
Рекомендований графік звітування 

 за етапами проведення дослідно-експериментальної роботи на 2019 р. 

№ Назва експерименту Заклад освіти Рекомендований 

термін звітування 

1 Упровадження елементів 

дистанційного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

м. Києва 

Ліцей «Універсум», СЗШ №259, «Фінансовий 

ліцей» 

 

квітень 2019 р. 

2 Розробка та впровадження 

електронних освітніх ресурсів у 

процесі навчання основ інформатики 

учнів початкової школи 

Київська гімназія № 154, СЗШ № 245,  

СЗШ № 281,  школа І ступеня № 310 «Творчість» 

 

квітень 2019 р. 

3 Розвиток соціально-емоційної 

компетентності учнів закладів 

загальної середньої освіти 

СШ № 85, СЗШ № 182, СЗШ № 215,  

НВК № 30 «ЕкоНад», СЗШ № 286 

 

квітень 2019 р. 

4 Педагогічні умови формування 

розвивального освітнього середовища 

сучасного дошкільного навчального 

закладу 

ДНЗ № 731 квітень 2019 р. 

5 Упровадження мультипрофільного 

навчання в середній загальноосвітній 

школі 

СШ № 173, СЗШ № 180, гімназія № 39,  

СШ № 251 імені Хо Ши Міна, СШ № 247, 

Український колеж ім. В.О. Сухомлинського 

 (СШ № 272),  гімназія № 107 «Введенська», 

 СЗШ № 292, СШ № 277, СШ № 202,  

СЗШ № 206, СШ № 20, СЗШ № 170 

 

 

травень 2019 р. 

6 Морально-духовний розвиток учнів 5-9 

класів на основі впровадження курсу 

«Християнська етика в українській 

культурі» 

СШ №249, СЗШ №218, СШ №23, СШ №277, 

СЗШ №278, СЗШ №306, ПП «Київська 

загальноосвітня гімназія «Грейс», СЗШ №180, 

школа-інтернат №14,  СЗШ №12, СЗШ №67,  

СЗШ №279, СШ №207, гімназія біотехнологій 

№177, СЗШ № 206 

 

травень 2019 р. 



7 Психолого-педагогічний супровід 

дітей зі зниженим зором у класах із 

інклюзивним навчанням в умовах 

загальноосвітньої школи 

СЗШ № 281 травень 2019 р.  

8 Упровадження мультипрофільного 

навчання в  ЗЗСО 

гімназія № 34 «Либідь», ЗЗСО № 162 червень 2019 р. 

9 Упровадження допрофільного 

диференційованого навчання в умовах 

ЗНЗ 

НВК №240 «Соціум» червень 2019 р. 

10 Система педагогічної підтримки 

обдарованої дитини в умовах 

багатопрофільного ліцею 

ліцей «Голосіївський» № 241 червень 2019 р. 

11 Формування інноваційного освітнього 

простору української моделі 

початкової школи Монтессорі 

НВК Монтессорі з поглибленим вивченням 

англійської мови 

жовтень 2019 р. 
 

12 Інноваційна модель професійного 

розвитку педагогічних кадрів міста 

Києва 

ІППО Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

жовтень 2019 р. 

 

13 Програма розвитку професійної 

компетентності педагогічного 

персоналу навчального закладу 

Ліцей №157, Київський спортивний ліцей-

інтернат, Медична гімназія № 33, гімназія № 48, 

СШ № 23, СШ № 98, СЗШ № 104 ім. О. Ольжича, 

СЗШ № 258, ліцей № 241 «Голосіївський», СЗШ 

№ 182, СЗШ №286, НВК № 30 «Еконад», школа І 

ступеня № 310 «Творчість», гімназія № 153 імені 

О.С. Пушкіна 

жовтень 2019 р. 

 

14 Розвиток життєвої компетентності 

учнів у інноваційному освітньому 

просторі гімназії 

гімназія № 59 імені О. М. Бойченка жовтень 2019 р. 

15 Соціально-педагогічні аспекти 

організації інклюзивної освіти дітей зі 

зниженим слухом в умовах основної та 

старшої школи 

СЗШ № 233 листопад 2019 р. 



16 Модель Столичного центру відкритої 

освіти в умовах розвитку 

інформаційного суспільства 

СЗШ № 81 листопад 2019 р. 

17 Організаційно-педагогічна модель 

розвитку полікультурної 

компетентності учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

гімназія № 237 грудень 2019 р. 

18 Організаційні, психологопедагогічні у

мови впровадження  

елементів енавчання в школі 

гімназії №№ 143,  179, 290; спеціальна 

загальноосвітня школа інтернат №11,  

СШ № № 264, 234, спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 4, Києво-Печерський ліцей  

№ 171 «Лідер», СШ № 193, спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 5, Київська 

гімназія  східних  мов № 1, гімназія «Ерудит», 

ліцей- інтернат № 23 «Кадетський корпус», 

 

гімназія № 315, Київська інженерна гімназія, 

спеціалізована школа № 23, ліцей № 208, 

спеціалізована школа-інтернат № 14, ліцей № 198 

«ЕКО», гімназія біотехнологій № 177, ліцей № 38 

ім. В. М. Молчанова, ліцей «Голосіївський»  

№ 241, НВК  №240 «Соціум», спеціалізована 

школа № 47, гімназія № 107 «Введенська» 

грудень 2019 р. 

 


