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Про завершення І (аналітико-констатувального) 
етапу та розширення бази для проведення 
дослідно-експериментальної роботи 
всеукраїнського рівня за темою 
«Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого 
середовища навчання предметів 
природничо-математичного циклу в 
загальноосвітньому навчальному закладі»

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 07 листопада 2000 р. № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26 грудня 2000 р. за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 30 листопада 2012 р. за № 1352), Положення про 
експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. за № 428/6716 
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 р. 
за № 1054), та наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.2016 № 88х 
проводиться дослідно-експериментальна робота за темою «Варіативні моделі 
комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо- 
математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

Н а підставі висновку науково-методичної комісії з інформатизації закладів 
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 
від 26.10.2016 (протокол № 3), враховуючи клопотання Департаменту освіти і 
науки Вінницької обласної державної адміністрації від 01.06.2016 № 34-1-02/2218, 
Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації від 31.05.2016 № 3687/0/211-16, Департаменту освіти і науки 
Одеської обласної державної адміністрації від 03.11.2016 № 3031/02/01-34-02-03, 
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 
від 25.05.2016 № 04-10/2671, від 31.05.2016 № 04-10/2780, від 22.08.2016 № 04-10/3973, 
Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації 
від 12.10.2016 № 2475-38/2016 та Управління освіти і науки Волинської обласної 
державної адміністрації від 04.10.2016 № 3365/07/2-16, з метою продовження та
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розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи за темою 
«Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів 
природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про завершення І (аналітико-констатувального) етапу 
дослідно-експериментальної роботи за темою «Варіативні моделі комп’ютерно- 
орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного 
циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» за лютий 2016 р. -  червень 
2016 р., що додається.

2. Розширити базу для проведення дослідно-експериментальної роботи за 
темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання 
предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному 
закладі», долучивши до участі навчальні заклади згідно з додатком (далі -  
експериментальні навчальні заклади), та надати загальноосвітнім навчальним 
закладам статус експериментальних всеукраїнського рівня.

3. Науково-методичній комісії з інформатизації закладів освіти Науково- 
методичної ради М іністерства освіти і науки України заслухати звіт наукового 
керівника дослідно-експериментальної роботи за темою «Варіативні моделі 
комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо- 
математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» про 
завершення П (теоретико-моделювального) етапу у червні 2018 року.

4. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» надавати організаційну та 
науково-методичну допомогу педагогічним колективам експериментальних 
навчальних закладів у проведенні дослідно-експериментальної роботи.

5. Департаментам освіти і науки Вінницької, Дніпропетровської, 
Кіровоградської, Одеської, Сумської, Хмельницької та управлінням освіти і 
науки Волинської, Рівненської, Чернігівської обласних державних адміністрацій 
сприяти експериментальним навчальним закладам у забезпеченні необхідних 
умов для організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Хобзея П. К.

Міністр Лілія Гриневич



Додаток до наказу 
Міністерства освіти і науки 
від Я Ж&Л Л ^-№

Перелік навчальних закладів,
що беруть участь у дослідно-експериментальній роботі

за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища 
навчання предметів природничо-математичного циклу 

в загальноосвітньому навчальному закладі»

1. Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної 
освіти»

2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Вінницької міської ради
3. Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради
4. Дошкільний навчальний заклад № 7 Вінницької міської ради
5. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Городище Ківерцівського району 

Волинської області
6. Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа № 55 інформаційно- 

технологічного профілю» Д ніпропетровської міської ради
7. Одеська приватна гімназія «Мрія»
8. Одеський приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов -  
дошкільний навчальний заклад «Мрія»

9. Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 
ступенів -  ліцей Шосткинської міської ради Сумської області

10. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області»

11. Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської 
міської ради Сумської області

12. Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 
ім. М. Островського Хмельницької області

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко


