Експериментальна та проєктна діяльність закладів освіти Чернігівської області
(всеукраїнський рівень)
№
п/п

Тема дослідження

База дослідження,
ПІБ відповідального
виконавця,
конт.
тел.

1.

Експеримент
«Розроблення
і
впровадження
навчально-методичного
забезпечення
початкової освіти в
умовах
реалізації
нового
Державного
стандарту початкової
загальної
середньої
освіти
на
базі
загальноосвітніх
навчальних закладів на
2017-2022 рр.»

1. Прилуцька ЗОШ
Наукові керівники І-ІІІ
ст.
№7 Завалевський Ю.І.,
Прилуцької
міської в.о. директора
ради;
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
Бондаренко О.В.,
заступник директора з освіти», доктор пед.
наук, професор;
навчально-виховної
роботи
Хобзей
т. (099) 507-73-93
П.К.,заступник
Міністра освіти і
науки,
2. Ніжинська ЗОШ Ік. фіз-мат. наук
ІІІ ст. №10
Ніжинської міської
ради;
Григорова К.М.,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи
т (097) 625-22-18

Науковий
керівник,
конт.
тел.,
координатор ІМЗО

Наукові
консультанти:
Бібік Н.М., головний
науковий
співробітник відділу
початкової освіти
Інституту педагогіки
НАПН України,
доктор пед. наук,
професор, дійсний
член НАПН України;
Онопрієнко О. В.,

Наказ,
яким
затверджено
експеримент,
строки
проведення
Наказ
МОН
України
від
13.07.2017 №1028

2017-2022 рр.

Очікувані результати

Розроблення
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в умовах
реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної середньої освіти;
розроблення варіантів програм (рамкової
освітньої програми, навчальної, модельної); їх
реалізація в межах освітніх галузей;
апробація методик реалізації навчальних
програм в різних умовах (інтегрованого
навчання,
предметно-інтегрованого;
з
використанням інклюзії);
підготовка вчителів до впровадження
навчально-методичного
забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового
Державного стандарту початкової загальної
середньої освіти як провідників змін, що
передбачають широкі права для шкіл та
учительських спільнот, партнерську взаємодію з
батьками;
оновлення
нормативної
бази
функціонування початкової школи відповідно
до впроваджуваних змін; - дані про якість
освіти в умовах експериментального навчання;
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3. Ріпкинська ЗОШ І–
ІІІ ст. № 2
Ріпкинського району,
Кондратенко Т.М.,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи
тел. (066) 144-50-83
4. Чернігівська
ЗОШ І ст. № 25
Чернігівської міської
ради;

завідувач відділу
початкової освіти
Інституту педагогіки
НАПН України,
к. пед. н.
тел.(044) 481-3775

відповідне корегування змісту
навчально-виховного процесу.

і

методик

Обласний
координатор –
Бурнос В.В.,
завідувач відділу
дошкільної та
початкової освіти
Чернігівського
ОІППО імені
К.Д. Ушинського
тел.(0462) 678-45

Травкіна Л.П.,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи –
тел. (067) 460-60-40
2.

Проект «Формування
позитивної громадської
думки щодо освітніх
інновацій»

Ніжинський обласний
педагогічний ліцей
Чернігівської обласної
ради
заступник директора з
навчально-виховної
роботи − Сліпак С М.,
тел. (068) 813-96-97

Науковий керівникІванченко С.М.,
к.психол.н., старший
науковий
співробітник
лабораторії
соціальнопсихологічних
технологій Інституту
соціальної та

Наказ МОН
України
від 04.03.2016
№ 219,
2016-2020 рр.

Комплекс методичних засобів для вивчення
громадської думки в он-лайн та оф-лайн
режимах;
удосконалений
навчально-методичний
комплекс спецкурсу «Психолого-педагогічне
забезпечення громадської підтримки освітніх
інновацій»;
узагальнення та поширення досвіду роботи з
упровадження системи технологій роботи з
громадською думкою в загальноосвітніх
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політичної
психології НАПН
України,
тел. (067) 277-19-64
Координатор –
Бережна Т.І., к.п.н.,
старший науковий
співробітник відділу
дослідження
підготовки вчителів
ДНУ «ІМЗО»,
тел.(044) 248-18-12

3.

Експеримент
«Варіативні моделі
комп’ютерноорієнтованого
середовища навчання
предметів природничоматематичного циклу в
загальноосвітньому
навчальному закладі»

Ліцей № 15
м. Чернігова
директор –
Жовтопляс О.І.,
тел. (04622) 5-37-27
заступник директора з
навчально-виховної
роботи − Бибик О.В.,
тел. (04622) 5-37-58

Науковий керівникГриб’юк О.О., к.п.н.
інституту
інформаційних
технологій і засобів
навчання НАПН
України, провідний
науковий
співробітник відділу
комп’ютерноорієнтованих засобів
навчання НАПН
України,
тел. (044)440-96-27
Координатор –
Косик В.М.,
начальник відділу
цифрової освіти,
фінансової

Наказ МОН
України
від 05.02.2016
№ 88,
2016-2019 рр.

навчальних закладах;
розширення уявлень про реформи в освіті та
зростання їх підтримки серед освітян,
учнівської молоді, батьків та широкої
громадськості;
покращення
діалогу
між
учасниками
навчально-виховного процесу щодо проблем
школи в контексті освітніх інновацій;
формування
в
учасників
навчальновиховного процесу готовності до впровадження
освітніх інновацій та конструктивної взаємодії
між загальноосвітніми навчальними закладами,
обласними
інститутами
післядипломної
педагогічної
освіти,
педагогічними
університетами
Проектування та розгортання комп‘ютерноорієнтованого середовища навчання предметів
природничо-математичного
циклу
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
призначених для організації експериментальної
роботи;
розроблення
варіативних
моделей
використання
комп‘ютерно-орієнтованого
середовища навчання предметів природничоматематичного циклу, дидактичних і навчальнометодичних матеріалів у навчально-виховному
процесі під час експерименту та після
закінчення експерименту;
апробація педагогічних підходів щодо
використання
комп‘ютерно-орієнтованого
середовища, обговорення проблем ефективного
використання
комп‘ютерно-орієнтованого
середовища
предметів
природничоматематичного циклу;
підвищення якості загальної середньої
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4.

5.

Експеримент
«Формування
культурно-створюваної
позиції у вихованців
позашкільних
навчальних закладів
екологонатуралістичного
напрямку»

Проект «Науково методичні засади
впровадження
фінансової грамотності
у навчально-виховний
процес навчальних
закладів»

Комунальний заклад
«Чернігівська обласна
станція юних
натуралістів»
завідувач
методичного відділу –
Велігорська С. В.,
т. 098-25-93-324

1. Корюківська
гімназія Корюківської
районної ради
Чернігівської області
вчитель –
Самодова О. Ю.,
тел.066-982-56-35
2. Холминська

грамотності та
навичок
підприємництва
ДНУ
«ІМЗО»,
Тел. (050) 908-39-64
Науковий керівникМачуський В.В.,
к.п.н., старший
науковий
співробітник,
завідувач
лабораторії
позашкільної освіти
Інституту проблем
виховання НАПН
України,
т. 050-385-40-06,
Координатор –
Павлова Л.М.,
методист вищої
категорії відділу
дослідження
підготовки вчителів
«ДНУ» ІМЗО,
т. 068-95-73-856
Науковий керівникСмовженко Т.С.,
доктор економічних
наук, професор,
радник ректора
Університету
банківсько ї справи
Національног банку

освіти та якості освітніх послуг.

Наказ МОН
України від
11.08.2014
№ 923,
2014-2019 рр.

Виявити,
теоретично
обґрунтувати
та
експериментально перевірити організаційнопедагогічні умови формування культурностворюваної позиції у вихованців позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного
напряму

Накази МОН
України від
19.07.2012 №828;
17.06.2013 №776;
24.03.2016 № 324,

Розроблення концепції розвитку системи
фінансової грамотності, стратегії підготовки
педагогічних
колективів
і
батьків
до
впровадження фінансових інновацій;
вивчення можливості адаптації світового
досвіду підвищення фінансової грамотності в
системі освіти;
розроблення навчальних програм з

2012-2019 рр.
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загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Корюківської
районної ради
Чернігівської області
вчитель –
Оліфіренко С. В.,
тел. 067-17-99-473
3. Парафіївська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Парафіївської
селищної ради
Чернігівської області
директор –
Петруша Г. Л.,
тел. (04633) 2 41 16
4. Ічнянська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №
4 Ічнянської районної
ради Чернігівської
області,
директор Колесніченко О.В.,
тел. (04633) 2-14-01
5. Гімназія імені
Пантелеймона Куліша
м. Борзни
Борзнянської
районної ради
Чернігівської області
директор −
Рябоштанова А. Є.,
т. (04653) 2-16-16,

України (м.Київ),
т.(044)462-53-10
Координатори –
Косик В.М.,
начальник відділу
цифрової освіти,
фінансової
грамотності та
навичок
підприємництва
ДНУ
«ІМЗО»,
т. (050) 908-39-64
Забуга Н.І., завідувач
сектору фінансової
грамотності та
навичок
підприємництва
ДНУ
«ІМЗО»,
науковометодичного
забезпечення
природничоматематичної та
технологічної освіти
ІМЗО,
т. (067)297-50-27

фінансової грамотності для учні початкової та
основної школи;
курсу «Фінансова грамотність» для учнів
старшої та судентів вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації;
фінансових факультативів та методичних
рекомендацій
(посібників)
з
фінансової
грамотності для вчителів і викладачів.
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(04653) 2-14-54
6. Комарівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Борзнянської
районної ради
Чернігівської області
директор –
Порубай Н. Г.,
т. (04653) 2-51-32
7. Прилуцька гімназія
№ 5 імені
В.А.Затолокіна
Прилуцької міської
ради Чернігівської
області.
директор –
Бурлаку Н.О.,
м. 050-51-95-690
т. (04637) 3-29-88
8. Добрянська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Ріпкинського району
Чернігівської області
вчитель –
Шевченко Н. В.,
т. 063-790-38-47
9. Павлівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Ріпкинського району
Чернігівської області
вчитель –
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Халіманенко В. Б.,
т. 098-442-56-61
10. Любецька
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
ім. 12-й гвардійської
стрілецької Пінської
Червонопрапорної
ордена Суворова
дивізії Ріпкинської
районної ради
Чернігівської області
вчитель − Гусар Н. М.
т. 067-465-35-43
11. Дідівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Прилуцької районної
ради Чернігівської
області
директор −
Крамаренко Л. Є.
т. (04637) 6-38-34
12. Малодівицька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Прилуцької районної
радиЧернігівської
області
директор –
Синенко Л. О.,
т. (04637) 6-73-98

13. Ніжинська
гімназія № 3
Ніжинської міської
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ради Чернігівської
області
вчитель –
Булавенко С. Д.,
к.п.н.,
т. (04631)7-19-13
14. Чернігівська
загальноосвітня
школа №3 І-ІІІ
ступенів Чернігівської
міської ради
Чернігівської області
вчитель –
Боровик В. М,
т. (097) 726-93-10
15. Чернігівська
загальноосвітня
школа № 9 І-ІІІ
ступенів Чернігівської
міської ради
Чернігівської області
вчитель –
Ничипоренко С. М.,
т. (063)-812-57-37
16. Ліцей № 15 м.
Чернігова
вчитель – Глек А. А.,
т. (097) 927-17-40
17. Чернігівська
загальноосвітня
школа № 20 І-ІІІ
ступенів Чернігівської
міської ради
Чернігівської області
вчитель –
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6.

Науково-педагогічний
проект «Інтелект
України»

Полевик І. П.,
т. (063) 858-79-40
18. Вороньківська
загальноосвітня
школи І-ІІІ ступенів
Бобровицької
районної ради
Чернігівської області
вчитель –
Дурейко М. П.,
т. 097-950-39-36
19. Озерянська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Бобровицької
районної ради
Чернігівської області
вчитель −
Криворученко І. О.
т. 093-917-78-48
20. Чернігівський
обласний
педагогічний ліцей
для обдарованої
сільської молоді
Чернігівської обласної
ради
вчитель –
Грищенко Г. О.
т. 098-304-45-77
1. Бобровицька
ЗОШ І-ІІІст. №1
Бобровицької
районної ради
Чернігівської обл.

Наказ МОН
України від
05.08.2014 № 900

Науковий керівникНаказ
МОН
Гавриш І.В., доктор України
від
пед.наук, професор 10.07.2012 № 797
кафедри педагогіки і
методики

Підвищення інтелектуального рівня академічно
обдарованих дітей; упровадження в освітній
простір України системи пошуку, розвитку та
педагогічної підтримки інтелектуально здібних
дітей і учнівської молоді
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17400 Чернігівська
обл., Бобровицький рн, м. Бобровиця,
вул. Незалежності, 60,
Директор школи –
Ралко В.М.,
т.(0232) 2-31-66,

професійної освіти
Харківського
національнопедагогічного
університету імені
Г.С. Сковороди
т. (057) 268-41-04,

2. Деснянська ЗОШ
І-ІІІ ст. Деснянської
селищної ради
Чернігівської області
17024 Чернігівська
обл., Козелецький р-н,
смт Десна,
вул. Довженка, 34,
Директор школи –
Миронова Л.М.,
(0246)4-62-67

Координатор –
Кіян О.І., к.п.н.,
старший науковий
співробітник відділу
дослідження
підготовки вчителів
ДНУ «ІМЗО»,
т.(044) 248-18-12

3. Прилуцька
спеціалізована школа
I-III ст. № 6 з
поглибленим
вивченням
інформаційних
технологій
Прилуцької міської
ради
Чернігівської області
17500 м. Прилуки,
вул. Київська, 232,
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи – Іценко І. О.,
10

т. 0664075155
4. Чернігівська
ЗОШ І-III ст. № 29
Чернігівської міської
ради
Чернігівської області
14032 м. Чернігів, вул.
Доценка, 9,
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи –
Анищенко І. А.,
т. (04622)3-51-04
5. Чернігівська
ЗОШ І-III ст. № 3
Чернігівської міської
ради Чернігівської
області
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи Сащенко Л. В.
т.(0462)647-826
6. Корюківська
ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Корюківської міської
ради,
м. Корюківка,
вул.Шевченка, 54,
Заступник директора з
навчально-виховної
роботи –
Матвієнко Н. А.,
т.0502534122050
11

7.

