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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

09. о б. т ь  №

Про організацію дослідно- 
експериментальної роботи 
та затвердження звітів 
про результати дослідно- 
експериментальної роботи 
в навчальних закладах

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 07 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, Положення про 
експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року 
№ 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року 
за №428/6716, рішення експертної комісії з проведення дослідно- 
експериментальної роботи (протокол № 51 від 27 квітня 2017 року) 
та з метою поширення інноваційного досвіду й подальшого вдосконалення 
пошукової роботи в навчальних закладах міста Києва

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити заявку та програму дослідно-експериментальної роботи за 
темою: «Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» і надати статус 
експериментального навчального закладу регіонального рівня гімназії № 107 
«Введенська», СЗШ № 292 (додаток 1).

2. Затвердити заявку та програму дослідно-експериментальної роботи за 
темою: «Програма розвитку професійної компетентності педагогічного 
персоналу навчального закладу» і надати статус експериментального 
навчального закладу регіонального рівня гімназії № 107 «Введенська», 
СЗШ № 286, НВК № ЗО «ЕкоНад», (додаток 2).



3. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка забезпечити науково-методичний 
та організаційний супровід експериментальних педагогічних досліджень 
за темами: «Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва», «Програма розвитку 
професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу».

4. Начальникам управлінь освіти Голосіївської, Дніпровської, 
Деснянської, Подільської районних в місті Києві державних адміністрацій 
передбачити планом роботи заходи щодо методичної підтримки 
експериментальних педагогічних досліджень «Упровадження 
мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Києва», «Програма розвитку професійної компетентності 
педагогічного персоналу навчального закладу».

5. Директорам СЗШ № 286, СЗШ № 292, НВК № ЗО «ЕкоНад», гімназії 
№ 107 «Введенська» забезпечити проведення експериментальних 
педагогічних досліджень за темами: «Упровадження мультипрофільного 
навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва», 
«Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу 
навчального закладу».

6. Затвердити звіти про результати підготовчого етапу 
експериментальних досліджень та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темами: «Упровадження мультипрофільного навчання в середній 
загальноосвітній школі» у СЗШ № 8, «Соціально-педагогічні аспекти 
організації інклюзивної освіти дітей зі зниженим зором в умовах початкової 
школи» в СЗШ № 226, «Формування інноваційного освітнього простору 
української моделі початкової школи Монтессорі» в НВК Монтессорі 
з поглибленим вивченням англійської мови.

7. Затвердити звіт про результати форму вал ьно-впроваджувального 
етапу експериментального дослідження та продовжити дослідно- 
експериментальну роботу за темою: «Упровадження відкритої освіти у 
навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи» у вечірній 
(змінній) спеціальній школі І-ІІ ступенів № 27.

8. Затвердити звіт про результати формувального етапу 
експериментального дослідження та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Розвиток проектної компетентності учнів засобами 
інтерактивного навчання» в СШ № 98.

9. Затвердити підсумковий звіт, завершити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчальних 
закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів інформатики» 
з упровадженням результатів у навчально-виховний процес СШ № 91 
відповідно до чинного законодавства та зняти з цього закладу статус 
експериментального навчального закладу.



9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 
управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти О. Бохно.
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