
Додаток 2 

до наказу департаменту освіти і науки  

Київської обласної державної адміністрації 
від 14 листопада 2017 року № 380 

 

ПРОГРАМА 

формувального етапу експерименту регіонального рівня з теми 

«Впровадження диференційованих форм організації профільного навчання» на базі Боярського навчально-

виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа I ступеня»  

Києво-Святошинської районної державної адміністрації 
 

№ 

 з/п 

Заходи, спрямовані на реалізацію  

завдань експерименту 

Термін 

виконання 

Виконавець Очікувані результати 

Формувальний етап (жовтень 2017 року – травень 2019 року) 

1.  Підготовка відеофільмів про впровадження 

експерименту 

Жовтень 2017 року – 

травень  

2019 року 

Сушко С.М., 

Асаєвич Н.М.,  

Просвірякова М.В.,  

учасники 

експерименту  

Відеофільми про впровадження 

експерименту 

2.  Апробація та впровадження змісту, завдань 

та психолого-педагогічних умов впровад-

ження диференційованих форм організації 

профільного навчання 

Жовтень 2017 року – 

травень  

2019 року 

Сушко С.М., 

Асаєвич Н.М., 

учасники 

експерименту 

 

Упровадження змісту, завдань та психолого-

педагогічних умов впровадження диференці-

йованих форм організації профільного на-

вчанняв умовах навчального закладу 

3.  Розроблення  методичних рекомендацій 

щодо ефективного впровадження диферен-

ційованих форм організації профільного 

навчання у навчально-виховний процес 

загальноосвітнього навчального закладу 

Жовтень 2017 року – 

травень  

2019 року 

Методичні рекомендації щодо викладання 

предметів на профільному рівні в умовах ди-

ференційованих форм організації профільно-

го навчання 

4.  Проведення тренінгів, педагогічних рад, 

круглих столів, семінарів з питання експе-

рименту на базі експериментального на-

вчального закладу 

Жовтень 2017 року – 

травень  

2019 року 

Розробки тренінгових програм, педагогічних 

рад, круглих столів, семінарів з питання реа-

лізації  експерименту 

5.  Апробація педагогічних технологій на на-

вчальних заняттях профільних груп, занят-

Жовтень 2017 року – 

травень 2019 року 

Проведення навчальних занять, факультати-

вів у профільних групах навчального закладу 



 2 

тях факультативних курсів та в поза на-

вчальних формах роботи 

6.  Презентація результатів експерименту на 

всеукраїнських конференціях, семінарах, 

освітніх виставках 

Жовтень 2017 року – 

травень 2019 року Сушко С.М., 

Філь Т.М., 

Асаєвич Н.М., 

учасники 

експерименту 

 

Поширення результатів експерименту в прак-

тику роботи навчальних закладів області 

 

 7.  Підготовка й публікація серії публіцис-

тичних та науково-методичних матеріалів 

щодо основних завдань, ідей програми та 

реалізації завдань експерименту 

Жовтень 2017 року – 

травень 2019 року 

8.  Проведення науково-педагогічної кон-

ференції «Вільний вибір учня – запорука 

конкурентоздатності на ринку праці» 

Квітень 2019 року Сушко С.М.,  

Асаєвич Н.М. 

Висвітлення результатів впровадження 

експерименту 

 

 

Науковий керівник, ректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 

доктор педагогічних наук  

  

І. Г. Осадчий 

   

Науковий керівник, доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат 

педагогічних наук  

  

 

І. І. Сотніченко 

   

Науковий консультант,старший викладач кафедри педагогіки,  

психології та менеджменту освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти», кандидат психологічних наук 

  

 

А. М. Шевченко 

   

Директор Боярського навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

загальноосвітня школа I ступеня» Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації 

  

 

С. М. Сушко 
 


