
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

________ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

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 освгги 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
3 проведення дослідно-експериментальної роботи (протокол № 64 від
04 червня 2020 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: «Формування інноваційного освітнього простору української
моделі початкової школи Монтессорі» та надати статус експериментального 
навчального закладу регіонального рівня загальноосвітньому навчальному 
закладу «НВК Монтессорі з поглибленим вивченням англійської мови» 
Дніпровського району м. Києва, (додаток 1).



2. Затвердити звіт про результати практичного етапу експериментального 
дослідження та продовжити дослідно-експериментальну роботу за темою: 
«Модель Столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку 
інформаційного суспільства» в СЗШ №81 Дніпровського району м. Києва.

3. Затвердити підсумковий звіт, завершити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Формування інноваційного освітнього простору української 
моделі початкової школи Монтессорі» із упровадженням результатів 
дослідження в освітній процес загальноосвітнього навчального закладу «НВК 
Монтессорі з поглибленим вивченням англійської мови» Дніпровського району 
м. Києва відповідно до чинного законодавства та зняти з цього закладу статус 
експериментального навчального закладу.

4. Затвердити підсумковий звіт, завершити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний 
процес вечірньої спеціальної школи» із упровадженням результатів 
дослідження в освітній процес вечірньої (змінної) спеціальної школи №27 
Подільського району м. Києва відповідно до чинного законодавства та зняти з 
цього закладу статус експериментального навчального закладу.

5. Затвердити підсумкові звіти, завершити дослідно-експериментальну 
роботу «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження 
курсу «Християнська етика в українській культурі» у зв’язку з закінченням 
терміну її реалізації: у СШ №207, СЗШ №306, СШ №277, СЗШ №278, СЗШ 
№218, ПП "Київська загальноосвітня гімназія "Грейс" Деснянського району 
м. Києва та зняти з цих закладів статус експериментального навчального 
закладу.

6. Призначити науковим керівником дослідно-експериментальної роботи 
за темою: «Організаційно-педагогічна модель розвитку полікультурної 
компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» у гімназії №237 
Дарницького району м. Києва Кокарєву Анжеліку Миколаївну, заступника 
декана з наукової та міжнародної діяльності факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій Національного авіаційного університету.

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


