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 НАКАЗ 

 

Дата                                                     м. Дніпро                                        № 

         

        Про проведення дослідно-експериментальної роботи   

навчального  закладу в 2019-2020 н. р. 

 

Відповідно  до наказів Міністерства освіти і науки України, Положення 

про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (у 

редакції наказу  Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994,  

зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 22.09.2017 за № 1171/31039), 

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (у 

редакції наказу МОН України від 23.11.2009 № 1054, Інструкції про 

організацію та діяльність ліцею, затвердженого наказом міністерства освіти 

України від 20.07.1995 № 217, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

05.01.1996 за №8/1033 та з метою практичної реалізації Концепції Нової 

української школи, формуванні особистості, яка у своєму житті керується 

загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки 

НАКАЗУЮ педагогічним працівникам ліцею: 

1. Направити освітню діяльність на: 

- забезпечення здобуття освіти понад державний освітній мінімум; 

- здійснення науково-практичної  підготовки талановитої учнівської 

молоді; 

- поєднання освітньої роботи з науково-методичною та 

експериментальною; 

- використання поряд із традиційними методами і формами організації 

навчальних занять інноваційних технологій навчання; 

- поглиблену підготовку учнів при введенні додаткових навчальних годин 

інваріативної частини навчального плану,  спецкурсів, факультативів, курсів за 

вибором,  у гуртках, клубах, організації практики в навчальних і наукових 

лабораторіях, на виробництві; 

- організацію підготовки учнів за індивідуальними навчальними планами. 

2. Впровадити  проект  сприяння академічної доброчесності, метою якого 

є формування в ліцеїстів системи демократичних відносин, розвитку 

корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого 



морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету 

закладу . 

Проект сприятиме практичній реалізації  ст. 42 Закону України «Про 

освіту» «Академічна доброчесність». 

Місія проекту – формування нової академічної культури, що базується на 

довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні. 

        Основними завданнями проекту вважати: 

 інтеграція освітніх компонентів з академічної доброчесності в освітній 

процес; 

 введення з 1 по 11 клас наскрізного інтегрованого курсу за вибором 

«Культура добросусідства» (з метою виховання компетентних, критично 

мислячих і толерантних осіб, громадян і патріотів своєї Батьківщини, які 

поділяють демократичні цінності і люблять свій рідний край); 

 ознайомлення учасників освітнього процесу із принципами 

доброчесності у навчанні. 

3. Продовжити  дослідно-експериментальну роботу Всеукраїнського рівня 

за темою «Формування соціально важливих компетентностей освіти впродовж 

життя через міжпредметну інтеграцію  з питань енергозбереження у закладах 

загальної середньої освіти», що започаткована в межах Проекту ДТЕК 

«Енергоефективні школи: нова генерація». (Науковий керівник дослідно-

експериментальної роботи Сафіуліна Кадрія Рашитівна, к.т.н., доцент, старший 

консультант у зв’язках із громадськістю Проекту ДТЕК «Енергоефективні 

школи: нова генерація», ВБО «Інститут місцевого розвитку»).  

Метою експерименту є підвищення обізнаності учнів, педагогів та батьків 

з питань свідомого споживання та енергоефективності, технічних та фінансових 

аспектів діяльності ресурсопостачальних підприємств; розробка та 

впровадження проектів з підвищення енергоефективності та чистої енергії; 

формування в учасників освітнього процесу навичок енергоощадної поведінки.  

4. Продовжити дослідницько-експериментальну роботу «Науково-

методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний 

процес навчальних закладів» на 2012-2019 роки (наказ МОН України від 

17.06.2013 №776), метою дослідження якої є впровадження 

експериментального викладання курсу «Фінансова грамотність» у системі 

загальної середньої освіти: дасть знання про фінансову систему, фінансові 

установи та послуги, що ними пропонуються, а також допоможе в розвитку 

вмінь управляти власними фінансами та відповідально користуватися 

фінансовими послугами. 

4. Забезпечити виконання завдань ІУ коригуючого етапу дослідно-

експериментальної роботи регіонального рівня  за темою «Інтегрування змісту 



випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес», 

науковий керівник Висоцька О.Є., доктор  філософських наук, доцент, декан 

факультету відкритої освіти ДОІППО, локальною темою школи обрати 

«Інтегрування еколого-економічної освіти у навчально-виховний процес». 

Метою експерименту визначити основні шляхи інтегрування змісту 

випереджаючої освіти для сталого розвитку у освітній процес, розроблення 

показників ефективності засвоєння змісту випереджаючої освіти, впровадження 

моделі школи сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального 

освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, що сприятимуть 

формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах 

сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості 

громадянського суспільства.  

Основними завдання коригуючого етапу є: узагальнення результатів 

дослідження щодо системи інтегрування змісту випереджаючої освіти для 

сталого розвитку у навчально-виховний процес в експериментальних 

навчальних закладах; вивчення та експертна оцінка накопиченого 

педагогічного досвіду щодо формування ціннісних орієнтацій та стійких 

моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально 

відповідальної особистості громадянського суспільства;  формування висновків 

і рекомендацій щодо використання теоретичних та практичних результатів 

дослідження з даної проблеми.   

5. Забезпечити реалізацію завдань обласного науково-методичного проекту 

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»  

Головною метою проекту є визначення освітніх стратегій соціалізації 

особистості, розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових 

груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого 

чинника процесу соціалізації.  

Основними завдання У підсумкового етапу є узагальнення перспективного 

педагогічного досвіду, підведення підсумків роботи педагогічних колективів з 

проблеми соціалізації учнів, підготовка матеріалів для публікації, науковий 

аналіз матеріалів моніторингу, підготовка підсумкових  наукових конференцій, 

обмін досвідом між регіонами області.  

6. Забезпечити реалізацію завдань Всеукраїнської мережі шкіл 

олімпійської освіти та науково-дослідної роботи «Олімпійська освіта і  

культура» з метою формування особистості, яка у своїх діях і думках у рамках 

фізкультурно-спортивної діяльності й у повсякденному житті керується 

загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки, що культивуються 

олімпізмом та принципами Олімпійської Хартії.  

Основними завданнями є: 



 впровадження в 5-6 класах спецкурсу «Олімпійська освіта», який 

забезпечить у свідомості учнів образ олімпізму, олімпійського руху та 

Олімпійських ігор як яскраву, наочну, представницьку модель сучасного 

суспільства, яка орієнтує на загальнолюдські, організаційні й правові норми, 

духовні, моральні, етичні та естетичні цінності; 

 інтеграцію олімпійських знань у систему викладання навчальних 

предметів. 

7. Систематично аналізувати результати експериментально-дослідницької 

роботи  на засіданнях  методичної  ради 

     Відповідальна: заступник  директора  з  НВР        не менше 2-х разів на рік 

                               Данюшина Л.М.                                         

8. Звітуватися про діяльність координаторам проектів науково-дослідної 

роботи за темами:  

 проекту «Академічна доброчесність»;   

 проекту ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація» «Формування 

соціально важливих компетентностей освіти впродовж життя через 

міжпредметну інтеграцію  з питань енергозбереження у закладах загальної 

середньої освіти»; 

  дослідницько-експериментальної роботи «Науково-методичні засади 

впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес 

навчальних закладів»;  

 дослідницько-експериментальної роботи «Інтегрування еколого-

економічної освіти у навчально-виховний процес» в ДОІППО; 

 дослідницько-експериментальної роботи «Освітні стратегії соціалізації 

особистості громадянського суспільства»; 

 науково-дослідної роботи «Олімпійська освіта і  культура». 

  Відповідальна: заступник  директора  з  НВР    Данюшина Л.М.   

                                                                                                травень-червень 2020р. 

9. Контроль  за  виконанням   даного  наказу  покласти   на  заступника 

директора  з  навчально-виховної  роботи  Данюшину  Л.М.                           

 

Директор  школи                                                       Л.В. Хмеленко 

 

З  наказом  ознайомлена: 

заступник  директора                           Л.М. Данюшина  


