
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

від "_03_" __09.2014                                                            Протокол № _5_ 
 

 

Про надання статусу експериментального  
загальноосвітнього навчального закладу 
регіонального рівня з теми «Розвиток 
природничо-математичної обдарованості  
учнів основної школи» 
 

Розглянувши та обговоривши подання директора КЗ КОР «Фастівський 

ліцей-інтернат» М. М. Коміренка від 29 червня 2014 року №244, від 01 вересня 

2014 року №343, висновки і рекомендації постійної комісії з питань освіти, науки, 

культури, освітянської діяльності, історичної спадщини, духовності, релігії та між-

регіональних зв’язків Київської обласної ради VІ скликання (додаток до протоко-

лу №5 від 14 серпня 2014 року), лист заступника голови Київської обласної ради 

Ю. М. Ноєвого від 14 серпня 2014 року №09.02/714-359, заявку та програму 

проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми 

«Розвиток природничо-математичної обдарованості учнів основної школи», 

висновки експертної комісії департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації, колегія 
 

УХВАЛЮЄ:  
 

1. Надати статус експериментального загальносвітнього навчального              

закладу регіонального рівня КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат». 
 

2. Розпочати та провести дослідно-експериментальну роботу регіонального 

рівня на базі вищезазначеного навчального закладу за темою «Розвиток 

природничо-математичної обдарованості учнів основної школи» (для учнів 5,                  

6 класів 2014/2015 н.р.) протягом 05 вересня 2014 року – 30 червня 2017 року.  
 

3. Покласти організаційне забезпечення навчально-виховного процесу в 

експериментальних 5, 6 класах на директора КЗ КОР «Фастівський ліцей-
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інтернат» Коміренка М. М., начальника відділу дошкільної та загальної середньої 

освіти департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

Осипенко Ж. Ж., начальника відділу соціального захисту інтернатних та 

позашкільних закладів департаменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації Рахманюк Н. Б. 
 

 4. Затвердити науково-консультаційну раду дослідно-експериментальної 

роботи у складі: 

Працьовитий Микола Вікторович, директор фізико-математичного інсти-

туту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

доктор фізико-математичних наук, професор, науковий керівник дослідно-

експериментальної роботи; 

Мегалінська Ганна Петрівна, доцент кафедри ботаніки та кафедри медико-

біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат біологічних наук, 

науковий консультант; 

Шуляківська Тамара Олександрівна, доцент кафедри хімії Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат біологічних 

наук, науковий консультант;  

Грищенко Геннадій Опанасович, завідувач кафедри експериментальної і 

теоретичної фізики та астрономії Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, кандидат фізико-математичних наук, професор, 

науковий консультант; 

Бондар Світлана Іванівна, доцент кафедри психології Національного педа-

гогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук, 

науковий консультант; 

Ожоган Василь Михайлович, професор кафедри української мови факуль-

тету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», доктор філологічних наук, професор, науковий консультант;  

Бачинська Євгенія Миколаївна, в.о. ректора Київського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних 

наук, доцент, науковий консультант; 

Чубарук Олена Василівна, проректор з наукової роботи Київського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, науковий 

консультант;  

Шевченко Антоніна Михайлівна, завідувач кабінету педагогічних іннова-
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цій Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, 

кандидат психологічних наук, науковий консультант.  
 

5. Доручити науково-методичне супроводження реалізації програми 

дослідно-експериментальної роботи Київському обласному інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів (Бачинська Є.М.), Національному 

педагогічному університету імені М. П. Драгоманова (Андрущенко В. П., за 

згодою), Національному університету «Києво-Могилянська академія» 

(Моренець В. П., за згодою).  
  

6. Фінансування дослідно-експериментальної роботи здійснювати за ра-

хунок коштів обласного бюджету, благодійних внесків. 
 

7. Директору КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат» (Коміренко М. М.) 

підготувати до розгляду на засіданні колегії департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації у квітні 2015 року звіт про виконан-

ня програми організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної 

роботи (додаток) та програму концептуально-діагностичного етапу дослідно-

експериментальної роботи. 
 

8. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою. 

 

 

 

Голова колегії,                                                       

доктор педагогічних наук, професор                                    Н.І. Клокар       


