
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

0606. сW/Q

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 № 60 від 
13 лютого 2019 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: «Музейна педагогіка на уроках історії» (на базі Національного 
музею історії України) і надати статус експериментального навчального 
закладу регіонального рівня Ліцею політики, економіки, права та іноземних 
мов.



2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка забезпечити науково-методичний та організаційний 
супровід експериментального педагогічного дослідження за темою: 
«Музейна педагогіка на уроках історії» (на базі Національного музею 
історії України).

3. Начальнику управління освіти Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації передбачити заходи щодо методичної підтримки 
експериментального педагогічного дослідження «Музейна педагогіка на 
уроках історії» (на базі Національного музею історії України).
4. Врахувати, що проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: 
«Музейна педагогіка на уроках історії» (на базі Національного музею 
історії України) забезпечує Ліцей політики, економіки, права та іноземних 
мов.
5. Затвердити звіти про результати проміжних етапів експериментального 
дослідження та продовжити дослідно-експериментальну роботу за темами:

5.1 «Розвиток життєвої компетентності учнів у інноваційному освітньому 
просторі гімназії» в гімназії № 59 імені О. М. Бойченка;
5.2 «Впровадження допрофільного диференційованого навчання в умовах 
ЗЗСО» в СШ № 8;
5.3 «Впровадження мультипрофільного навчання в середній 
загальноосвітній школі» в СШ № 8.
5.4 «Впровадження мультипрофільного навчання у Політехнічному ліцеї 
НТУУ «КПІ» м. Києва».

6. Затвердити підсумковий звіт, завершити дослідно-експериментальну 
роботу з наступним упровадженням результатів дослідження за темою: 
«Використання елементів музейної педагогіки в навчально-виховному 
процесі сучасного ДНЗ» у ДНЗ №444.
7. Затвердити підсумковий звіт, завершити дослідно-експериментальну 
роботу у зв ’язку із закінченням терміну виконання за темою: «Морально- 
духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу 
«Християнська етика в українській культурі» у CLU №249 м. Києва.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти О. Бохно.

Директор Департаменту


