Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня

№
з/п
1

Тема дослідження

Освітньоінформаційне
середовище
як фактор цілісного
розвитку
особистості

Навчальний
заклад
(навчальні
заклади), ПІБ
відповідального
виконавця
Любомльський
НВК «ЗОШ І–ІІІ ст.
– районна
гімназія» імені
Наталії Ужвій,
директор
Тишик Олена
Костянтинівна

Науковий
керівник,
координатор
ІМЗО
Журавльова
Лариса
Андріївна,
доцент
Національного
авіаційного
університету,
академічний
директор
Центру
інформаційних
технологій,
кандидат
технічних наук.
Романюк
Оксана
Іванівна,
заступник
директора з
НМР

Наказ, яким
затверджено
експеримент,
строки
проведення
Наказ МОН
України від
29.04.2013 р.
№ 474
«Про завершення І
(підготовчого)
етапу та
розширення
дослідноекспериментальної
роботи в
загальноосвітніх
навчальних
закладах України
за темою
«Освітньоінформаційне
середовище як
фактор цілісного
розвитку
особистості».
2013–2017 рр.

Очікувані
результати
Методичні
рекомендації
із формування
інформаційного
ландшафту
та траєкторії
навчальнопізнавальної
діяльності учнів
початкових класів
у процесі вивчення
ІКТ у поєднанні
з англійською
мовою; формування
особистості,
яка може здобувати
знання і творчо
їх використовувати
у практичній
діяльності,
у навчанні,
використовуючи
сучасні
інформаційні
технології
та володіючи
англійською мовою;
дослідження
структури
інформаційного
простору системи
«учень–
середовище»;
ідентифікація
та класифікація
інформаційних
потоків,
що циркулюють
в інформаційному
просторі «учень–
середовище»,
визначення їх
характеристик;
створення
інформаційноосвітнього
середовища,
в якому
реалізується
навчальнопізнавальна
програма
та позаурочна
проектно-дослідна
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Створення
апробації
авторських
підручників
та інших
дидактикометодичних
посібників
відповідно
до інноваційної
особистісно
орієнтованої
педагогічної
системи
М. П. Гузика

Ківерцівська
експериментальна
Всеукраїнського
рівня
загальноосвітня
школа-комплекс
І–ІІІ ст.
Ківерцівської
районної ради
Волинської
області,
директор
Свиновей
Світлана
Петрівна,

Гузик Микола
Петрович –
заступник
директора
Авторської
школи
М. П. Гузика
м. Южного
Одеської обл.
з наукової
роботи,
кандидат
педагогічних
наук, членкореспондент
НАПН України,
член Союзу
вчителів
України

Наказ МОН
України від
31.12.2013 р.
№ 1872
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«Розумники»
(Smart kids)

КЗ «Луцька
гімназія № 4 імені
Модеста
Левицького
Луцької міської
ради Волинської
області»,
заступник
директора
Садова Алла
Миколаївна

Пушкарьова
Тамара
Олексіївна,
заступник
директора
Державної
наукової
установи
«Інститут
модернізації
змісту освіти»
МОН України,
кандидат
педагогічних
наук, доцент;
Литвинова
Світлана
Григорівна,
кандидат
педагогічних
наук,
директор
методичного
центру
інформаційних
технологій в
освіті
Управління

Наказ МОН
України
від 01.10.2015 р.
№ 1002
«Про розширення
проведення
дослідноекспериментальної
роботи
за темою
“Розумники”
(Smart kids)».
2015–2020 рр.
Наказ МОН
України від
30.08.2017 р.
№ 1234
«Про проведення
дослідноекспериментальної
роботи
всеукраїнського
рівня за темою
«Технологія
навчання учнів
початкової школи

практична
діяльність учня
Створення
підручників
та інших дидактикометодичних
матеріалів,
необхідних для
ефективного
забезпечення
навчальновиховного процесу,
комплект
посібників нового
зразка для учнів
1–11 кл., за якими
уможливлюється
перевести освітній
процес на
персоніфікований
навчальнорозвивальний
і виховний зміст,
які створюють
реальні умови для
ефективного
розвитку ключових
природних задатків
ведучого типу
(виду) таланту
конкретної дитини
та формування
її відповідної
компетентнісної
сфери
Створення банку
даних за темою
експерименту,
підвищення
професійної
компетентності
вчителів; розробка
моделі цілісного
освітнього
середовища
початкової школи;
коригування
методичної роботи
та планування
підвищення
фахового рівня
педагогів

НВК
«Нововолинська
спеціалізована
школа І–ІІІ ст.
№ 1 – колегіум
Нововолинської
міської ради
Волинської
області»,
директор школи
Мороз Сергій
Володимирович
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Дидактичне
забезпечення
варіативного
компонента змісту
навчання
іноземних мов

