
 

Рекомендований графік звітування навчальних закладів 

 про результати  дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, що завершується у 2016-2017 н.р. 

 

№ Назва експериментального 

дослідження 

Навчальний заклад № наказу Термін 

проведення  

Рекомендована 

дата 

звітування 

1 Інтеграція змісту навчальних 

предметів засобами педагогічного 

дизайну 

Печерський район, 

Кловський ліцей №77 

176 від 17.08.2011 р. 2011-2016 р.р. Листопад  

2016 р. 

2 Організація тьюторського 

супроводу допрофесійної 

підготовки та  профільного 

навчання в інклюзивному 

загальноосвітньому навчальному 

закладі 

Оболонський район, 

СЗШ № 168 

141 від 20.05.2011 р. 2011-2016 р.р. Січень  

2017 р. 

3 Взаємодія загальноосвітнього та 

вищого навчальних закладів з 

удосконалення підготовки 

майбутніх вчителів інформатики 

Шевченківський район, 

СШ № 91 

141 від 20.05.2011 р. 2011-2016 р.р. Січень  

2017 р. 

4 Формування загальнонавчальних 

компетентностей учнів на засадах 

інтегративно-діяльнісного 

підходу за науково-педагогічним 

проектом "Росток" 

Деснянський район, 

СЗШ № 275 

141 від 20.05.2011 р. 2011-2016 р.р. Грудень  

2016 р. 

5 Вплив інегративно-діяльнісного 

піходу на розвиток обдарованості 

дитини за науково-педагогічним 

проектом "Росток" 

Дніпровський район, 

СЗШ № 99 

141 від 20.05.2011 р. 2011-2016 р.р. Грудень  

2016 р. 



6 Реалізація інтегративно-

діяльнісного підходу в навчально-

виховному   процесі   початкової 

та основної школи на основі 

принципів науково-педагогічного 

проекту «Росток» 

Деснянський район, 

ССЗШ №264 

189 від 22.06.2012 р. 2012-2016 р.р. Грудень  

2016 р. 

7 Тьюторська підтримка у сучасній 

школі 
Солом'янський район 

Приватна школа «Афіни» 

533 від 17.06.2013 р. 2013-2016 р.р. Жовтень  

2016 р. 

8 Соціально-педагогічні умови 

впровадження  "П3 технології" у 

дошкільних навчальних закладах 

 

Голосіївський район, 

ДНЗ №596 

ДНЗ №643 

ДНЗ №726 

НВК «Славута» 

Солом'янський район, 

ДНЗ № 677 

ДНЗ №425 «Теремок» 

ДНЗ №225 

ДНЗ №373 

ДНЗ №712 

ШДС І ступеня 

«Стежина», 

Святошинський район, 

ДНЗ № 199 

ДНЗ № 203 

ДНЗ № 249 

ДНЗ № 390 

ДНЗ № 785 

ДНЗ № 789 

НВК «Обрій» 

533 від 17.06.2013 р. 2013-2016 р.р. Листопад  

2016 р. 



9 Модель мережевої профілізації 

старшої школи в умовах 

інноваційного розвитку сучасної 

освіти 

Шевченківський район, 

СЗШ № 27 

СЗШ № 95 

СЗШ № 175 

473 від 1.09.2014 р. 2014-2016 р.р. Листопад  

2016 р. 

10 Упровадження елементів 

дистанційного навчання у ЗНЗ  

м. Києва 

Деснянський район, 

Вечірня (змінна) школа ІІІ 

ступеня №18 

928 від 25.12.2013 р. 2014-2016 р.р. Листопад  

2016 р. 

11 Школа повного дня Шевченківський район, 

СШ № 53 

Деснянський район, 

СЗШ № 275,  гімназія 39, 

СЗШ № 307, СЗШ 263, 

СЗШ № 292 ім. гетьмана 

Івана Мазепи 

211 від 3.09.2012 р. 2012-2017 р.р. Червень  

2017 р. 

12 Упровадження 

мультипрофільного навчання в 

середній загальноосвітній школі 

Подільський район, 

гімназія № 257   

"Синьоозерна" 

Оболонський район, 

СШ № 252,  

Дніпровський район, 

НВК №167, СЗШ № 66,  

СЗШ № 184 

189 від 22.06.2012 р. 2012-2017 р.р. Червень  

2017 р. 

13 Формування загальнонавчальних 

компетентностей учнів на засадах 

інтегративно-діяльнісного     

підходу     за науково-

педагогічним проектом «Росток» 

Оболонський район, 

СЗШ №104 імені Олега 

Ольжича, НВК №240 

«Соціум» 

189 від 22.06.2012 р. 2012-2017 р.р. Травень 

2017 р. 



14 Розвиток     навчальної     

автономії     учнів 

загальноосвітнього навчального 

закладу 

Оболонський район, 

СШ №239 

190 від 26.06.2012 р. 2012-2017 р.р. Червень  

2017 р. 

15 Використання    елементів    

музейної   педагогіки    у 

навчально-виховному процесі 

ДНЗ: створення міні-музею хліба 

«Від зернини до хлібини» 

Святошинський район, 

ДНЗ №560 

211 від 03.09.2012 р. 2012-2017 р.р. Серпень 

2017 р. 

16 Допрофесійна   та   допрофільна   

підготовка   учнів   в медичних 

профільних    класах    та    класах    

з    поглибленим вивченням 

природничих    наук    в    умовах    

співпраці загальноосвітнього 

навчального закладу, вищого 

навчального закладу та закладу 

охорони здоров'я 

Дніпровський район, 

СЗШ №201 

113 від 13.02.2013 р. 2012-2017 р.р. Червень  

2017 р. 

17 Удосконалення змісту та 

методики реалізації навчально-

виховного процесу «Школи 

повного року навчання» 

Деснянський район, 

Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №23 

113 від 13.02.2013 р. 2013-2017 р.р. Серпень 

2017 р. 

18 Формування інноваційного 

корекційно-розвивального 

освітнього простору спеціальної 

школи 

Святошинський район, 

Київська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат № 16 

537 від 10.10.2014 р. 

 

2014-2017 р.р. Травень 

2017 р. 

 


