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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

с/ 4 oJ. doJJ № 4 бб
Про організацію дослідно- 
експериментальної роботи 
та затвердження звітів 
про результати дослідно- 
експериментальної роботи 
в закладах дошкільної та загальної 
середньої освіти

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 07 листопада 2000 року №  522 ( у редакції наказу Міністерства 
освіти і науки України від 11 липня 2017 року №  994), зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2017 року за № 1171/31039, 
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 
2002 року №  114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 
23 листопада 2009 року № 1054), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 16 грудня 2009 року за № 1217/17233, рішення експертної комісії 
з проведення дослідно-експериментальної роботи (протокол № 56 від 
21 лютого 2018 року) та з метою поширення інноваційного досвіду 
й подальшого вдосконалення пошукової роботи в закладах освіти 
міста Києва

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити заявку та програму дослідно-експериментальної роботи за 
темою: «Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів 
загальної середньої освіти» і надати статус експериментального навчального 
закладу регіонального рівня C3IU № 286 (додаток 1).

2. Затвердити заявку та програму дослідно-експериментальної роботи за 
темою: «Програма розвитку професійної компетентності педагогічного 
персоналу закладу загальної середньої освіти» і надати статус



експериментального навчального закладу регіонального рівня НВК № 167 
з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа 1 ступеня- 
гімназія), гімназії № 117 ім. Лесі Українки (додаток 2).

3. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка забезпечити науково-методичний та організаційний 
супровід експериментальних педагогічних досліджень за темами: «Розвиток 
соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої 
освіти», «Програма розвитку професійної компетентності педагогічного 
персоналу закладу загальної середньої освіти».

4. Начальникам управлінь освіти Голосіївської, Дніпровської; 
управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районних в місті 
Києві державних адміністрацій передбачити планом роботи заходи щодо 
методичної підтримки експериментальних педагогічних досліджень 
«Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів закладів загальної 
середньої освіти», «Програма розвитку професійної компетентності 
педагогічного персоналу закладу загальної середньої освіти».

5. Директорам СЗШ №  286, НВК № 167 з поглибленим вивченням 
німецької мови (спеціалізована школа І ступеня-гімназія), гімназії № 117 
ім. Лесі Українки забезпечити проведення дослідно-експериментальної 
роботи за темами: «Розвиток соціально-емоційної компетентності учнів 
закладів загальної середньої освіти», «Програма розвитку професійної 
компетентності педагогічного персоналу закладу загальної середньої освіти».

6. Затвердити звіти про результати інформаційно-аналітичного етапу 
експериментального дослідження та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Програма розвитку професійної компетентності
педагогічного персоналу навчального закладу» в СЗШ № 182, СЗШ №286, 
НВК № ЗО «Еконад».

7. Затвердити звіти про результати формувально-впроваджувального 
та узагальнено-корекційного етапів експериментального дослідження та 
продовжити дослідно-експериментальну роботу за темою: «Модель
методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в 
середній школі» в НВК «Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 
вивченням української мови-гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана 
Хмельницького», СШ № 207, СЗШ № 249, СШ №  250, СЗШ № 263 імені 
Євгена Коновальця, СШ № 313.

8. Затвердити звіт про результати підготовчо-організаційного етапу 
експериментального дослідження та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Організаційно-педагогічні умови художньо-естетичного 
розвитку учнів основної школи» в СЗШ № 245.

9. Затвердити звіт про результати підготовчого етапу експериментального 
дослідження та продовжити дослідно-експериментальну роботу за темою: 
«Система педагогічної підтримки обдарованої дитини в умовах 
багатопрофільного ліцею» в ліцеї «Голосіївський» №  241.

10. Затвердити звіт про результати формувально-впроваджувального 
етапу експериментального дослідження та продовжити дослідно-



експериментальну роботу за темою: «Організаційно-педагогічні умови
інноваційного розвитку освітнього простору Кловського ліцею №77» 
у Кловському ліцеї №77.

11. Затвердити звіт про результати другого етапу реалізації 
експериментального дослідження та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Формування професійної орієнтації учнів у процесі 
викладання спеціального курсу «Надра земні (основи геології)» у середній 
загальноосвітній школі» в СЗШ №13 ім. І. Хитриченка.

12. Затвердити звіт про результати програмно-моделюючого етапу 
експериментального дослідження та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Упровадження мультипрофільного навчання в середній 
загальноосвітній школі» в СЗШ №225.

13. Затвердити підсумкові звіти, завершити дослідно-експериментальну 
роботу за темами: «Виховуємо киянина на основі впровадження програми 
розвитку дітей старшого дошкільного віку «Я-киянин», «Упровадження 
моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному 
закладі» з упровадженням результатів у освітній процес ДНЗ № 17, ДНЗ 
№ 107, ДНЗ №  565, ДНЗ №  688, ДНЗ № 696, ДНЗ №  762 «Либідь», ДНЗ 
№ 810, НВК «Оріяна», СЗШ №103 відповідно до чинного законодавства та 
зняти з цих закладів статус експериментального навчального закладу.

14. Завершити дослідно-експериментальну роботу за темами: 
«Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому 
навчальному закладі», «Використання елементів музейної педагогіки у 
навчально-виховному процесі ДНЗ: створення міні-музею хліба «Від зернини 
до хлібини» у зв ’язку із закінченням терміну дослідження та зняти статус 
експериментального навчального закладу з НВК № 167 з поглибленим 
вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ступеня-гімназія), 
ДНЗ № 560.

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

Директор Департаменту


