
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
м. Київ 

 

12.06. 2019 р.         № 830 

 

Про розширення бази реалізації інноваційного 

освітнього проекту всеукраїнського рівня 

за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки 

 

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. № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 11 липня 2017 р. № 994), враховуючи клопотання 

управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації                   

від 14.03.2019 № 05-09/870; управління освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації від 29.03.2019 № 02/11-03/789; департаменту освіти і 

науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 29.11.2018     

№ 3341-38/2018; управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 24.10.2018 № 02/3321-06; департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації від 17.10.2018 № 04.1-10/5306; 

департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації                     

від 31.08.2018 № 2492/02/01-34-02-03, від 14.02.2019 № 443/02/52-02-03; 

департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 

від 5.04.2019 № 1643/02/01-01.12; департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації від 07.11.2018 № 12-01-08/4277,  

від 28.03.2019 № 12-01-08/998; департаменту освіти і науки Виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

від 13.09.2018 № 063-9260; департаменту освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації від 24.10.2018 № 02.1-14/1293; департаменту освіти і 

науки Донецької обласної державної адміністрації від 27.02.2019  

№ 01-25/366/0/160-19; департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації від 03.07.2018 № 4063/0/211-18;  

управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації від 20.09.2018 № 3352/07/2-18 та на підставі висновку  



науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти  

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 23 травня 

2019 року (протокол № 2) 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Розширити базу реалізації інноваційного освітнього проекту 

всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки (далі - 

Проект), розпочатого відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 13.04.2018 № 366 «Про реалізацію інноваційного освітнього 

проекту всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки» 

(далі - наказ № 366). 

2. Унести зміни у Перелік закладів загальної середньої освіти, що 

беруть участь у реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського 

рівня за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки, викладеного у додатку до 

наказу № 366, виклавши його в новій редакції, що додається. 

3. Відповідним департаментам (управлінням) освіти і науки сприяти 

закладам загальної середньої освіти, які беруть участь реалізації Проекту, у 

забезпеченні необхідних умов щодо організації та реалізації Проекту. 

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 

інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Карандія В. А. 

 

 

 

Міністр           Л. М. Гриневич 



Додаток до наказу  

Міністерства освіти і науки України 

від 13.04.2018 р. № 366 

(у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України  

від 12.06. 2019 року № 830) 

  

 

Перелік  

закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у реалізації 

інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня  

за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки 

 

Волинська область: 

1. Комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради Волинської області». 

 

Дніпропетровська область: 

2. Личківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Магдалинівської 

районної ради Дніпропетровської області. 

3. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 79 Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області. 

4. Комунальний заклад «Царичанська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області. 

5. Опорний заклад Васильківський навчально-виховний комплекс № 1 

імені М. М. Коцюбинського «загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад» Васильківського району Дніпропетровської 

області. 

6. Комунальний заклад освіти «Дніпровський ліцей інформаційних 

технологій при Дніпропетровському національному університеті  

ім. О. Гончара» Дніпровської міської ради. 

7. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» 

Дніпровської міської ради. 

8. Комунальний заклад освіти «Загальноосвітня школа-інтернат № 3» 

Дніпровської обласної ради.  

 

Донецька область: 

9. Навчально-виховний комплекс № 1 Покровської міської ради 

Донецької області. 

10. Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Краматорської міської ради Донецької області. 

 

Житомирська область: 

11. Ліцей № 4 м. Новограда-Волинського Житомирської області. 

12. Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія-ліцей» № 10  

м. Бердичева Житомирської області. 
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13. Комунальний заклад «Чуднівський ліцей» Чуднівської міської ради 

Житомирської області. 

14. Коростишівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів–ліцей інформаційних технологій» ім. Л. Х. Дарбіняна 

Житомирської області. 

15. Коростенський міський колегіум Житомирської області. 

16. Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5. 

 

Запорізька область: 

17. Біленківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Біленківської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області. 

18. Запорізький колегіум «Еліт» Запорізької міської ради Запорізької 

області. 

19. Балабинський навчально-виховний комплекс «школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області. 

20. Комунальний заклад «Чорноземненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької 

області». 

21. Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 

22. Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія». 

 

Івано-Франківська область: 

23. Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської 

обласної ради. 

24. Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-

Франківської міської ради. 

25. Клубовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тисменицької 

районної ради Івано-Франківської області. 

26. Калуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Калуської міської 

ради Івано-Франківської області. 

27. Старогвіздецька гімназія. 

 

Київська область: 

28. Гребінківська гімназія Васильківського району Київської області. 

