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Про виконання програми концептуально- 
діагностичного етапу дослідно-експериментальної 
роботи регіонального рівня на базі дошкільного 
навчального закладу (центру розвитку дитини)
«Пролісок» Макарівської селищної ради

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, на виконання рішення 
колегії департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 
від 27.12.2016 (протокол №  5),

НАКАЗУЮ:

1. Схвалити звіт про виконання програми концептуально-діагностичного 
етапу дослідно-експериментальної роботи з теми «Формування екологічної 
компетенції вихованців дошкільного навчального закладу на території 
підвищеного радіоактивного забруднення» (додається) на базі дошкільного 
навчального закладу (центру розвитку дитини) «Пролісок» Макарівської селищної 
ради.

2. Затвердити програму формувального етапу дослідно-експериментальної 
роботи, що додається.

3. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради 
«Академія неперервної освіти» (Осадчий І. Г.), відділу освіти, фізичної 
культури та спорту М акарівської районної державної адміністрації 
(Тарнавський В. М.) продовжувати здійснювати організаційно-управлінське та 
науково-методичне супроводження реалізації програми дослідно- 
експериментальної роботи з означеної теми.

4. Завідуючій дошкільним навчальним закладом (центр розвитку 
дитини) «Пролісок» М акарівської селищної ради Т. П. Мазепі:

4.1. розпочати реалізацію програми формувального етапу дослідно-



експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Формування екологічної 
компетенції вихованців дошкільного навчального закладу на території 
підвищеного радіоактивного забруднення»

із січня 2017 року;

4.2. підготувати до розгляду на засіданні колегії департаменту освіти і 
науки Київської обласної державної адміністрації звіт про виконання програми 
формувального етапу згідно з додатком та програму узагальнювального етапу 
дослідно-експериментальної роботи

до 5 грудня 2017 року.

5. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної 
ради «Академія неперервної освіти» (Осадчий І. Г.) у ході науково- 
методичної координації дослідно-експериментальної роботи здійснювати 
експертизу стану і результатів реалізації програми.

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

Д и ректор  департам енту В.Б . Рогова


