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НАКАЗ
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м.Київ

Про завершення дослідно-експериментальної 
роботи регіонального рівня

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
07.11.2000 № 522, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за 
№ 946/5167 (зі змінами), Положення про експериментальний загальноосвітній 
навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 20.02.2002 №  114, у редакції наказу від 23.11.2009 №  1054, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 16.12.2009 за №  1217/17233, наказів департаменту 
освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 07.08.2013 № 248  
«Про надання статусу експериментального дошкільного закладу регіонального 
рівня дошкільному навчальному закладу №1 «Лісова пісня» (ясла-садок 
комбінованого типу) Ірпінської міської ради з теми «Формування художньо- 
продуктивної компетенції дітей дошкільного віку», від 07.08.2013 № 249  «Про 
надання статусу експериментального дошкільного закладу регіонального рівня 
дошкільному навчальному закладу (центр розвитку дитини) №  18 «Ясочка» 
Білоцерківської міської ради з теми «Становлення ціннісних орієнтацій дітей 
дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі», від 13.02.2014 
№  44 «Про надання статусу експериментального навчального закладу Броварській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №2 Броварської міської ради з теми «Розвиток 
творчої особистості молодшого школяра на літературній спадщині 
В. О. Сухомлинського в умовах загальноосвітнього навчального закладу», на 
виконання рішення колегії департаменту освіти і науки від 27.12.2016 (протокол 
№ 5),

НАКАЗУЮ:

1. Схвалити звіти (додатки 1, 2, 3) про виконання програм дослідно- 
експериментальної роботи з тем: «Формування художньо-продуктивної
компетенції дітей дошкільного віку» (на базі дошкільного навчального закладу 
№1 «Лісова пісня» (ясла-садок комбінованого типу) Ірпінської міської ради), 
«Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному
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соціокультурному середовищі» (на базі дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) №  18 «Ясочка» Білоцерківської міської ради), «Розвиток творчої 
особистості молодшого школяра на літературній спадщині В. О. Сухомлинського 
в умовах загальноосвітнього навчального закладу» (на базі Броварської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Броварської міської ради).

2. Зняти статус експериментальних навчальних закладів регіонального 
рівня з Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  Броварської 
міської ради, дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) №  18 
«Ясочка» Білоцерківської міської ради, дошкільного навчального закладу №  1 
«Лісова пісня» (ясла-садок комбінованого типу) Ірпінської міської ради

із січня 2017 року.

3. Управлінням освіти і науки Броварської (Мельник О. М.), Білоцерківської 
(Петрик Ю. Ф.), Ірпінської (Маляренко Я. О.) міських рад завершити дослідно- 
експериментальну роботу з тем: «Розвиток творчої особистості молодшого школяра 
на літературній спадщині В. О. Сухомлинського в умовах загальноосвітнього 
навчального закладу», «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в 
сучасному соціокультурному середовищі», «Формування художньо-продуктивної 
компетенції дітей дошкільного віку» у зв’язку з виконанням програм дослідно- 
експериментальної роботи та закінченням термінів їх реалізації

до 20 січня 2017 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на ректора Комунального 
вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної 
освіти» І.Г.Осадчого.

Директор департаменту В.Б. Рогова


