
Експериментальна діяльність закладів освіти Чернігівської області 

(регіональний рівень) 

№ 

п/п 

Повна назва та 

адреса навчального 

закладу 

Прізвище,  ім’я 

по-батькові, 

конт. тел. 

відповідального 

виконавця 

Тема, строки проведення 

дослідно-

експериментальної 

роботи 

Очікувані результати Основні публікації, де 

висвітлені результати 

експерименту 

1. Бахмацька 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№1 Бахмацької 

районної ради, 

 

вул. Ярослава 

Мудрого, 4  

м.Бахмач, 

Чернігівська область 

Директор − 

Комар 

Олександр 

Васильович,  

т. (04635)2-11-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа для всіх», 

 

2015-2020 рр. 

Програма для дітей із затримкою 

психічного розвитку (молодший 

шкільний вік). 

Програма для дітей з порушенням 

опорно-рухового апарату. 

«Чарівний світ сенсорної 

кімнати» - брошура.  

 

Районна газета 

«Порадник» «Сенсорна 

кімната у Бахмацькій ЗОШ 

№ 1» 

2. Прилуцька гімназія 

№1 ім. Георгія 

Вороного Прилуцької 

міської ради, 

  

вул. Київська, 190 

м. Прилуки, 

Чернігівська область 

Директор − 

Рогальова Олена 

Геннадіївна,  

т. 066-91-52-925, 

(04637) 3-03-29 

«Формування творчої 

самостійності учнів у 

межах навчально-

виховного процесу 

Прилуцької гімназії №1 

ім.Георгія Вороного 

Прилуцької міської ради 

Чернігівської області», 

 

2015-2020 рр. 

 

 

 

 

Розробка технологічних 

прийомів створення вчителями 

завдань з математики, української 

мови, природознавства, спрямованих 

на розвиток в учнів поняттєвого та 

дивергентного мислення. 

Розробка психолого-

педагогічних умов побудови 

розвивального освітнього простору у 

ЗНЗ, у межах якого учні 

створюватимуть різноманітні 

продукти дитячої творчості. 

Сформованість творчої 

самостійності як інтегративного 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

утворення особистості, яке 

складається з мотиваційного, 

пізнавального та соціального 

компонентів. 

Розробка навчально-методичних 

рекомендацій «Розвиток творчих 

здібностей учнів 5-9 класів у процесі 

навчання». 

3. Малодівицька 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Прилуцької районної 

ради Чернігівської 

області 

 

вул.Слобідська,16, 

с. Мала Дівиця, 

Прилуцький район 

Чернігівська область 

Директор – 

Синенко 

Людмила 

Олександрівна, 

т.(0237) 6-73-98 

«Інноваційні аспекти 

формування мовленнєвої 

компетентності учнів 

молодшого шкільного 

віку»,  

 

2016-2020 рр. 

 

 

 

 

 

 

Обгрунтування теоретичних і 

методичних засад формування 

мовленнєвої компетентносїті молодших 

школярів, інноваційних аспектів її 

організації, проектування і перевірка 

моделі її реалізації в умовах сільської 

школи 

 

4. Дідівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Прилуцької районної 

ради  

 

вул. Шкільна, 5, 

с. Манжосівка 

Прилуцький район 

Чернігівська область 

Директор – 

Крамаренко 

Людмила 

Євгенівна, 

т. (0237) 6-33-34 

«Інноваційні аспекти 

формування мовленнєвої 

компетентності учнів 

молодшого шкільного 

віку»,  

 

2016-2020 рр. 

Обгрунтування теоретичних і 

методичних засад формування 

мовленнєвої компетентносїті молодших 

школярів, інноваційних аспектів її 

організації, проектування і перевірка 

моделі її реалізації в умовах сільської 

школи 

 

 