8.

Експеримент
«Стандартизація
наскрізної соціальнопсихологічної моделі
масового впровадження
медіаосвіти у
вітчизняну педагогічну
практику»

Науково-педагогічний

1. Козелецька гімназія
№1 Козелецької
районної ради,
2. Чернігівський
колегіум №11
Чернігівської міської
ради,
3. Інформаційнотехнологічний ліцей
№16 Чернігівської
міської ради,
4. Лосинівська ЗОШ ІІІІ ст. Лосинівської
селищної ради;
5. Дошкільний
навчальний заклад №
9 «Лілея» загального
розвитку дітей
Ніжинської міської
ради
Відповідальний
виконавець Анищенко О.О.,
старший викладач
кафедри педагогіки та
психології ЧОІППО
імені К.Д.Ушинського
т.0635630009

Науковий керівник:
Найдьонова Л.А.,
заступник директора
з наукової роботи,
завідувач
лабораторії
психології масової
комунікації та
медіаосвіти
Інституту соціальної
та політичної
психології НАПН
України, доктор
психологічних наук,
член-кореспондент
НАПН України.
т.(044)425-24-08
Координатор:
Семчук Н.І.,
завідувач сектору
організаційної
культури та етики
педагогічних
працівників відділу
інноваційної
діяльності та
дослідноекспериментальної
роботи ДНУ
«Інститут
модернізації змісту
освіти»
т.(044)248-91-13

54 навчальні заклади:

Науковий керівник –

Наказ
Міністерства
освіти і науки
України від
08.08.2017 року
№ 1199
2017-2022 рр.

Наказ МОН

Розробити на основі вітчизняної моделі
медіаосвіти і узагальнення досвіду
експериментальних навчальних закладів та
стандартизувати інваріантну складову
психолого-педагогічної концепції розвитку
системи наскрізної масової медіаосвіти,
стратегію інтенсивної підготовки
педагогічних колективів учнів і батьків до
впровадження медіаосвітніх інновацій;
удосконалити критерії та стандартизувати
психодіагностичні методики оцінювання
медіакультури суб’єктів навчально-виховного
процесу
навчальних закладів усіх рівнів акредитації в у
мовах інформаційної агресії;
розробити комплекс навчальних програм для
наскрізної інтегрованої
медіаосвіти з урахуванням особливостей
впровадження концепції Нової
української школи, а також відповідне
методичне забезпечення.

Активне сприяння здоров’ю і добробуту
12

проект «Національна
мережа шкіл сприяння
здоров’ю»

ЗНЗ – 37 (міських –
13, сільських – 24),
ДНЗ - 9,
ПНЗ – 2,
професійно-технічні
навчальні заклади - 4,
школи-інтернати – 2

Кириленко С.В.,
к.пед.наук,
начальник відділу
дослідження
підготовки вчителів
ДНУ «ІМЗО»,
т.(044) 248-18-12,

України від
10.11.2008р.,
№1023

персоналу школи; взаємозв’язки між різними
ступенями школи для планування узгодженої
програми валеологічного виховання; розвиток
освітнього потенціалу служб шкільного
здоров’я (від медичних оглядів до активної
підтримки оздоровчих програм); активне
сприяння формуванню самоповаги всіх учнів,

Наказ МОН
України
від 21.04.2017
№ 624,

Забезпечення умов для навчання учнів
життєвим навичкам шляхом інтеграції курсу
«Вчимося жити разом» у зміст шкільного
предмета «Основи здоров’я» та план виховних
годин з метою:
- досягнення позитивних змін у знаннях,
ставленнях, намірах, уміннях і навичках учнів,
сприятливих для розбудови миру;

Національний
координатор –
Даниленко Г.М.,
доктор мед.наук,
професор
Харківського
національного
університету імені
В.Н. Каразіна,

9.

Проект «Вчимося жити
разом»

273 заклади загальної
середньої освіти

Координатор –
Бережна Т.І., к.п.н.,
старший науковий
співробітник відділу
дослідження
підготовки вчителів
ДНУ «ІМЗО»,
т.(044)248-18-12
Координатор
проекту від МОНУБєскова Н.В.,
заступник
департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти;

Лист МОН
України від
05.01.2018 р.

13

10.

11.

Проект «Розвиток
інклюзивного
освітнього середовища
у Чернігівській
області»

87 закладів загальної
середньої освіти

Проект «Вивчай та

12 загальноосвітніх

Регіональний
координатор
Симонова К.М.,
методист відділу
природничоматематичних
дисциплін
ЧОІППО імені
К.Д.Ушинського

№1/9-8

Благодійний Фонд
Порошенка

2017-2019 рр.

