 

 

жовтень 2017 р. 

 

3 Система педагогічної підтримки 

обдарованої дитини в умовах 

багатопрофільного ліцею 

 

ліцей «Голосіївський» № 241 

 

листопад 2017 р. 

4 Організаційно-педагогічні умови 

інноваційного розвитку освітнього 

простору Кловського ліцею №77 

 

Кловський ліцей №77 

 

грудень 2017 р. 

5 Модель методичного Центру відкритої 

освіти з програмування та веб-дизайну               

в середній школі 

гімназія № 39, СШ № 207, СЗШ № 249, 

СШ № 250, СЗШ №263 імені Євгена 

Коновальця, СШ № 313 

 

січень 2018 р. 

 

6 Програма розвитку професійної 

компетентності педагогічного персоналу 

навчального закладу 

СЗШ № 182, гімназія № 107 

«Введенська», СЗШ №286, НВК № 30 

«Еконад» 

 

січень 2018 р. 

 

7 Вплив вправ на баламетричній дошці                

на успішність дітей у навчанні 

 

гімназія «Потенціал» 

 

лютий 2018 р. 

8 Організаційно-педагогічні умови 

розбудови білінгвальної спеціалізованої 

школи І ступеня як закладу інноваційного 

типу розвитку 

 

СШ І ступеня №322 

 

травень 2018 р. 



9 Морально-духовний розвиток учнів 5-9 

класів на основі впровадження курсу 

«Християнська етика в українській 

культурі» 

 

СШ №249 

 

травень 2018 р. 

10 Соціально-педагогічні умови організації 

інклюзивного навчання учнів молодшого 

шкільного віку зі зниженим зором 

 

СЗШ №226,  ШДС «Ластівка» 

 

червень 2018 р. 

11 Упровадження мультипрофільного 

навчання в середній загальноосвітній 

школі 

СШ № 80, СЗШ № 170, гімназія № 107 

«Введенська», СЗШ № 292, Український 

колеж ім. В.О. Сухомлинського                   

(СШ № 272), гімназія № 39, СЗШ № 8 

 

червень 2018 р. 

12 Формування навичок ХХІ століття                     

як основа самовизначення                                    

та самореалізації особистості учня 

 

гімназія №191 імені Павла Тичини 

 

червень 2018 р. 

13 Розвиток освітнього простору 

білінгвального навчального закладу                  

в умовах трансформаційних змін 

 

СШ №20 

 

червень 2018 р. 

14 Психолого-педагогічний супровід дітей                

зі зниженим зором у класах                                 

із інклюзивним навчанням в умовах 

загальноосвітньої школи 

 

СЗШ № 281 

 

червень 2018 р. 

15 Упровадження мультипрофільного 

навчання в старших класах 

загальноосвітніх навчальних закладів                  

м. Києва 

 

СШ № 277 

 

серпень 2018 р. 

 


