
Додаток 2 

до наказу департаменту освіти і науки  

Київської обласної державної адміністрації 

від 14 листопада 2017 року  № 378 

 

Програма 

формувального етапу експерименту  регіонального рівня з теми  «Розвиток природничо-математичної 

обдарованості учнів основної школи» на базі Переяслав-Хмельницької гімназії Переяслав-Хмельницької  міської 

ради Київської області 
 

 

№ 

з/п 

Заходи, спрямовані на реалізацію  

завдань експерименту 

Термін 

виконання 

Виконавець Очікувані результати 

Формувальний етап (жовтень 2017 року – грудень 2018 року) 

1. Розроблення, апробація та впровадження зміс-

ту, завдань та психолого-педагогічних умов 

розвитку обдарованості учнів основної школи 

у процесі вивчення природничо-математич-

них дисциплін. 

Жовтень 2017 

року – грудень  

2018 року  

Осадчий І. Г., 

Довбня П.І.,  

Батрак О. П., 

учасники 

експерименту 

Розроблення, апробація та впровад-

ження змісту, завдань та психолого-

педагогічних умов розвитку обдарова-

ності учнів основної школи у процесі 

вивчення природничо-математичних 

дисциплін. 

2. Розроблення моделі розвитку обдарованості 

учнів основної школи у процесі вивчення при-

родничо-математичних дисциплін. 

Жовтень 2017 

року – грудень  

2018 року 

Модель розвитку обдарованості учнів 

основної школи у процесі вивчення 

природничо-математичних дисциплін. 

3. Розроблення системи моніторингу якості та 

ефективності навчання учнів, а також прове-

дення її експериментальної перевірки. 

Жовтень 2017 

року – грудень  

2018 року 

Осадчий І. Г., 

Довбня П.І.,  

Батрак О. П., 

учасники 

експерименту 

Розроблення системи моніторингу 

якості та ефективності навчання учнів, 

а також проведення її експерименталь-

ної перевірки. 

4. Проведення тренінгів, педагогічних рад, круг-

лих столів, семінарів з питання експерименту 

на базі закладу освіти. 

Жовтень 2017 

року – грудень  

2018 року 

Батрак О. П., 

учасники 

експерименту 

Матеріали тренінгів, педагогічних рад, 

круглих столів, семінарів. 



5. Презентація результатів експерименту на все-

українських конференціях, семінарах, освітніх 

виставках. 

Жовтень 2017 

року – грудень  

2018 року 

Реалізація завдань експерименту.  

6. Висвітлення результатів впровадження експе-

рименту на веб-сайті експериментального 

навчального закладу. 

Жовтень 2017 

року – грудень  

2018 року 
 

 

Науковий керівник,  

ректор комунального вищого навчального закладу Київської обласної 

ради  «Академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук 
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Науковий керівник,  
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Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук, доцент 
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Доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій 
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О. В. Часнікова 

   

Директор Переяслав-Хмельницької гімназії  

Переяслав-Хмельницької міської ради      

  
О.П. Батрак 

 