НВК
«Нововолинська
спеціалізована
школа І–ІІІ ст.
№ 1 – колегіум
Нововолинської

освіти
Оболонського
району
м. Києва,
старший
науковий
співробітник
Інституту
інформаційних
технологій і
засобів
навчання
НАПН України
Пушкарьова
Тамара
Олексіївна,
заступник
директора
Державної
наукової
установи
«Інститут
модернізації
змісту освіти»
МОН України,
кандидат
педагогічних
наук, доцент;
Литвинова
Світлана
Григорівна,
кандидат
педагогічних
наук,
директор
методичного
центру
інформаційних
технологій в
освіті
Управління
освіти
Оболонського
району
м. Києва,
старший
науковий
співробітник
Інституту
інформаційних
технологій і
засобів
навчання
НАПН України,
Даниліна
Тетяна
Володимирівна
Редько Валерій
Григорович,
завідувач
лабораторії
навчання
іноземних мов

Розумники» (Smart
kids)».
2017–2022 рр.

Наказ МОН
України
від 01.10.2015 р.
№ 1002
«Про розширення
проведення
дослідноекспериментальної
роботи за темою
“Розумники”
(Smart kids)».
2015–2020 рр.

Наказ МОН
України
від 17.01.2015 р.
№ 24 «Про
проведення
дослідно-

Підвищення якості
знань, активності
учасників під час
навчального
процесу;
підвищення
мотивації учнів
до навчання;
досягнення
творчого рівня
засвоєння знань
навчальної
програми за
допомогою
комп’ютерних
технологій;
очікуються зміни
в динаміці середніх
показників
успішності
молодших
школярів; розвиток
уміння планувати
свою діяльність,
поставити ціль
і працювати
самостійно;
вдосконалення
вміння якісно
і кількісно
використовувати
інформаційні
можливості, краще
зрозуміти
і закріпити
вивчений матеріал;
підвищення рівня
компетентності,
професійної
майстерності
вчителя

Підтвердження
ефективності
педагогічної
технології
оволодіння змістом
елективних курсів,

в основній
і старшій школі
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Варіативні моделі
комп’ютерно
орієнтованого
середовища
навчання предметів
природничоматематичного
циклу в
загальноосвітньому
навчальному
закладі

міської ради
Волинської
області»,
директор школи
Мороз Сергій
Володимирович

Інституту
педагогіки
НАПН України,
кандидат
педагогічних
наук

експериментальної
роботи на базі
мережі шкіл».

Луцька
спеціалізована
загальноосвітня
школа № 5,
заступник
директора
Ведищева Олена
Володимирівна.

Гриб’юк Олена
Олександрівна,
провідний
науковий
співробітник
відділу
комп’ютерно
орієнтованих
засобів
навчання
Інституту
інформаційних
технологій
і засобів
навчання
НАПН України,
кандидат
педагогічних
наук.

Наказ МОН
України від
05.02.2016 р. № 88
«Про проведення
дослідноекспериментальної
роботи
всеукраїнського
рівня за темою
«Варіативні
моделі
комп’ютерно
орієнтованого
середовища
навчання
предметів
природничоматематичного
циклу
в загальноосвітньому
навчальному
закладі».

КЗ «Луцький
навчальновиховний
комплекс № 9
Луцької міської
ради»,
заступник
директора
Сагайдак
Валентина
Василівна

Косик Вікторія
Миколаївна,
начальник
відділу
цифрової
освіти,
фінансової
грамотності
та навичок
підприємництва
Державної
наукової
установи
«Інститут
модернізації
змісту освіти»
Міністерства

2015 – 2020 рр.

2016–2019 рр.

яка забезпечує
досягнення
ключових і
предметних
компетентностей
учнів, що
визначається новим
Державним
стандартом базової
і повної середньої
загальної освіти;
створення концепції
навчальних
посібників
елективних курсів;
забезпечення
системи шкільної
іншомовної освіти
навчальною
програмою
елективних курсів
з іноземних мов,
навчальними
посібниками
елективних курсів
з іноземних мов
Створення банку
методичних
розробок
(інтегрованих
уроків та
позакласних
заходів) у процесі
вивчення наук
природничого
циклу; практичне
використання
інтегрованого
навчання на уроках
дисциплін
природничого
циклу; створення
і апробація
електронних
посібників
з дисциплін
природничого
циклу.
Розробка
варіативних
моделей
комп’ютерно
орієнтованого
середовища
навчання предметів
природничоматематичних
дисциплін
в старшій школі;
використання
систем
комп’ютерної
математики,

освіти і науки
України
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Розвиток
асоціативного
мислення
на початковому
етапі навчання
іноземної мови

Проектування
впровадження
руховорозвивального
змісту технології
«Навчання в русі»
в систему роботи
навчальних
закладів

КЗ «Луцький
навчальновиховний
комплекс № 9
Луцької міської
ради»,
методист ММК
управління освіти
Луцької міської
ради Чухнова
Оксана Павлівна

КЗ «Луцька
гімназія № 4 імені
Модеста
Левицького
Луцької міської
ради», директор
Мишковець
Олександр
Андрійович.

Редько Валерій
Григорович,
завідувач
відділу
навчання
іноземних мов
Інституту
педагогіки
НАПН України.
Лещенко
Зіновія
Богданівна,
начальник
управління
освіти Луцької
міської ради

Наказ МОН
України від
28.04.2015 р.
№ 477 «Про
проведення
дослідноекспериментальної
роботи на базі КЗ
«Луцький
навчальновиховний
комплекс № 9
Луцької міської
ради».

Науковий
керівник –
Дубогай
Олександра
Дмитрівна,
доктор
педагогічних
наук, професор,
завідувач
кафедри

Наказ
Міністерства
освіти і науки
України від
02.11.2016 р.
№ 1312

2015–2020 рр.

електронних
освітніх ресурсів
у комп’ютерно
орієнтованому
навчальному
середовищі;
розробка критеріїв
експертного
оцінювання
варіативних
моделей
комп’ютерно
орієнтованого
середовища
навчання предметів
природничоматематичних
дисциплін
в старшій школі;
розробка
методичних
рекомендацій щодо
використання
варіативних
моделей
комп’ютерно
орієнтованого
середовища
навчання предметів
природничоматематичних
дисциплін в
старшій школі
Підтвердження
ефективності МАС
для успішного
оволодіння
англійською мовою
на початковому
етапі, яка
забезпечує
досягнення
ключових
і предметних
компетентностей
учнів,
що визначається
новим Державним
стандартом
дошкільної,
початкової, базової
і повної середньої
загальної освіти
Експериментальне
впровадження
здоров’язбережувальної
технології
«Навчання в русі»
з метою
гармонізації
інтелектуального
і фізичного
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Розроблення
і впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти
в умовах реалізації
нового Державного
стандарту
початкової
загальної середньої
освіти» на 2017–
2022 роки

КЗ «Луцька ЗОШ
І–ІІІ ст. № 25
Луцької міської
ради», директор
Цейко Віктор
Іванович.
Підгайцівський
НВК ЗОШ
І–ІІІ ст. – гімназія»
Луцького району,
директор
Скороход Жанна
Калениківна.
Липинська ЗОШ
І–ІІІ ст. Луцького
району, директор
Коменда
Валентина
Петрівна.
Луковичівська
ЗОШ І–ІІІ ст.
Іваничівського
району, директор
Недбайло Руслан
Федорович.
НВК «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ст.
№ 1 – колегіум
Нововолинської
міської ради
Волинської
області»,
директор
Мороз Сергій
Володимирович
Загальноосвітня
школа І–ІІІ ст.
с. Раків Ліс
Камінь-Каширського району
Волинської
області
(Борсук В. М.).
Луцька
спеціалізована
школа І–ІІІ ст.
№ 1 Луцької
міської ради
Волинської
області
(Ляшук В. А.).
КЗ «Луцька
гімназія № 4 імені
Модеста
Левицького
Луцької міської
ради Волинської
області»
(Садова А. М.).
Нововолинська
загальноосвітня
школа І–ІІІ ст.

фізичного
виховання
та здоров’я
факультету
фізичного
виховання і
спорту
Національного
педагогічного
університету
імені
М. П. Драгоманова.
Координатор –
Бережна Таміла
Іванівна,
кандидат
педагогічних
наук, вчений
секретар
Державної
наукової
установи
«Інститут
модернізації
змісту освіти»

розвитку,
формування
позитивного
стресостійкого
психофізичного
стану учнів 6–12
років

Завалевський Ю. І. Наказ МОН від
Пархоменко Н. Є. 13.07.2017 р.

Розроблення
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти в
умовах реалізації
нового Державного
стандарту
початкової
загальної середньої
освіти;
– розроблення
варіантів програм
(рамкової освітньої,
навчальної,
модельної);
їх реалізація
в межах освітніх
галузей;
– апробація методик
реалізації
навчальних програм
в різних умовах
(інтегрованого
навчання,
предметноінтегрованого;

№ 1028

№6
Нововолинської
міської ради
Волинської
області
(Кутасевич В. Д.)
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«Розроблення
і впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти
в умовах реалізації
нового Державного
стандарту
початкової
загальної освіти»
«100 шкіл –
25 вчителів
французької мови»

ЗОШ І–ІІІ ст.
с. Бужани
Горохівського
р-ну, вчитель
Христин М. М.

Наказ МОН
України від
13.07.2017 р.
№ 1028
«Про проведення
всеукраїнського
експерименту
на базі
загальноосвітніх
навчальних
закладів»

з використанням
інклюзії);
– підготовка
вчителів
до впровадження
навчальнометодичного
забезпечення
початкової освіти
в умовах реалізації
нового Державного
стандарту
початкової
загальної середньої
освіти;
– оновлення
нормативної бази
функціонування
початкової школи
відповідно до
впроваджуваних
змін;
– дані про якість
освіти в умовах
експериментального
навчання;
– відповідне
корегування змісту
і методик навчальновиховного процесу
Імплементація
аутентичних
навчальних
матеріалів
у початковий етап
навчання
французької мови

