
Рекомендований графік звітування 

 за етапами проведення дослідно-експериментальної роботи на 2020 р. 

№ Назва експерименту Заклад освіти Рекомендований 

термін звітування 

1 Розвиток управлінської  

компетентності лідерів закладів 

загальної середньої освіти 

школи І-ІІІ ступенів № № 29, 186, 275 імені Кравчука 

Володимира, 286; спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів             

№ 110 імені К. Гапоненка; ліцей «Престиж», ліцей № 227                 

імені М. М. Громова, гімназія № 257 «Синьоозерна», 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської та італійської мов № 130 імені 

Данте Аліг’єрі 

січень 2020 р. 

2 Педагогічні умови патріотичного 

виховання учнів старшого 

підліткового віку школи-інтернату в 

умовах Нової української школи 

спеціалізована школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14 січень 2020 р. 

3 Музейна педагогіка на уроках історії ліцей політики, економіки, права та іноземних мов січень 2020 р. 

4 Організаційно-педагогічні умови 

художньо-естетичного розвитку учнів 

основної школи 

СЗШ № 245 травень 2020 р. 

5 Організаційно-педагогічні засади 

забезпечення розвитку особистості в 

освітньому середовищі з роздільним 

навчанням хлопців і дівчат у ліцеї-

інтернаті № 23 «Кадетський корпус». 

лі 

№ 2 

ліцей-інтернат «Кадетський корпус» 

червень 2020 р. 

6 Упровадження мультипрофільного 

навчання в старших класах 

загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Києва 

гімназія № 107 «Введенська»,  гімназія № 39, СЗШ № 250, 

СЗШ № 8, СЗШ № 249 

червень 2020 р. 



7 Упровадження допрофільного 

диференційованого навчання в 

умовах ЗНЗ 

НВК №240 «Соціум», СЗШ № 80, СЗШ № 8 червень 2020 р. 

8 Програма розвитку професійної 

компетентності педагогічного 

персоналу навчального закладу 

гімназія № 107 «Введенська», НВК № 209 «Сузір"я» жовтень 2020 р. 

9 Організаційні, психологопедагогічні 

умови 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» 

жовтень 2020 р. 

10 Вплив вправ на баламетричній дошці 

на успішність дітей у навчанні 

гімназія «Потенціал» грудень 2020 р. 

 

 


