
 

 

Перелік експериментальних досліджень всеукраїнського рівня 

в закладах освіти району 
 

№ 

з/п 

Назва експериментальної 

програми 

Навчальний 

заклад 

Термін 

реалізації 

Назва 

документу 

про відкриття 

експерименту 

1 Науково-педагогічний проект 

«Інтелект України» 
ліцей № 144 

пр-кт 

Червонозоряний,6 

2012-2017 

рр. 

Наказ МОНмсУ 

від 

10.07.2012р 

№797 

2 Науково-педагогічний проект 

«Інтелект України» 
сш №173 

пр-кт 

Відрадний,20 

2014-2017 

рр. 

Лист ДОНМСу 

від 26.05.2014 р. 

№063-2638 

3 Науково-педагогічний проект 

«Інтелект України» 
сш №7 

Платонівський 

провулок,3 

сзш №166 
вул. Єреванська,20 

спш №324 
вул.Тупікова,22 

2015-2018 

рр. 

Лист ДОНМСу 

від 05.05.2015 р. 

№063-3241 

Лист ДОНМСу 

від 08.06.2015 р. 

№063-4307 

4 Науково-педагогічний проект 

«Інтелект України» 
сш 64 

вул. 

Ушинського,32 

сш №71 
провул.Польовий,10 

2016-2019 

рр. 

Наказ РУО від 

01.09.2016 №336 

 Науково-методичні засади 

впровадження вітчизняної моделі 

медіаосвіти в навчально-виховний 

процес загальноосвітніх 

навчальних закладів України  

ліцей № 144 
пр-кт 

Червонозоряний,6 

сш №149 
вул.. 

Петровського,1 

сш №43 

«Грааль» 
вул. Клименка, 17 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

молоді 
вул., Героїв 

Севастополя, 35 

2012-2016 

рр. 

Наказ 

 МОНмсУ від 

27.09.2011р.  

№886 

5 Формування громадянської 

компетентності в умовах 

інноваційного розвитку сучасної 

гімназії 

гімназія №178 
Повітрофлотський 

пр-кт,22 

2013-2018 

рр. 

Наказ МОНУ від 

03.07.2013, №886 

6 Самореалізація особистості учня в 

умовах навчально-інженерного 

середовища. 

 

ліцей                   

“Престиж” 
      вул. Героїв 

Севастополя,42-А 

2014-2021 

рр. 

Наказ МОНУ  

від 05.11.2014р.  

№1268 



7 Організаційно-педагогічні умови 

створення освітнього простору як 

фактору акме-синергетичного 

розвитку учня загальноосвітнього 

навчального закладу.  

сш №71 
провул.Польовий,10 

2015-2024 

рр. 

Наказ МОНУ  

від 30.12.2015р.  

№1392 

8 Моделювання інноваційного 

розвитку профільного навчального 

закладу технічної спрямованості 

для академічно здібних дітей. 

ТЛ НТУУ 

«КПІ» 
вул.Уманська,39 

2015-2020 

рр. 

Наказ МОНУ  

від 30.06.2015  

№796 

9 Тьюторський супровід у системі 

змішаного навчання у сучасній 

школі 

школа 

«Афіни» 
вул..Андрія 

Головка, 13/1 

2015-2020  

рр. 

 

Наказ МОНУ  

від 30.06.2015  

№692 

10 Науково-педагогічний проект 

«Модель розвитку методологічної 

культури вчителя в системі 

сучасної шкільної освіти» 

гімназія-

інтернат №13 
вул. 

Новопольова,106 

2016-2021 

рр. 

Наказ МОНУ  

від 30.06.2016  

№733 

 

 

 

Перелік експериментальних досліджень регіонального рівня в закладах 

освіти району 

 

№ 

з/п 

Назва експериментальної 

програми 

Навчальний 

заклад 

Термін 

реалізації 

Назва 

документу 

про відкриття 

експерименту 

1 Упровадження елементів 

дистанційного навчання у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах міста Києва. 

сш №7 
Платонівський 

провулок,3 

сш № 52  
вул. Донця,16  
сзш №166 

вул. Єреванська,20 

гімназія 

«Ерудит» 
вул.Тупікова,27 

2012-2015 

рр. 
Наказ ГУОН 

від 28.12.2012р. 

№ 428 

 

5 Організаційні, психолого-

педагогічні умови впровадження 

елементів е-навчання в школі 

гімназія 

«Ерудит» 
вул.Тупікова,27 

2016-17рр. 

 

Наказ 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

м. Києва  

від 17.09.2016 

№757 

6 Впровадження модульно-

рейтингової системи як засіб 

удосконалення навчального 

процесу гімназії - школи повного 

дня 

гімназія 

біотехнологій 

№177 
вул. Курська,12 

2014-2019 

рр. 

Рішення 

експертної 

комісії від 

22.04.2014 року 

7 Формування та реалізація 

духовного потенціалу учнів      

5-9-х класів на уроках предметів 

гуманітарного циклу 

сш №187 
вул.Волгоградська,23 

2014-2016 

рр.. 

Наказ 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 



м. Києва  

від 01.09.2014 

№473 

8 Морально-духовний розвиток учнів 

5-9 класів на основі впровадження 

курсу «Християнська етика в 

українській культурі 

сзш №12 

вул.Зелена,12 

 сзш 67 

вул. Героїв 

Севастополя,9-а 

сзш 279 
м-н Жуляни 

вул..Леніна,60 

 гімназія 

біотехнологій 

№177 
вул..Курська,12 

2014-2019 

рр 

Наказ 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

м. Києва  

від 01.09.2014 

№473 

9 Упровадження мультипрофільного 

навчання в старших класах 

загальноосвітніх навчальних 

закладів м.Києва 

ПЛ НТУУ «КПІ» 2016 – 2020 

рр 

Наказ 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

м. Києва  

від 05.02.2016 

№84 

10 Упровадження мультипрофільного 

навчання в старших класах 

загальноосвітніх навчальних 

закладів м.Києва 

сш №173 
пр-кт Відрадний,20 

2016 – 2020 

рр 

Наказ 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

м. Києва  

від 27.04.2016    

№375 

11 «Виховуємо киянина» на основі 

впровадження програми 

розвитку дітей старшого  

дошкільного віку.  

днз №17, 762 

 

2016-2017 

рр 

Наказ 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

м. Києва  

від 05.02.2016 

№84 

 


