ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
« 03 » лютого 2017 року

Одеса

№ 25/ОД

Про координацію роботи та створення робочих
груп з модернізації навчальних програм для 5-9 класів
з української, молдовської мов, інтегрованого
курсу «Література» (молдовська та зарубіжна)
для ЗНЗ з навчанням молдовською мовою та
молдовської, болгарської, гагаузької, ромської мов
для ЗНЗ з навчанням українською мовою
На

виконання

наказу

Міністерства

освіти

і

науки

України

від 20.01.2017 №84 «Про модернізацію навчальних програм з української
мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
мовами національних меншин та навчальних програм з мов і літератур
національних меншин», з метою удосконалення та модернізації навчальних
програм для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з української,
молдовської

мов, інтегрованого

курсу «Література»

(молдовська

зарубіжна) для ЗНЗ з навчанням молдовською мовою та
болгарської,

та

молдовської,

гагаузької, ромської мов для ЗНЗ з навчанням українською

мовою
НАКАЗУЮ:
1. Утворити оргкомітет з координації роботи щодо модернізації
навчальних програм для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням мовами національних меншин та навчальних програм з мов і
літератур національних меншин (додаток 1).

2. Затвердити склад робочих груп з модернізації навчальних програм
для 5-9 класів з:
- української мови для ЗНЗ з навчанням молдовською мовою;
- молдовської мови для ЗНЗ з навчанням молдовською мовою;
- інтегрованого курсу «Література» (молдовська та зарубіжна) для ЗНЗ
з навчанням молдовською мовою;
- молдовської мови для ЗНЗ з навчанням українською мовою;
- болгарської мови для ЗНЗ з навчанням українською мовою;
- гагаузької мови для ЗНЗ з навчанням українською мовою;
- ромської мови для ЗНЗ з навчанням українською мовою.
3. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації (Прокопенко О.І.) спільно з Одеською
філією Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
(Бучацька Т.Г.), Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів
(Кавалеров В.А.) організувати до 15 березня 2017 року презентацію проектів
навчальних програм за участю педагогічної, батьківської громадськості та
представників громадських організацій національних меншин.

4.

Директору

Одеського

вчителів (Кавалеров В.А.)

обласного

інституту

удосконалення

здійснити відповідні заходи щодо організації

роботи груп.

5.

Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам

(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих органів
міських рад міст обласного значення забезпечити участь педагогічних
працівників у роботі груп.

6.

Головам

робочих

груп:

Свінтковська

С.А.,

Бузіян

Н.С.,

Фєтєску Л.І., Мілков А.М., Єрмошкін С.М. забезпечити роботу членів

відповідних груп щодо удосконалення та модернізації навчальних програм
для 5-9 класів:
6.1. Розробити до 01.03.2017 проекти зазначених навчальних програм.
6.2. Розмістити до 20.03.2017 проекти навчальних програм на сайтах
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів для громадського обговорення.
6.3.

Забезпечити

до

31.03.2017

подання

доопрацьованих

за

результатами громадського обговорення проектів навчальних програм для
розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України
(www.mon.gov.ua).
3.4. Доопрацювати до 02.05.2017 проекти навчальних програм за
наслідками

громадського

обговорення

з

урахуванням

зауважень

пропозицій.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

та

Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 03.02.2017 № 25/ОД

Склад
оргкомітету з координації роботи щодо модернізації навчальних
програм для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням мовами національних меншин та навчальних програм з мов
і літератур національних меншин
1

Пятаєва
Василівна

3

Бучацька Тетяна
Григорівна

4

4

5

6

7

Олена - заступник директора Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації

- начальник філії Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти»
(за згодою)
Задорожна Любов - заступник директора з науково-методичної
Кирилівна
роботи
Одеського
обласного
інституту
удосконалення вчителів
Прокопенко
- начальник відділу загальної середньої та
Олексій Іванович
позашкільної освіти Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
Тищук Людмила - головний спеціаліст відділу загальної середньої
Адамівна
та позашкільної освіти Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
Левчишена Оксана - завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти
Михайлівна
Одеського обласного інституту удосконалення
вчителів
Риба
Олена
- - завідувач науково-методичною лабораторією мов
Володимирівна
та літератур національних меншин Одеського
обласного інституту удосконалення вчителів
-

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 03.02.2017 № 25/ОД

СКЛАД
робочої групи з модернізації навчальних програм для 5-9 класів
з української мови для ЗНЗ з навчанням молдовською мовою
№
1.

ПІБ
Свінтковська
Світлана Андріївна

2.

Шинкаренко Тетяна
Анатоліївна

3.

Верготі
Танасіївна

4.

Ткаченко
Іванівна

5.

Чабан
Олена
Володимирівна

6.

Максютіна
Геннадіївна

7.

Дмитрієв
Сергій Вікторович

8.

