
 

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 
 

«04» листопада 2014 р.                                       

 

                             № 195 

Про організацію та проведення 

інноваційної діяльності в навчальних  

закладах Сквирського району 

в 2014/2015 навчальному році 
 

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 

листопада 2000 року № 522, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 року №1352, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року 

за № 2111/22423, наказів Міністерства освіти і науки України, Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти, департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації, з метою обґрунтованого та послідовного 

запровадження науково-педагогічних технологій, раціональних і ефективних 

підходів до організації наукової та інноваційної діяльності у сфері освіти, 

прогнозування тенденцій інноваційного розвитку системи освіти з 

використанням результатів моніторингових досліджень, генерування 

інноваційних ідей, їх визначення, відбору та забезпечення впровадження; 

формування відкритої інформаційно-аналітичної бази інновацій у всіх 

підсистемах освіти; проведення практико-зорієнтованих психолого-

педагогічних досліджень з актуальних проблем розвитку освіти; створення 

нормативно-правового, методологічного, науково-методичного, навчально-

технічного забезпечення системи освіти на основі врахування оцінювання 

якості та результативності навчальної і виховної діяльності навчальних 

закладів, системи консультування і наукових експертиз; розроблення нових 

концептуальних моделей удосконалення окремих підсистем освіти 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Районному методичному кабінету, керівникам загальноосвітніх, 

дошкільних, позашкільних навчальних накладів взяти до відома: 

1.1. інформацію про реалізацію дослідно-експериментальної роботи та 

інноваційної діяльності в освітній системі Сквирського району (додаток 1); 

1.2. інформацію про перелік напрямків дослідно-експериментальної роботи 

та інноваційної діяльності в 2013/2014 навчальному році (додаток 2); 



1.3. інформацію про проведення інноваційної діяльності в 2014/2015 

навчальному році (додаток 3). 

2. Затвердити склад експертної комісії відділу освіти Сквирської районної 

державної адміністрації з питань проведення на 2014/2015 навчальний рік, 

(додаток 4). 

3. Керівникам навчальних закладів: 

3.1. організувати роботу педагогічних кадрів з інноваційної діяльності за 

визначеними напрямками (додаток 5); 

3.2. провести обговорення результатів інноваційної діяльності за 2014/2015 

навчальний рік на засіданнях педагогічних рад до 01.04.2015 року; 

3.3. надати районному методичному кабінету відділу освіти Сквирської 

районної державної адміністрації інформацію «Про кількісні показники 

інноваційної діяльності в навчальних закладах району за 2014/2015 н.р.» 

(згідно з додатком 6) до 15.03.2015; 

3.4. упорядкувати нормативно-правову базу з дослідно-експериментальної 

роботи та інноваційної діяльності (згідно з додатком 7). 

4. Районному методичному кабінету відділу освіти Сквирської районної 

державної адміністрації (Корбут Л.А.): 

4.1. 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 4); 

4.2. узагальнити інформацію, подану директорами загальноосвітніх 

навчальних закладів Сквирського району та подати її до Київського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до 10.04.2015 

року «Про кількісні показники впровадження інноваційної діяльності в 

навчальних закладах Сквирського району протягом 2014/2015 н.р.» (згідно з 

додатком 6); 

4.3. продовжити роботу зі створення банків освітніх інновацій і підготовки 

педагогічних працівників до впровадження програм інноваційної діяльності; 

4.4. прозвітувати на засіданні колегії відділу освіти Сквирської районної 

державної адміністрації про хід і результати інноваційної діяльності в 

закладах освіти району до 01.06.2015 року. 

5. 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 
Козлова О.Л.  

(04568)-5-23-89  



Додаток 1 

до наказу відділу освіти  

Сквирської районної  
державної адміністрації  

від 04.11.2014 року № 195 

 

Інформація про інноваційну діяльність та дослідно-експериментальну роботу 

в закладах освіти району (2013/2014 н.р.) 

 

Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність у закладах освіти району 

здійснюється за 7 напрямами, зокрема:  

Дослідно-експериментальна робота: 

1. Розробка науково-методичного та навчально-методичного забезпечення реалізації змісту 

Всеукраїнської комплексної програми розвитку дітей "Росток". 

2. «Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» (програма Intel® «Навчання 

для майбутнього»). 

 

Інноваційна діяльність:  

3. Національна мережа шкіл сприяння здоров' ю (ШСЗ). 

4. Медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» (ПіснеЗнайка).  

5. «Освіта для стійкого розвитку в дії».  

6. Науково-педагогічний проект «Інтелект України».  

7. Проект«Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ / СНІДу через систему 

освіти». (Див. таблицю № 1) 

 

Кількість напрямів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в 

закладах освіти району:  

 у 2011/2012 н.р. – 14 напрямів, 

 у 2012/2013 н.р. – 13 напрямів. 

