
№ з/п Тема Заклад освіти 
Відповідаль-

ний 

1 «Стандартизація наскрізної 

соціально-психологічної моделі 

масового впровадження 

медіаосвіти у вітчизняну 

педагогічну практику» 

2017–2022 рр. 

(Наказ МОН України від 18 

серпня 2017 року  

№ 1199 ) 

1. КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 22 – 

ліцей Луцької міської ради». 

2. Опорний заклад навчально-виховний 

комплекс «Колківська загальноосвітня школа 

І–ІІІ ступенів – ліцей» Маневицького району 

Волинської області. 

3. Залізницький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – 

дитячий садок» Любешівського району 

Волинської області 

Рудь О. В. 

2 Всеукраїнський експеримент 

«Розроблення і впровадження 

навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації нового 

Державного стандарту 

початкової загальної освіти» на 

2017–2022 роки 

 

1. Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня села 

Раків Ліс Камінь-Каширського району. 

2. Луцька спеціалізована школа І–ІІІ ступенів 

№ 1 Луцької міської ради. 

3. Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 

імені Модеста Левицького Луцької міської 

ради». 

4. Нововолинська загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 6 Нововолинської міської ради  

Никитюк Л.  М.,  

Папіж С. В. 

3 «Здоров’язбережувальна 

технологія “Навчання у русі” в 

системі оздоровчо-виховної 

роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів» 

КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста 

Левицького Луцької міської ради»; КЗ 

«Луцький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 24 – 

технологічний ліцей» Луцької міської ради; 

КЗ «Луцька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 25» Луцької 

міської ради; КЗ «Луцький навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І–

ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей» Луцької 

міської ради; КЗ «Луцька загальноосвітня 

школа I–III ступенів  

№ 12» Луцької міської ради; Підгайцівський 

НВК ЗОШ І–ІІІ ступенів – гімназія» Луцького 

району; Липинська ЗОШ І–ІІІ ступенів 

Луцького району; Луковичівська ЗОШ І–ІІІ 

ступенів Іваничівського району; НВК 

«Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ 

ступенів № 1 – колегіум Нововолинської 

міської ради» 

Дикий О. Ю. 

4 «Електронний підручник для 

середньої освіти» (E-book for 

secondary education) 

 

Залізницька загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів імені Івана Пасевича Любешівської 

районної ради Волинської області; Заклад 

загальної середньої освіти I–III ступеня  

с. Забороль Луцького району Волинської 

області; Підгайцівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів-гімназія» Луцького району 

Волинської області 

Поліщук Н. А. 

 


