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НАКАЗ 

м.Київ 

Про виконання програми 
концептуально-діагностичного 
етапу експерименту 
регіонального рівня з теми 
«Формування креативної 
особистості в загальноосвітньому 
навчальному закладі засобами 
мистецької освіти» 

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
11 липня 2017 року № 994, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
22 вересня 2017 року за № 1 171/31039, наказу департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації від 07 липня 2016 року № 218 «Про 
надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня 
Переяслав-Хмельницькій загальноосвітній школі І-ІП ступенів №5 Переяслав-
Хмельницької міської ради Київської області з теми «Формування креативної 
особистості в загальноосвітньому навчальному закладі засобами мистецької 
освіти», на виконання рішення колегії департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації від 10 листопада 2017 року (протокол № 4), 

НАКАЗУЮ: 

1. Схвалити звіт про виконання програми концептуально-діагностичного 
етапу експерименту регіонального рівня з теми «Формування креативної 
особистості в загальноосвітньому навчальному закладі засобами мистецької 
освіти» на базі Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів 
№5 Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області (додаток 1). 

2. Затвердити програму формувального етапу експерименту регіонального 
рівня з теми «Формування креативної особистості в загальноосвітньому навчаль
ному закладі засобами мистецької освіти» на базі Переяслав-Хмельницької загаль
ноосвітньої школи І-ПІ ступенів №5 Переяслав-Хмельницької міської ради 
Київської області (додаток 2). 



3. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради 
«Академія неперервної освіти» (Осадчий І. Г.), відділу освіти Переяслав-
Хмельницької міської ради (Ярмоленко П. М.) продовжувати здійснювати 
інформаційне та науково-методичне супроводження експерименту та підготовку 
матеріалів про виконання кожного його етапу для розгляду на засіданні колегії 
департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

4. Директору Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІП ступе
нів № 5 м. Переяслава-Хмельницького (Касьян Т. В.): 

4 .1 . розпочати формувальний етап експерименту регіонального рівня з 
теми «Формування креативної особистості в загальноосвітньому навчальному 
закладі засобами мистецької освіти»; 

4.2. підготувати до 10 грудня 2018 року для розгляду на засіданні колегії 
департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації звіт про 
виконання формувального етапу та програму контрольно-узагальнювального 
етапу експерименту 

5. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради 
«Академія неперервної освіти» (Осадчий І. Г.) у ході науково-методичної координа
ції експерименту 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. 

Директор департаменту В.Б. Рогова 