  у 2013/204 н.р. – 7 напрямів, 

 

Діаграма 1 

Напрямки дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності 

в закладах освіти району 

 

 

 
 

Суб’єктами дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності були: 

 2011/2012 н.р. – 24 заклади освіти; 

 2012/2013 н.р. - 20 закладів освіти; 

 2013/2014 н.р. – 15 закладів освіти. 
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Діаграма 2 

Суб’єкти дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності  

в закладах освіти району 

 

 

 

98 педагогічні працівники району охоплені дослідно-експериментальною роботою та 

інноваційною діяльністю (у 2011/2012 – 215,   2012/2013 н.р. – 222, ). 

 

 

Діаграма 3 

Кількість педагогічних працівників району охоплених  

дослідно-експериментальною роботою та інноваційною діяльністю 

 

 
 

До дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності залучено: 62,5 % 

закладів освіти району і 14,6 % педагогічних працівників. 
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Додаток 2 

до наказу відділу освіти  

Сквирської районної  
державної адміністрації  

від 04.11.2014 року №195 

 

 

 

Перелік 

напрямків дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності,  

які реалізувалися в навчальних закладах  

Сквирського району протягом 2013/2014 навчального року 

 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА: 

 

Всеукраїнський рівень: 

 

1. Медико - педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» («ПіснеЗнайка»). 

 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

1. «Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» (програма Intel 

«Навчання для майбутнього»). 

2. Проект «Інтелект України». 

3. Науково-педагогічний проект «Росток». 

4. Апробація навчальної літератури. 

5. Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю. 

6. Проект «Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ / СНІДу через 

систему освіти». 

7. «Освіта для стійкого розвитку в дії». 

 
 

  



Додаток 3 

до наказу відділу освіти  

Сквирської районної  
державної адміністрації  

від 04.11.2014 року №195 

 

ПЕРЕЛІК 

напрямів інноваційної діяльності,  

які реалізуються в навчальних закладах Сквирського району 

протягом 2014/2015 навчального року  
 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
 

1. «Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню інфорційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» (програма Intel® 

«Навчання для майбутнього»). 

2. Педагогічна технологія «Росток». 

3. Науково-педагогічний проект «Інтелект України». 

4. Апробація навчальної літератури. 

5. Національна мережа шкіл сприяння здоров' ю. 

6. Проект «Науково-організаційне забезпечення профілактики ВІЛ / СНІДу через 

систему освіти».  

7.  «Освіта для стійкого розвитку в дії».  

8. Проект «Професійна діяльність педагога дошкільного навчального закладу в 

контексті проблеми ВІЛ/СНІД». 

9. Логіко-математичний розвиток дошкільників шляхом використання логічних 

блоків З. Дьенета та кольорових паличок Кюізенера. 

10. Впровадження в практику роботи з дошкільниками елементів М. Монтессорі. 

11. Використання комʼютерних ігор з дітьми дошкільного віку. 

12. Використання елементів методики Л. Калузької в роботі з дошкільнятами. 

13. Впровадження елементів системи музичного виховання К. Орора на 

музичних заняттях. 

14. Використання авторської системи М. Єфименка з метою профілактики постави 

та плоскостопості. 

15. Використання методики ТРВЗ з метою цілеспрямованого навчання дітей 

творчості, мислення. 

16. Використання методики Є.В. Бєлкіної на заняттях із зображувальної діяльності. 

17. Нетрадиційні техніки малювання та їх вплив на художньо-еститичний розвиток 

дошкільників. 

18. Використання творчої спадщини В. Сухомлинського під час трудового навчання. 

19. Використання творчої спадщини В. Сухомлинського у формуванні екологічної 

свідомості дошкільників. 

20. Використання творчої спадщини В. Сухомлинського у процесі морально-

етичного виховання дошкільників. 

21. Виховання дошкільників на засадах педагогічної спадщини С. Русової. 
 
  



Додаток 7 

до наказу відділу освіти  

Сквирської районної  
державної адміністрації  

від 04.11.2014 року №195 

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ  

з питань впровадження програм дослідно-експериментальної роботи  

та інноваційної діяльності 

 
1. Закони  України:  

 від 23.05.1991 № 1060-ХІІ «Про освіту»; 

 від 10.02.1995 № 51/95 ВР «Про наукову і науково-технічну експертизу»; 

 від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну середню освіту»; 

 від 22.06.2000 № 1841-III  «Про позашкільну освіту»; 

 від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту»;  

 від 17.01.2002 № 2984-III «Про вищу освіту»; 

 від 04.07.2002 № 40-IV «Про інноваційну діяльність»; 

 від 08.09.2011 № 3715-VI «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

в Україні». 

 Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». 

2. Національна стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в 

умовах глобалізаційних викликів. 

3. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 №386-р). 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року» (проект). 

5. Положення: 

 Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зі 

змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

30.11.2012 №1352, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.12.2012 

за № 2111/22423,  

6. Накази Міністерства освіти і науки України:  

 від 10.11.2008 № 1028 «Про впровадження медико-педагогічного проекту 

«Гармонія інтелекту та здоров'я» (ПіснеЗнайка); 

 від 10.07.2012 № 797 «Про затвердження Програми розвитку науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» на 2012-2017 роки»; 

 апробація та моніторингові дослідження якості навчальної літератури: 

8. Накази департаменту (головного управління) освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації: 

 від 26.08.2014 № 234 «Про організацію та проведення дослідно-

експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах 

Київської області»; 

 від __.08.2013 № ___«Про проведення апробації та моніторингових 



досліджень якості навчальної літератури для учнів 2, 5 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Київської області протягом 2013/2014 – 2014/2015 навчальних 

років»; 

 від 22.06.2011 № 235 «Про надання статусу експериментального 

загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня (проведення дослідно-

експериментальної роботи регіонального рівня з теми "Апробація медико-

педагогічного проекту "Гармонія інтелекту і здоров'я" ("ПіснеЗнайка")). 

9. Накази відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації: 

– від 04.11.2014 №194 «Про організацію навчання педагогічних та управлінських 

кадрів використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі» (програма Intel «Навчання для майбутнього»); 

– від 29.10.2013 №261 «Про апробація навчальної літератури для учнів 2, 5 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Сквирського району протягом 2013/2014 – 

2014/2015 навчальних років». 

10. Регіональні положення, програми, концепції: 

Положення: 

 про очно-дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

 про електронні навчально-методичні комплекси для учнів; 

 про проведення щорічного обласного конкурсу-захисту web-сайтів відділів, 

управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів, навчальних закладів; 

 про наукову лабораторію Київського обласного інституту післядипломної 

освіти педагогічних кадрів; 

 про організацію навчання педагогічних, управлінських і методичних кадрів 

закладів освіти Київської області за програмою Intel® «Навчання для 

майбутнього». 

Концепції: 

 Концепція розвитку інформаційно-навчального середовища системи освіти 

Київської області. 

 Концепція діяльності центру дистанційного навчання КОІПОПК. 

 Концепція створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів. 

 Концепція діяльності центру педагогічних інновацій КОІПОПК. 

Концепції діяльності наукових лабораторій КОІПОПК (сільської школи, профільного 

навчання, інформаційних технологій навчання, інклюзивного навчання, 

позашкільної освіти, організаційної психології, слов’янських мов, 

здоров'язберігаючих технологій). 

  



Додаток 5 

до наказу відділу освіти  

Сквирської районної  
державної адміністрації  

від 04.11.2014 року №195 

 

Перелік 

напрямків інноваційної діяльності та здійснення їх координації,  

які реалізуються в навчальних закладах 

Сквирського району протягом 2014/2015 навчального року 
 
 

 

№ 

п/п 

Напрямки дослідно-експериментальної 

роботи та інноваційної діяльності 

 

Навчальний заклад 

 

Координатор 

1. Медико – педагогічний проект 

«Гармонія інтелекту та здоров’я» 

(«ПіснеЗнайка»). 

- Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст... №1; 

- Сквирський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. 

№4 – дитячий садок». 

Придатко Л.С. 

2. «Навчання педагогічних та 

управлінських кадрів використанню 

інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховному 

процесі» (програма Intel «Навчання для 

майбутнього»). 

 

Відповідно до наказу по відділу 

освіти Сквирської районної 

адміністрації від 04.11.2014 №194. 

Левчук С.С. 

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

4. Апробація навчальної літератури. - Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст... №1; 

- Пустоварівський НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ст... – дитячий садок». 

Відповідно до наказу по відділу 

освіти Сквирської районної 

адміністрації від 29.10.2013 №261. 

Кислюченко О.О. 

5. Педагогічна технологія «Росток». - НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-

ІІІ ст...»; 

- Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст... №2 

Придатко Л.С. 

6. Національна 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. 

7. Проект «Науково-організаційне 

забезпечення профілактики ВІЛ / 

СНІДу через систему освіти». 

- Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст... №1 Химчук Т.О. 

8. «Освіта для стійкого розвитку в дії». 

 

- Сквирський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. 

№4 – дитячий садок»; 

Козлова О.Л. 

9. «Логіко-математичний розвиток 

дошкільників шляхам використання 

логічних блоків З. Дьенета та 

кольорових паличок Кюізенера». 