29. Опорний навчальний заклад Гребінківський навчально-виховний 

комплекс «Загальносвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад» та Вільшансько-Новоселицька філія Васильківського району 

Київської області. 

30. Калинівський навчально-виховний комплекс №1 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад». 

31. Опорний навчальний заклад – Путрівський навчально-виховний 

комплекс «гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» Васильківського району Київської області. 
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32. Погребівська філія Опорного навчального закладу Путрівський 

навчально-виховний комплекс «гімназія -загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

- дошкільний навчальний заклад». 

33. Опорний навчальний заклад «Щасливський навчально-виховний 

комплекс «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» 

Бориспільської районної ради Київської області. 

 

м. Київ: 

34. Ліцей № 142 м. Києва. 

35. Ліцей «Престиж» м. Києва. 

36. Навчально-виховний комплекс школа I-II ступенів – ліцей 

«Управлінські технології № 240 «Соціум» Оболонського району міста Києва. 

 

Миколаївська область: 

37. Снігурівська районна гімназія ім. Т. Г. Шевченка Снігурівської 

районної ради Миколаївської області. 

38. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 

Миколаївської міської ради Миколаївської області. 

39. Баштанська гімназія Баштанської міської ради Баштанського району 

Миколаївської області. 

40. Первомайська гімназія Первомайської міської ради Миколаївської 

області. 

41. Южноукраїнська гімназія № 1 Южноукраїнської міської ради 

Миколаївської області. 

42. Миколаївська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 6. 

43. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 

Миколаївської міської ради Миколаївської області. 

44. Миколаївський юридичний ліцей Миколаївської міської ради 

Миколаївської області. 

  

Одеська область: 

45. Одеський навчально-виховний комплекс «Гімназія № 7 – 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» 

Одеської міської ради Одеської області. 

46. Вилковський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Вилковської міської ради.  

 

Полтавська область: 

47. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5  

з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу 

ім. Л. І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради. 

48. Семенівський навчально-виховний комплекс № 1 імені 

М. М. Хорунжого Семенівської селищної ради Полтавської області. 

49. Опорний заклад «Засульський ліцей Засульської сільської ради 

Полтавської області». 

50. Опорний заклад «Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Великобагачанської районної ради Полтавської області». 
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Сумська область: 

51. Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської 

області. 

52. Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна 

гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей». 

53. Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 

Сумської міської ради. 

54. Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Роменської 

міської ради Сумської області. 

55. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської 

міської ради Сумської області. 

56. Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської 

міської ради Сумської області. 

57. Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської 

міської ради Сумської області. 

58. Андріяшівський ліцей – заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів Андріяшівської сільської ради Роменського району Сумської 

області. 

59. Боромлянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Боромлянської сільської 

ради Тростянецького району Сумської області. 

60. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської 

області». 

 

Тернопільська область: 

61. Заліщицька державна гімназія м. Заліщики Тернопільської області. 

62. Білобожницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

63. Милівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чортківської 

районної ради Тернопільської області. 

64. Улашківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

65. Ягільницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

66. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Дзвиняч Заліщицький район 

Тернопільська область. 

 

Харківська область: 

67. Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Балаклійської 

районної ради Харківської області. 

68. Шевченківський ліцей Шевченківської районної ради Харківської 

області. 

69. Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

Первомайської міської ради Харківської області. 

70. Люботинська гімназія № 1 Люботинської міської ради Харківської 

області. 

71. Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської 

області. 
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Хмельницька область: 

72. Кам’янець-Подільський ліцей. 

73. Нетішинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області. 

74. Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області імені Михайла Семеновича Рудяка. 

75. Шепетівський навчально-виховний комплекс № 1 у складі: 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України 

М. Дзявульського» Хмельницької області. 

76. Летичівський навчально-виховний комплекс № 2 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Летичівської селищої ради Летичівського 

району Хмельницької області. 

77. Хмельницький ліцей № 15 імені Олександра Співачука. 

 

Черкаська область: 

78. Навчально-виховний комплекс «Ліцей - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області. 

 

Чернігівська область: 

79. Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Чернігівської 

міської ради Чернігівської області. 

80. Спеціалізована загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова. 

 

 

Науковий керівник                                                                  Ю. І. Завалевський 

 

Автори ініціативи                                                                       Г. Г. Євдокімова 

                                                                                                      О. В. Коршунова 

 

Координатор                                                                               О. О. Патрикеєва 

 

 

 

Генеральний директор 

директорату дошкільної 

та шкільної освіти                                                                 А. О. Осмоловський 


