
ВИКОНАВЧИМ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Н А К А З

№О

Про організацію дослідно- 
експериментальної роботи 
та затвердження звітів 
про результати дослідно- 
експериментальної роботи 
в закладах 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 № 58 від 
21 серпня 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 заявки та програми дослідно-експериментальних робіт за 
темами:

1.1 «Програма розвитку педагогічного персоналу навчального закладу» і 
надати статус експериментального навчального закладу регіонального рівня 
навчально-виховному комплексу № 209 «Сузір’я» м. Києва (додаток 1).



1.2 «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в умовах 
ЗЗСО» і надати статус експериментального навчального закладу 
регіонального рівня закладам загальної середньої освіти № 8 та № 80 м. Києва 
(додаток 2).

1.3 «Упровадження мультипрофільного навчання в ЗЗСО» і надати статус 
експериментального навчального закладу регіонального рівня закладу 
загальної середньої освіти № 162 та гімназії № 34 «Либідь» ім. Віктора 
М аксименка м. Києва (додаток 3).

2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка забезпечити науково-методичний та організаційний 
супровід експериментальних педагогічних досліджень за темами, 
визначеними п.п. 1.1, 1.2, 1.3 пункту 1 цього наказу.

3. Начальникам управлінь освіти Дніпровської, Оболонської, Печерської та 
Подільської районних у місті Києві державних адміністрацій передбачити 
планом роботи заходи щодо методичної підтримки зазначених 
експериментальних педагогічних досліджень.

4. Керівникам навчально-виховного комплексу №  209 «Сузір’я», закладів 
загальної середньої освіти № 8, № 80, № 162 та гімназії № 34 «Либідь» ім. 
Віктора М аксименка м. Києва забезпечити проведення дослідно- 
експериментальних робіт.

5. Затвердити підсумковий звіт, заверш ити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Ф ормування професійної орієнтації учнів у процесі 
викладання спеціального курсу «Надра земні (основи геології)» у середній 
загальноосвітній школі» на базі СЗШ  №13.

6. Завершити дослідно-експериментальну роботу за темою: «Організаційно- 
педагогічні умови діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах 
спеціальних класів для дітей з розладами спектру аутизму» у ЗЗСО №231 та 
№259 у зв ’язку із змінами у законодавстві.

7. Затвердити підсумковий звіт, заверш ити дослідно-експериментальну 
роботу з наступним впровадженням результатів дослідження за темою: 
«Впровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній 
школі» у  спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 189 з поглибленим вивченням 
англійської та німецької мов м. Києва, школі І-ІІІ ступенів № 212 м. Києва, 
школі І-ІІІ ступенів № 306 м. Києва, школі І-ІІІ ступенів №  238 м. Києва, 
гімназії «Києво-М огилянський колегіум», СЗШ  І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва, 
школі І-ІІІ ступенів № 225 м. Києва, у школі І-ІІІ ступенів №  282 м. Києва, 
школі І-ІІІ ступенів № 119 м. Києва, в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів 
№ 264 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, в спеціалізованій 
школі І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням природничих наук №293 м. 
Києва, Економіко-правовому ліцеї ІІ-ІІІ ступенів м. Києва, спеціалізованій 
школі І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови м. 
Києва, школі І-ІІІ ступенів №  190 м. Києва.



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

Директор Департаменту О. Фіданян