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

10. Впровадження в практику роботи з 

дошкільниками елементів М. Монтессорі. 

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

11. Використання комʼютерних ігор з дітьми 

дошкільного віку. 

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

12 Використання елементів методики 

Л. Калузької в роботі з дошкільнятами. 

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

13. Впровадження елементів системи 

музичного виховання К. Орора на 

музичних заняттях. 

Сквирський ДНЗ № 6 «Ромашка» 

Сквирський ДНЗ № 2 «Малятко» 

 

Чернега Н.С. 

14. Використання авторської системи 

М. Єфименка з метою профілактики 

постави та плоскостопості. 

Сквирський ДНЗ № 6 «Ромашка» 

Сквирський ДНЗ № 2 «Малятко» 

 

Чернега Н.С. 



15 Використання методики ТРВЗ з метою 

цілеспрямованого навчання дітей 

творчості, мислення. 

Сквирський ДНЗ № 6 «Ромашка» 

Сквирський ДНЗ № 2 «Малятко» 

Чернега Н.С. 

16. Використання методики Є.В. Бєлкіної на 

заняттях із зображувальної діяльності. 

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

17. Нетрадиційні техніки малювання та їх 

вплив на художньо-еститичний розвиток 

дошкільників. 

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

18. Використання творчої спадщини 

В. Сухомлинського під час трудового 

навчання. 

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

19. Використання творчої спадщини 

В. Сухомлинського у формуванні 

екологічної свідомості дошкільників. 

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

20. Використання творчої спадщини 

В. Сухомлинського у процесі морально-

етичного виховання дошкільників. 

Кривошиїнське НВО Чернега Н.С. 

21. Виховання дошкільників на засадах 

педагогічної спадщини С. Русової. 

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

 
 

  



 

Додаток 6 

до наказу відділу освіти  

Сквирської районної  
державної адміністрації  

від 04.11.2014 року №195 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про кількісні показники впровадження та інноваційної діяльності  

в навчальних закладах району/міста протягом  
2014/2015 навчального року 

Інноваційна діяльність: 
 
 

«Використання творчої спадщини В. Сухомлинського  

у формуванні екологічної свідомості дошкільників» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

«Використання творчої спадщини В. Сухомлинського  

у процесі морально-етичного виховання дошкільників» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

«Виховання дошкільників на засадах педагогічної спадщини С. Русової» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

«Використання творчої спадщини В. Сухомлинського під час трудового 

навчання» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

«Нетрадиційні техніки малювання та їх вплив  

на художньо-еститичний розвиток дошкільників» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

Використання методики Є.В. Бєлкіної на заняттях із зображувальної діяльності 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

 

 

 



«Використання методики ТРВЗ з метою цілеспрямованого 

навчання дітей творчості, мислення» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

«Використання авторської системи М. Єфименка  

з метою профілактики постави та плоскостопості» 
№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

«Впровадження елементів системи музичного виховання К. Орора 

на музичних заняттях» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

«Використання елементів методики Л. Калузької в роботі з дошкільнятами» 
№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

«Використання комʼютерних ігор з дітьми дошкільного віку» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

Впровадження в практику роботи з дошкільниками елементів М. Монтессорі. 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

«Логіко-математичний розвиток дошкільників шляхом 

використання логічних блоків З. Дьенета та кольорових паличок Кюізенера» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

Медично-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» («ПіснеЗнайка») 
№  
з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

 

 

 

 



«Навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню Інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі»  

(програма Intel® «Навчання для майбутнього») 
№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 

 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    
 

Педагогічна технологія «Росток» 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    
 

Апробація навчальної літератури 

№ 

з/п 

Назва  

закладу освіти 

2014/2015 н.р. 

задіяні в реалізації програми 

к-ть класів/груп к-ть  пед. прац-в к-ть  учнів  

     

 
Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю 

 

№  
з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 
Проект «Науково-організаційне забезпечення профілактики  

ВІЛ / СНІДу через систему освіти» 
 

 
№ 
з/п 

 
Назва закладу освіти 

2014/2015 н.р. 

кількість 
працюючих тренерів 

кількість педагогічних 
працівників, які завершили 

навчання за програмою 

кількість учнів, які 
охоплені НВП з 

використанням ІКТ 

     
 

«Освіта для стійкого розвитку в дії» 
 

№  

з/п 

Назва закладу освіти  2014/2015 н.р. 

кількість задіяних у реалізації програми 

педагогічних працівників учнів 

    

 
 

  



 

Додаток № 4 

наказ відділу освіти  
Сквирської районної  

державної адміністрації  

від 04.11.2014 року №195 
 

 

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. 

 

 

 

 

 


