
 

УКРАЇНА 

СКВИРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Адреса: 09000 м. Сквира, Богачевського, 55. Тел. 5-25-75. e-mail:skvyravo@ukrpack.net 

 

НАКАЗ 
“23” листопада 2016 р.         № 242 

 

Про організацію дослідно-експериментальної 

роботи та інноваційної діяльності 

у навчальних закладах Сквирського району в 2016/2017 н.р. 

 

На виконання пункту 2 статті 8 Закону України "Про загальну середню освіту", 

відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» (зі змінами), 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, наказу департаменту освіти і 

науки Київської обласної державної адміністрації від 24.10.2016 № 329, а також з метою 

визначення напрямів дослідно-експериментальної та інноваційної освітньої діяльності у 

дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах Сквирського району в 2016/2017 н.р., 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад експертної комісії відділу освіти Сквирської районної державної 

адміністрації з питань інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності дошкільних, 

загальноосвітніх навчальних закладів Сквирського району в 2016/2017 навчальному році 

(додаток 1). 

2. Затвердити мережу закладів освіти Сквирського району, які здійснюють дослідно-

експериментальну роботу всеукраїнського рівня (додаток 2). 

3. Затвердити перелік напрямів інноваційної діяльності навчальних закладів Сквирського 

району в 2016/2017 навчальному році (додаток 3). 

4. Директорам закладів освіти, дошкільних навчальних закладів району: 

4.1. забезпечити належну організацію проведення дослідно-експериментальної роботи та 

здійснення інноваційної діяльності згідно з додатками 2-3; 

4.2. вивчати питання про доцільність завершення (чи продовження) виконання програм 

дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах, керуючись п.2.10 Положення 

про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад; 

4.3. забезпечити підготовку та провести обговорення звітних матеріалів про реалізацію 

дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності регіонального рівня на 

засіданнях педагогічних рад до 01.03.2017 року; 

4.4. підготувати та надати районному методичному кабінету відділу освіти Сквирської 

районної державної адміністрації інформацію «Про кількісні показники інноваційної 

діяльності в навчальних закладах району за 2016/2017 н.р.», «Про кількісні показники 

інноваційної діяльності локального характеру в навчальних закладах району за 2016/2017 



н.р.» (згідно з додатком 4) та за алгоритмом і карткою учасника підготувати звіт про 

впровадження програми дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня 

(додаток 5,6) до 10.03.2017. 

5. Районному методичному кабінету відділу освіти Сквирської районної державної 

адміністрації (Корбут Л.А.): 

5.1. забезпечити організаційно-управлінське та науково-методичне супроводження 

інноваційної діяльності в навчальних закладах Сквирського району за напрямками, 

визначеними відповідними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, департаменту (головного управління) освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації, відділом освіти Сквирської районної державної адміністрації 

(згідно з додатком 2, 3, 4, 5, 6); 

5.2. узагальнити інформацію, подану директорами загальноосвітніх навчальних закладів 

Сквирського району та подати її до 15.03.2017 року КВНЗ КОР «Академія неперервної 

освіти» (відділ педагогічних інновацій) «Про кількісні показники впровадження 

інноваційної діяльності в навчальних закладах Сквирського району протягом 2016/2017 

н.р.» (згідно з додатком 4); 

5.3. продовжити роботу зі створення банків освітніх інновацій і підготовки педагогічних 

працівників до впровадження програм інноваційної діяльності; 

5.4. прозвітувати на засіданні колегії відділу освіти Сквирської районної державної 

адміністрації про хід і результати дослідно-експериментальної роботи та інноваційної 

діяльності в закладах освіти району до 01.06.2017 року. 

5. Наказ розмістити на сайті відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідуючу районним методичним 

кабінетом Корбут Л.А. 

 

Начальник відділу освіти     О.В. Заболотний 

 

З наказом ознайомлена    Л.А. Корбут 

  



 

Додаток 1 

до наказу відділу освіти  

Сквирської РДА  

від 23 листопада 2016 № 242 

 

 

 

 

СКЛАД 

експертної комісії відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації 

з питань інноваційної діяльності 

 

Заболотний Олександр Вікторович, начальник відділу освіти Сквирської районної 

державної адміністрації, - голова експертної комісії. 

Корбут Людмила Анатоліївна, завідуюча районним методичним кабінетом відділу 

освіти Сквирської районної державної адміністрації, - заступник голова експертної 

комісії. 

 

Члени комісії: 

1. Козлова Ольга Леонідівна, методист районного відділу освіти Сквирської районної 

державної адміністрації; 

2. Петриченко Микола Анатолійович, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2; 

3. Дячук Олена Григорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. М. Ольшевського 

Сквирської районної ради. 
 

  



Додаток 3 

до наказу відділу освіти  

Сквирської РДА  

від 23 листопада 2016 № 242 

ПЕРЕЛІК  

напрямів  інноваційної діяльності  

у навчальних закладах Сквирського району 

на 2016/2017 навчальний рік  

 

 

 

№ 

п/п 

Напрямки дослідно-

експериментальної роботи та 

інноваційної діяльності 

 

Навчальний заклад 

 

Координатор 

1. Освітні програми Intel® (Intel® 

«Навчання для майбутнього» 

 Левчук С.С. 

2. Проект «Інтелект України» - Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 Придатко Л.С. 

3. Національна мережа шкіл сприяння 

здоров'ю в рамках міжнародного 

проекту «Європейська мережа шкіл 

сприяння здоров’ю».  

- Самгородоцька ЗОШ І-ІІІ ст..; 

- Пустоварівський НВК «ЗОШ І-

ІІІ ст.. – дитячий садок»; 

- Кам'яногребельський НВК 

«ЗОШ І-ІІ ст..- дитячий садок»; 

- Шапіївський НВК «ЗОШ І-ІІ 

ст..- дитячий садок». 

