
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

у/а .# № $
Про створення експертної 
комісії з проведення 
дослідно-експериментальної 
роботи

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 та з метою поширення 
інноваційного досвіду й подальшого вдосконалення пошукової роботи 
в закладах освіти міста Києва

1. Затвердити склад експертної комісії з проведення дослідно- 
експериментальної роботи (додаток).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту від 29 вересня 2014 року № 521 «Про створення експертної 
комісії з проведення дослідно-експериментальної роботи» (зі змінами).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Н А К А З У Ю  :

Директор Департаменту Олена ФІДАНЯН



Додаток
до наказу Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адмінісі

від «^2?___ ____________

Склад експертної комісії 
з проведення дослідно-експериментальної роботи

Голова комісії:, Войцехівський М. Ф., директор Інституту
післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент.

Заступники голови: Бохно О. В., начальник управління дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти 
Департаменту освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації);
Івашньова С. В., заступник директора з наукової 
роботи Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Секретар: Шапаренко Г. В., старший науковий співробітник
науково-дослідної лабораторії експериментальної 
педагогіки та педагогічних інновацій Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка.

Члени комісії: Бабінець С. І., начальник відділу науки,
прогнозування та аналізу цільових програм 
Департаменту освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), кандидат педагогічних 
наук;
Батечко О. В., заступник начальника управління -  
начальник відділу загальної середньої освіти 
управління дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти Департаменту освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 
Горпенко JI. М., голова українського відділення 
міжнародної асоціації науковців, методист з 
науково-експериментальної роботи НМЦ 
Г олосіївського районного управління освіти, 
кандидат педагогічних наук;



Кравчук Л. В., старший викладач кафедри 
методики та психології дошкільної і початкової 
освіти Інституту післядипломної педагогічної
освіти Київського університету імені Бориса
Грінченка;
Линьов К. О., завідувач кафедри освітнього 
лідерства Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса
Грінченка, кандидат наук з державного 
управління, доцент;
Хоружа Л.Л., завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, професор;
Федунова Т. М., голова Асоціації керівників шкіл 
м. Києва, директор СШ № 85;
Федина Т. М., директор НМЦ управління освіти 
Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації;
Петрова О. Ю., директор НМЦ управління освіти 
Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації;
Метенко Р. О., методист НМЦ управління освіти 
Солом’янської районної в місті Києві державної 
адміністрації;
Сидоренко Н. А., заступник директора НМЦ 
управління освіти Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації;
Свирська Т. І., завідувач НМЦ координації 
методичної роботи та освітніх вимірювань 
Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка; 
Якубов С. В., молодший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії експериментальної 
педагогіки та педагогічних інновацій Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка.