Регіональний
координатор –
Зленко Л.О.,
завідувач відділу
інтернатних закладів
та інклюзивного
навчання
ЧОІППО імені
К.Д.Ушинського,
т.(0462) 676-945
Виконавець проекту: Між МОН

- формування у дітей та підлітків позитивного
ставлення до себе, свого життя та своїх
життєвих перспектив, прийняття інших
поглядів, поваги до культурних відмінностей,
солідарності, соціальної відповідальності,
почуття справедливості та рівності;
- завдяки використанню компетентісного
підходу забезпечення розвитку таких
психосоціальних компетентностей як:
самоусвідомлення і самооцінка, ефективна
комунікація, самоконтроль, емпатія, здатність
до кооперації, аналіз проблем і прийняття
рішень, запобігання і конструктивне
розв’язання конфліктів, забезпечуючи таким
чином розвиток компетентностей, які
передбачені концепцією Нової української
школи, і реалізацію завдань освітніх галузей
«Соціальна і здоров’язбережна», «Громадянська
та історична» проекту Державного стандарту
початкової освіти.
Удосконелення підготовки педагогічних кадрів
для роботи в умовах інклюзивного навання;
навчально-методичне забезпечення інклюзивної
освіти;
підготовка та видання навчально-методичних
матеріалів для учителів з питань інклюзивного
навчання;
підготовка та видання навчально-методичних
комплектів батькам як активним учасникам
навчально-реабілітаційного процесу;
соціально-психологічна підтримка сімей, які
виховують дітей з особливими освітніми
потребами.
Розроблення матеріалів для інтеграції навичок
14

розрізняй: інфомедійна
грамотність»

12.

Експеримент
«Теоретикометодологічні засади
моделювання розвитку
авторських шкіл»

навчальних закладів
м. Чернігова:
Спеціалізована ЗОШ
№1 з поглибленим
вивченням іноземних
мов м. Чернігова;
Чернігівський
колегіум №11
Чернігівської міської
ради;
Ліцеї №15, №22, 32;
м.Чернігова;
Чернігівські ЗОШ
№№ 3, 7, 19, 21, 29,
30, 33.
Відповідальний
виконавець:
Тимошенко Я.Г.,
директор
Методичного центру
управління освіти
Чернігівської міської
ради
Ріпкинська гімназія
імені Софії Русової
Ріпкинської районної
ради Чернігівської
області;
Святомиколаївська, 43
смт Ріпки,
Ріпкинський район,
Чернігівська область;
директор - Корж Н.М.
т. (04641)2-18-09

IREX (Міжнародна
рада з міжнародних
обмінів та
досліджень (США) в
партнерстві з
українською
громадською
організацією
Академія
української преси за
офіційної підтримки
Міністерства освіти і
науки України,
Посольства США в
Україні та
Посольства
Великобританії в
Україні

України і
виконавцями було
підписано
спеціальний
Меморандум про
міжнародну
співпрацю,
пілотування
проекту.
(Додаток до
Протоколу про
наміри між радою
Міжнародних
Наукових
Досліджень та
Обмінів (IREX) та
МОНУ в галузі
освіти від 22
грудня 2017 року)

критичного мислення та медіаграмотності в
декілька предметів середньої школи (історії,
української мови і літератури у 8 класі,
мистецтва у 9 класі ) та методологічну
платформу (плани уроків, мультимедійні
матеріали, що доповнюють предметні
підручники тощо), посібника для вчителів та
учнів цих шкільних предметів.

Науковий керівник:
Завалевський Ю.І.,
доктор п.н.,
професор, заступник
директора ДНУ
«Інститут
модернізації змісту
освіти»
Координатор:
Кіян О.І., к.пед.н.,
старший науковий
співробітник відділу

Накази МОНУ
від 19.01.2017
№79;
від 01.08.2018
№835

Вивчити стан розробленості моделювання
авторських шкіл в теорії і практиці.
Виявити та обґрунтувати закономірності,
схарактеризувати принцип моделювання
розвитку авторських шкіл.
Розробити та експериментально перевірити
ефективність концепції моделювання розвитку
авторських шкіл та відповідної технології її
практичної реалізації.
З’ясувати зміст, структуру понять «авторська
школа», «моделювання розвитку авторської
школи».

2017-2021 рр.
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досліджень
підготовки вчителів
ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти»

13.

Медико-педагогічний
проект «Гармонія
інтелекту та здоров’я»

1.Заклад дошкільної
освіти комбінованого
типу № 26 Прилуцької
міської
ради
Чернігівської області
вул. Ярмаркова б.45 В,
м. Прилуки,
Чернігівська обл.;
т.(04637) 5-02-77
директорБербушенко В.І.
т.066-646-73-33
2. Прилуцька ЗОШ ІІІІ ступенів № 14
Прилуцької
міської
ради
Чернігівської
області
вул. Садова. 106,
м. Прилуки,
т.(04637) 3- 31- 79
3.
Комунальний
позашкільний
навчальний
заклад
Центр творчості дітей
та
юнацтва
Прилуцької
міської
ради
Чернігівської
області.
вул. 1 Травня, 80,