 

Квітко Л.М. 

Химчук Т.О. 

5. «Освіта для стійкого розвитку в дії» за 

міжнародним шкільним проектом для 

шкільної молоді та дорослих.   

 

Сквирський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 4 - дитячий садок» 

 

Горобіївський НВК 

Козлова О.Л. 

6. Освітній проект для шкільної молоді  

«Враховуй різницю» (курс «Кроки до 

порозуміння»).  

 

Сквирський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - 

дитячий садок» 

Левчук С.С. 

7. Українсько-американський проект 

«Розвиток толерантності у закладах 

освіти Київської області». 

 

Сквирський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 4 - дитячий садок» 

Левчук С.С. 

Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

8. «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні» 

Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Підборочинський М.Б. 

Локальний рівень 

9. «Виховання дошкільників на засадах 

педагогічної спадщини Софії Русової» 

Сквирський ДНЗ №5 «Калинка» Чернега Н.С. 

10. «Технології патріотичного виховання 

дітей дошкільного віку засобами 

краєзнавства» 

Сквирський ДНЗ № 2 «Малятко» Чернега Н.С. 

11. «Формування здоров'язбережувальних 

особистісних компетенцій дитини в 

умовах дошкільного навчального 

закладу» 

Сквирський ДНЗ № 6 «Ромашка» Чернега Н.С. 

12. «Кольорові палички Кюізенера та 

логічні блоки Дьенеша як засіб логіко-

математичного розвитку дітей 

дошкільного віку» 

Сквирський ДНЗ № 1 «Світанок» Чернега Н.С. 

 

 

  



Додаток 4 

до наказу відділу освіти  

Сквирської РДА  

від 23 листопада 2016 № 242 

 
 

ЗВІТ 
 про кількісні показники впровадження навчальними закладами дослідно-експериментальної роботи, 

реалізації інноваційних проектів і програм у 2016/2017 навчальному році 
 

Форма для заповнення 
 

Район (місто)___________________________________________________ 

 
 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 
 
РІВЕНЬ (потрібне підкреслити) – всеукраїнський, регіональний  

 
 

 
Назва проекту (програми): ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

№  
з/п 

Навчальний заклад  2016/2017 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми осіб  

педагогів учнів 

    

    

    

    

 

 
 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Назва проекту (програми): ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

№  
з/п 

Навчальний заклад  2016/2017 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми осіб 

педагогів учнів 

    

    

    

    

 

 

 

Регіональний координатор інноваційної освітньої діяльності (ПІБ, посада працівника методичної служби, 

конт. дані, підпис) 

 

  



 

Додаток 5 

до наказу відділу освіти  

Сквирської РДА  

від 23 листопада 2016 № 242 

 

 

АЛГОРИТМ 

підготовки звіту про впровадження програми  

дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня  

 

Назва навчального закладу 

Тема дослідно-експериментальної роботи (далі – ДЕР). 

Рівень експерименту: регіональний (вказати нормативний документ)  

Науковий керівник, консультанти, координатор у районі (місті)

 
– ПІБ керівника навчального закладу (повністю). 

–  ПІБ педагогічного працівника навчального закладу, відповідального за реалізацію 

програми ДЕР (повністю). 

–  ПІБ педагогічних працівників, які реалізують програму ДЕР (повністю). 

– Мета, завдання дослідження. Термін проведення ДЕР (зазначити роки). 

– Класи, в яких реалізується програма дослідно-експериментальної роботи. 

– Кількість учнів, залучених до впровадження програми дослідно-експериментальної 

роботи. 

– Очікувані результати ДЕР. 

– Етап реалізації ДЕР у 2016/2017 н.р. (назва і зміст роботи на цьому етапі). 

– Досягнені результати даного етапу реалізації програми ДЕР (науково-практичні 

напрацювання, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій і семінарів, 

навчально-методичні та навчальні видання (посібники, програми, збірники тощо), реалізовані 

технології, розроблені науково-практичні моделі, методичні розробки, інші практичні 

матеріали, в яких розкрито сутність виконаної роботи).  

–  Факти популяризації та оприлюднення результатів реалізації програми ДЕР (участь 

суб’єктів ДЕР у заходах різних рівнів з оприлюдненням результатів реалізації програми – 

конференціях і семінарах, круглих столах, освітніх виставках, проведення майстер-класів 

тощо). 

–  Про розгляд питання результатів чергового етапу програми ДЕР науковими, науково-

методичними установами, вищими навчальними закладами, які забезпечують науковий 

супровід  ДЕР (витяги з наказів, рішень тощо). 

 

Регіональний координатор інноваційної освітньої діяльності (ПІБ, посада 

працівника методичної служби, конт. дані, підпис) 

  



Додаток 6 

до наказу відділу освіти  

Сквирської РДА  

від 23 листопада 2016 № 242 

КАРТКА УЧАСНИКА ДЕР 

 
ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ  

чергового етапу виконання програми  

Тема дослідно-експериментальної роботи______________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рівень експерименту: регіональний (вказати нормативний документ).  

Назва етапу ДЕР___________________________________________________  

і терміни його реалізації ____________________________________________ 

Об’єкт дослідження_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Предмет дослідження ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту в 2017/2018 н.р.: 

№ 

 з/п 

Захід  

Виконавець 

 

Очікуваний 

результат 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Дата подання: __________________ 

Науковий керівник, консультант_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Координатор програми ДЕР___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Керівник навчального закладу________________________________________ 

 

Регіональний координатор (працівник методичної служби)_________________ 

__________________________________________________________________ 
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