
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 
 
04.11.2013 р.                № 1545 
 
 
Про проведення дослідно-експериментальної  
роботи на базі загальноосвітнього навчального  
закладу «Київський ліцей бізнесу»  
Шевченківського району м. Києва 

 
Відповідно до пунктів 2.1, 2.2, 2.7 Положення про експериментальний 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 114, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року № 428/6716 (у редакції 
наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 року 
№ 1054), враховуючи клопотання Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 18.09.2013 № 063-03/1414, висновок науково-методичної 
комісії з інформатизації навчальних закладів Науково-методичної ради з питань 
освіти Міністерства від 02.10.2013 (протокол № 4), та з метою створення 
освітньо-інформаційного середовища в профільно орієнтованому 
загальноосвітньому навчальному закладі 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити як такі, що додаються: 
1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою 

«Формування інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального 
закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища» на базі 
загальноосвітнього навчального закладу «Київський ліцей бізнесу» 
Шевченківського району м. Києва на 2013 – 2018 роки; 

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування 
інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального закладу в 
умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища» на 2013-2018 роки. 

2. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального 
закладу всеукраїнського рівня загальноосвітньому навчальному закладу 



«Київський ліцей бізнесу» Шевченківського району м. Києва(далі – 
експериментальний навчальний заклад). 

3. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)сприяти у 
забезпеченні експериментальному навчальному закладу необхідних умов для 
організації і проведення дослідно-експериментальної роботи. 

4. Експериментальному навчальному закладу спільно з науковими 
керівниками подавати у письмовій формі звіти про завершення відповідних 
етапів дослідно-експериментальної роботи до Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти (Удод О. А.). 

5. Науково-методичній комісії з інформатизації навчальних закладів 
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства (Калініна Л. М.): 

5.1. Заслуховувати звіти про завершення відповідних етапів дослідно-
експериментальної роботи; 

5.2. У грудні 2018 року заслухати звіт про завершення дослідно-
експериментальної роботи та подати його на розгляд до Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти. 

6. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) надавати 
науково-методичну допомогу педагогічному колективу експериментального 
навчального закладу у проведенні дослідно-експериментальної роботи. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 
Заступник Міністра      Б. М. Жебровський 

 