Науковий керівникЯновська
Н.М.,
кандидат медичних
наук,
Президент
Міжнародного
інноваційного
центру гармонійного
розвитку людини
(044)599-58-32
097-496-05-02

Розробити та упровадити в практику комплекс
нормативно-правового, програмного та
науково-методичного забезпечення діяльності
авторських шкіл.
Наказ
МОН
України
від
15.12.2016р.
№ 1528;
Наказ
МОН
України
від
18.08.2017р.
№1198
«Про
внесення змін до
наказу
МОН
України
від
15.12.2016р.
№1528»

Створення умов для повноцінного фізичного,
духовного здоров’я, психологічного комфорту
та соціального благополуччя дітей шляхом
визначення пріоритету особистісноорієнтованого корекційно-оздоровчого розвитку

2016-2021р.р.
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м. Прилуки,
т. (04637) 3-03-08

14.

Експеримент
«Технологія навчання
учнів початкової школи
«Розумники»
(Smart Kids)»

1. Ріпкинська ЗОШ
І-Ш ступенів № 2
Ріпкинського району;
вул. Пирогова, 5
смт Ріпки,
Ріпкинський район,
директор школи Лебедко С.А.
т. (04641)2-18-92
2. Чернігівська
загальноосвітня
школа I – III ст.№ 24
Чернігівської міської
ради,
вул. Толстого, 148,
м. Чернігів,
директор школи –
Доман Юрій
Вікторович,
т. (0462) 645-011

Науковий керівник:
Наказ МОНУ від
Литвинова
С.Г., 30.08.2017 №1234
доктор п н., старший
науковий
співробітник,
2017 – 2022 рр.
завідувач
відділу
технологій
відкритого
навчального
середовища
Інституту
інформаційних
технологій і засобів
навчання НАПНУ
т. 0675027078
Науковий
консультант:
Биков
В.Ю.,
директор Інституту
інформаційних
технологій і засобів
навчання
НАПН
України, доктор т.н,
професор, дійсний
член НАПН України

1.
Проаналізувати теорію і практику
використання сучасних ЕОІР у навчальному
середовищі початкової школи.
2.
Розробити й апробувати модель
використання сучасних ЕОІР для навчання
учнів початкової школи.
3.
Визначити відповідність ЕОІР новому
Державного стандарту початкової загальної
освіти.
4.
Визначити умови забезпечення дослідноекспериментальної роботи: нормативно –
правові, організаційні, методичні, кадрові та
критерії результативності використання ЕОІР у
навчальному середовищі початкової школи.
5.
Підготувати учнів і вчителів початкових
класів до використання ЕОІР у навчальновиховному процесі початкової школи.
6.
Визначити якість забезпечення дослідноекспериментальної роботи за основними
критеріями результативності використання
ЕОІР у навчально- виховному процесі
початкової школи.
7.
Розробити науково-методичні
рекомендації для вчителів щодо використання
ЕОІР у навчально-виховному процесі
початкової школи.

Координатор;
Китайцев О. М.,
завідувач
сектору
електронних освітніх
ресурсів
відділу
цифрової освіти та
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15.

Експеримент «Науковометодичні засади
створення та
функціонування
Всеукраїнського
науково-методичного
віртуального STEMцентру (ВНМВ STEMцентр)»

1. Ніжинський ліцей
Ніжинської міської ради
при НДУ
ім. М.Гоголя
директор –
Алєксєєнко С. Г.,
т. (04631) 2-50-68
2. Чернігівський ліцей
№32 Чернігівської
міської ради,
Директор –
Тарасюк Л..В.,
т. 0952733433

16.

Експеримент
«Розроблення і
впровадження
навчально-методичного
забезпечення
інтегрованого курсу
«Природничі науки»
для 10-11 класів
загальної середньої
освіти»

Опорний заклад
1. Деснянський
навчально-виховний
комплекс «Гімназіязагальноосвітня школа І
ступеня» Деснянської
селищної ради
2. Івківська І-ІІІ ступенів
Прилуцької районної
ради

ПСТ ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти
Науковий керівник Стрижак
О.Є.,
доктор
технічних
наук, Національний
центр
«Мала
академія
наук
України»
т. (044)-489 37-21,
Координатор
–
Патрикеєва О. О.,
начальник
відділу
STEM-освіти
ДНУ
«Інститут
модернізації змісту
освіти»
т. (044) 248-24-65

Наукові керівники:
Дьоміна
І.О.,
співзасновник школи
сучасних
наук
8сіепсеОеп
та
освітнього проекту
80М.8сіепсе;
Ільченко
В.Р,
завідувач
відділу
інтеграції
змісту

