
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Н А К А З

зш ж>/Я № &
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 № 59 від
24 жовтня 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: «Програма розвитку професійної компетентності педагогічного 
персоналу навчального закладу» і надати статус експериментального 
навчального закладу регіонального рівня ЗЗСО №310 «Творчість» м. Києва, 
гімназії №153 імені О.С.Пушкіна м. Києва (додаток 1).



2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка забезпечити науково-методичний та організаційний 
супровід експериментального педагогічного дослідження за темою: 
«Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу 
навчального закладу».

3. Начальникам управлінь освіти Солом’янської та Шевченківської 
районних в місті Києві державних адміністрацій передбачити заходи щодо 
методичної підтримки експериментального педагогічного дослідження 
«Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу 
навчального закладу».

4. Керівникам ЗСО №310 «Творчість» м. Києва, гімназії №153 імені 
О.С.Пушкіна м. Києва забезпечити проведення дослідно-експериментальної 
роботи за темою: «Програма розвитку професійної компетентності 
педагогічного персоналу навчального закладу».

5. Затвердити звіти про результати проектно-плануючого етапу 
експериментального дослідження та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темами:

5.1. «Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» в СЗШ №  170;

5.2.«Програма розвитку професійної компетентності педагогічного 
персоналу навчального закладу» в СШ № 80, СЗШ № 192;

5.3.«Організаційно-педагогічна модель розвитку полікультурної 
компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» в гімназії № 
237.

6. Затвердити підсумкові звіти, завершити дослідно-експериментальну 
роботу з наступним впровадженням результатів дослідження за темами:

6.1 .«Упровадження мультипрофільного навчання в середній 
загальноосвітній школі» у СЗШ № 9, СШ №  329 "Логос" імені Г.Гонгадзе, 
СЗШ № 62, гімназії № 290;

6.2. «Розвиток проектної компетентності учнів засобами інтерактивного 
навчання» у спеціалізованій школі №98 м. Києва.

7. Припинити дослідно-експериментальну роботу у зв ’язку із закінченням 
терміну за темами:

7.1. «Упровадження мультипрофільного навчання в середній 
загальноосвітній школі» у СЗШ № 29;

7.2. «Розвиток навчальної автономії учнів загальноосвітнього навчального 
закладу» у СШ №239;

7.3.«Віртуальний клас як хмарно-орієнтоване навчальне середовище 
загальноосвітнього навчального закладу» у СШ №210.

8. Змінити керівника дослідно-експериментальної роботи за темою: 
«Формування навичок XXI століття як основа самовизначення та



самореалізації особистості учня» у гімназії №191. Призначити керівником 
дослідно-експериментальної роботи доцента кафедри управління факультету 
інформаційних технологій та управління Панченко Аллу Гнатівну.

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

Директор Департаменту