Наказ
МОН 1) Концепція створення та функціонування
України
від Всеукраїнського науково-методичного
17.05.2017 № 708 віртуального STEM-центру, орієнтованого на
забезпечення навчально-дослідницької
2017-2022 р.р.
діяльності учнів та відповідної інформаційної
культури усіх суб’єктів освітньої діяльності у
процесі здійснення навчально-дослідницької
діяльності;
2) зміст та понятійна система Всеукраїнського
науково-методичного віртуального STEMцентру; критерії, показники, рівні розвитку
інформаційної культури його користувачів та
відповідний діагностичний інструментарій;
3) знаннєво-орієнтована мережецентрична ІТ
забезпечення ефективного функціонування
Всеукраїнського науково-методичного
віртуального STEM-центру, орієнтованого на
розвиток інформаційної та інформатичної
культури й забезпечення навчальнодослідницької діяльності учнів;
4) удосконалення системи профільної освіти
ліцею шляхом упровадження STEM-технологій.
Наказ МОН
Проектування, наукового обґрунтування
України
дидактичних засад створення та
від 03.08.2018
експериментальної перевірки навчально№ 863
методичного забезпечення інтегрованих курсів
«Природничі науки», підготовка та
2018 - 2022 рр.
перепідготовка вчительських кадрів;
наукове обґрунтування дидактичних засад
створення навчально-методичного забезпечення
інтегрованих курсів;
проектування і розроблення навчально18

3. Орлівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Куликівської
районної ради
4. Чернігівський
обласний педагогічний
ліцей для обдарованої
молоді Чернігівської
обласної ради.
5. Комарівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Комарівської
сільської ради
Борзнянського району
6. Корюківська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1
Корюківської міської
ради

17.

Проект «Дидактикометодичне і навчальне
забезпечення реалізації
концептуальних засад
реформування
початкової загальної
освіти» («На крилах
успіху»)

1. Бобровицька гімназія
Бобровицької районної
ради Чернігівської
області,
Дєєва Н. О. – заступник
директора з навчальновиховної роботи
т. 0671856888

загальної середньої
освіти
Інституту
педагогіки
НАПН
України, доктор п. н,
професор
Науковий
консультант:
Бухтіяров
В.К,
к.хім.н,
доцент
Національного
університету
біоресурсів
та
природо
користування
України;
Координатор:
Фіцайло
С.С,
заступник
начальника відділу
змісту освіти, мовної
політики та освіти
національних
меншин
департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти
МОНУ
Науковий керівник:
Цимбалару
А.Д.,
завідувач
відділу
початкової
освіти
Інституту педагогіки
НАПН
України,
доктор педагогічних
наук,

методичного забезпечення інтегрованих курсів;
підготовка вчителів до впровадження курсу в
освітню практику;
здійснення експериментального навчання.

Наказ
«Про
проведення
дослідноекспериментально
ї роботи на базі
загальноосвітніх
навчальних
закладів

Підвищення якості початкової освіти шляхом
упровадження науково й експериментально
обґрунтованого дидактико-методичного і
навчального забезпечення навчально-виховного
процесу в початковій школі
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Експеримент
«Педагогічні умови
формування соціальної
активності учнів у
закладах загальної
середньої освіти»

2. Озерянська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Бобровицької
районної ради,
Ляховенко Г.О. –
директор,
т. 0961754695

0677646398

1. Ніжинська гімназія
№ 3 Ніжинської
міської ради
Чернігівської області,
директор –
Пушкіна В. В.,
тел.(04631)7-19-13
2. Ніжинська ЗОШ I –
III ст. № 2 Ніжинської
міської ради,
директор –
Матях Л. А.
тел. (04631) 3-16-54
3. Ніжинська ЗОШ I –
III ст. № 11
Ніжинської міської
ради,
директор – Сипливець
С. В.
т. (04631) 2-37-37
4. Чернігівська
загальноосвітня
школа I – III ст. № 3
Чернігівської міської
ради,
директор –
Яковчук О. М.

Науковий керівникБулавенко Світлана
Дмитрівна, кандидат
педагогічних наук,
докторант інституту
проблем виховання
НАПН України,
вчитель економіки та
географії Ніжинської
гімназії № 3,
тел. (04631)7-19-13

Київської,
Дніпропетровсько
ї та Чернігівської
областей»
від
15.07.2016 №834,
2017-2020 рр.
Наказ МОН
Розробити та науково обґрунтувати зміст,
України від
структуру, критерії та показники становлення
№ 368 від 18
соціальної активності учнів;
березня 2019 року.
теоретично обґрунтувати і експериментально
перевірити ефективність педагогічних умов
Листопад 2018 –
формування соціальної активності учнів у
вересень 2023 рр. закладах загальної середньої освіти;
розробити,
обґрунтувати
та
експериментально перевірити ефективність
педагогічної системи формування соціальної
активності учнів;
розробити та впровадити змістово-методичне
забезпечення процесу формування соціальної
активності учнів у закладах загальної середньої
освіти.
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т. (0462) 67-63-32
5. Чернігівська
загальноосвітня
школа I – III ст. № 19
Чернігівської міської
ради,
директор – Шелупець
Л. Г.
т. (046)72-70-52,
(046)727051
6. Комунальний
заклад загальної
середньої освіти І ІІІ
ст. «Варвинський
ліцей № 2»
Варвинської селищної
ради,
директор –
Небрат В. І.
т. (04636) 2-21-95
7. Срібнянська ЗОШ І
– ІІІ ст. Срібнянської
селищної ради
директор –
Декрет В. О.
т. 0(4639) 2-19-30,
2-12-90
8. МихайлоКоцюбинська гімназія
МихайлоКоцюбинської
селищної ради,
директор –
Шпак М. М.
21
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Експеримент
«Формування та
оцінювання
громадянських
компетентностей в
освітньому процесі на
рівні базової середньої
освіти»

т. (0462) 68-14-18
___________________
9. Корюківська
гімназія Корюківської
міської ради,
Директор –
Остапенко Лариса
Григорівна,
т. (04657)2-13-23,
(04657)2-27-2
1. Ніжинська ЗОШ I –
III ст. № 17
Ніжинської міської
ради,
директор –
Власенко Т. Ф.
тел.(04631)7-19-13
___________________
2. Деснянський
навчально-виховний
комплекс «Гімназіязагальноосвітня
школа І ступеня»
Деснянської селищної
ради,
директор –
Римарєв К. Є.
т. (04646) 4-70-67

Експеримент
«Електронний
підручник для
загальної середньої
освіти»
(E-book for secondary

1. Прилуцька гімназія
№ 1 ім. Георгія
Вороного Прилуцької
міської ради,
директор –
Юзвик Л. О.

Науковий керівникТовкало Мирослава
Ярославівна,
заступник директора
КЗ ЛОР «Львівський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
кандидат
філологічних наук

Наказ МОН
України№ 340
від 13 березня
2019 р.

Науковий керівникСпірін Олег
Михайлович, доктор
педагогічних наук,
професор, директор
ДНУ «Інститут

серпень 2018 року
- серпень 2021
року

2018 – 2021 рр.

(експеримент
призупинено)

Розробити підходи до формування та
оцінювання громадянських компетентностей
школярів;
реалізувати
наскрізну змістову лінію
«Громадянська відповідальність» на різних
предметах у 5-9 класах;
усвідомити
педколективам
поняття
«громадянські компетентності,» розвивати їх
для вчителів і для учнів;
налагодити
партнерські
відносини
в
педагогічному колективі;
застосовування
інтерактивних,
кооперативних методів роботи з учнями;
впровадження формувального оцінювання;
реалізація академічної свободи вчителів та
автономії навчальних закладів;
формування спільноти практиків-освітян у
сфері громадянської освіти й розвитку
громадянських компетентностей
Розроблення нових процедур експертизи епідручників;
розроблення нових процедур виборуепідручників;
впровадження е-підручників у систему
повної загальної середньої освіти;
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education (EBSE)),

т. (04637) 3-04-29
___________________
2. Чернігівська
загальноосвітня
школа I – III ст. № 3
Чернігівської міської
ради,
директор – Яковчук О.

модернізації змісту
освіти»

використання е-платформи для забезпечення
повсюдного доступу до е-підручників учасників
освітнього процесу.

Регіональний
2019-2022 роки.
координатор –
Лисенко І.В., канд.
пед. наук,
проректора з
науково-методичної
роботи ЧОІППО
імені
К.Д.Ушинського.
Науковометодичний супровід
–Злобіна О. О.,
завідувачка відділу
виховної роботи і
здорового способу
життя ЧОІППО імені

Формування
в
українських
школах
безпечного середовища для навчання та
розвитку особистості.
Організація освітнього процесу таким чином,
щоб попереджувати негативні явища, пов’язані
з
конфліктністю,
агресією,
булінгом,
насильницькою поведінкою дітей в шкільному
середовищі.
Запровадження нового підходу до виховання
з метою зменшення кількості конфліктних
ситуацій в школі через набуття усіма
учасниками освітнього процесу навичок та
вмінь безконфліктно висловлювати власну
думку, конструктивно керувати емоціями,
приймати
спільні
узгоджені
рішення,
розв’язувати
проблеми
та
здатність

М.
т. (0462) 67-63-32;
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Проєкт
«Формування
гуманістичних
відносин між
учасниками освітнього
процесу шляхом
упровадження моделі
«Мирна школа»

___________________
3. Корюківська
загальноосвітня
школа I – III ст.№ 1
Корюківської міської
ради,
директор –
Лізіна Л. О.
т. (04657) 2-11-93
1.Ніжинська
загальноосвітня
школи І-ІІІ ступенів
№15 Ніжинської
міської ради,
директор –
Павлюченко Тетяна
Миколаївна
т. (04631)3-14-42
2. Ріпкинська
загальноосвітня
школи І-ІІІ ступенів
№2 Ріпкинської
району,
директор – Лебедко
Сергій Анатолійович
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т. (04641)21892

К.Д. Ушинського.

співпрацювати з іншими людьми
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