Могельницька
Галина Анатоліївна

Лідія
Світлана

Олена

Місце роботи, посада
- завідувач науково-методичного центру української
мови та літератури Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів, автор програми «Українська
мова. 5-9 класи». (Програма для загальноосвітніх
навчальних закладів із навчанням молдовською
мовою) Голова робочої групи
- учитель української мови та літератури
вищої
категорії,
учитель-методист
Іллічівської
загальноосвітньої
школа
м. Чорноморськ
- учитель української мови та літератури вищої
категорії, учитель-методист Іллічівської гімназія №1
м. Чорноморськ
- учитель української мови та літератури вищої
категорії, учитель-методист Великодальницького
навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія»
Біляївського району Одеської області
- учитель української мови та літератури вищої
категорії,
учитель-методист
Дачненської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№1
Біляївського району Одеської області
- учитель української мови та літератури вищої
категорії,
учитель-методист
Одеської
загальноосвітньої школи №38 І-ІІІ ступенів Одеської
міської ради Одеської області
- доцент кафедри загального та слов’янського
мовознавства, кан.філ.наук Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова, автор програми
«Українська мова. 5-9 класи». (Програма для
загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням
молдовською мовою) (за згодою)
- старший викладач науково-методичного центру
української мови та літератури Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів, автор програми
«Українська мова. 5-9 класи». (Програма для
загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням
молдовською мовою)

Начальник відділу загальної середньої
та позашкільної освіти

О.І. Прокопенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 03.02.2017 № 25/ОД

СКЛАД
робочої групи з модернізації навчальних програм для 5-9 класів
для ЗНЗ з навчанням молдовською мовою

1

ПІБ
Фєтєску Лариса
Іванівна

Місце роботи, посада
- методист науково-методичної лабораторії мов
і літератур національних меншин Одеського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти Голова робочої групи

2

Кьося Віра Вікторівна

- вчитель-методист, вчитель молдовської мови
та літератури
Новосільського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа
I-III ступенів-ліцей» Ренійської районної ради
Одеської області

3

Стайку Міла
Михайлівна

- вчитель-методист, вчитель молдовської мови
та літератури Орлівської загальноосвітньої
школи I - III ступенів Ренійської районної ради
Одеської області

4

Дякону Марія
Павлівна

5

- вчитель молдовської мови та літератури вищої
категорії Озернянської загальноосвітньої школи
I-III ступенів Ренійської районної ради Одеської
області
Страт Любов Павлівна - вчитель-методист, вчитель молдовської мови
та літератури Новоселівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-ліцей» Саратської районної ради
Одеської області

Начальник відділу загальної середньої
та позашкільної освіти

О.І. Прокопенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 03.02.2017 № 25/ОД

СКЛАД
робочої групи з модернізації навчальних програм для 5-9 класів
інтегрованого курсу «Література» (молдовська та зарубіжна) для ЗНЗ з
навчанням молдовською мовою

1

ПІБ
Фєтєску Лариса
Іванівна

Місце роботи, посада
- методист науково-методичної лабораторії мов
і літератур національних меншин Одеського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти Голова робочої групи

2

Кьося Віра Вікторівна

- вчитель-методист, вчитель молдовської мови
та літератури
Новосільського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа
I-III ступенів-ліцей» Ренійської районної ради
Одеської області

3

Стайку Міла
Михайлівна

- вчитель-методист, вчитель молдовської мови
та літератури Орловської загальноосвітньої
школи I - III ступенів Ренійської районної ради
Одеської області

4

Дякону Марія
Павлівна

- вчитель молдовської мови та літератури вищої
категорії Озернянської загальноосвітньої школи
I-III ступенів Ренійської районної ради Одеської
області

5

Страт Любов Павлівна - вчитель-методист, вчитель молдовської мови
та літератури Новоселівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-ліцей» Саратської районної ради
Одеської області

6

Шкепу Валентина
Олегівна

- вчитель молдовської мови та літератури
першої
категорії
Озернянської
загальноосвітньої
школи
I-III
ступенів
Ренійської районної ради Одеської області

Начальник відділу загальної середньої
та позашкільної освіти

О.І. Прокопенко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 03.02.2017 № 25/ОД

СКЛАД
робочої групи з модернізації навчальних програм для 5-9 класів з
молдовської мови для ЗНЗ з навчанням українською мовою
ПІБ

Місце роботи, посада

1

Фєтєску Лариса Іванівна

-методист науково-методичної лабораторії
мов і літератур національних меншин
Одеського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти
Голова робочої групи

2

Кьося Віра Вікторівна

- вчитель-методист, вчитель молдовської
мови та літератури
Новосільського
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня школа I-III ступенівліцей» Ренійської районної ради Одеської
області

3

Стайку Міла Михайлівна

- вчитель-методист, вчитель молдовської
мови та літератури
Орловської
загальноосвітньої школи I - III ступенів
Ренійської районної ради Одеської області

4

Страт Любов Павлівна

- вчитель-методист, вчитель молдовської
мови та літератури Новоселівського
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівліцей» Саратської
районної ради
Одеської області

Начальник відділу загальної середньої
та позашкільної освіти

О.І. Прокопенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

від 03.02.2017 № 25/ОД

СКЛАД
робочої групи з модернізації навчальних програм для 5-9 класів з
гагаузької мови для ЗНЗ з навчанням українською мовою
№
ПІБ
1 Мілков Анатолій
Миколайович

Місце роботи, посада
- методист
предметів гуманітарного
циклу районного методичного кабінету
відділу освіти Болградського районної
державної адміністрації
Голова робочої групи

2

Кіор Іван Федорович

- вчитель гагаузької мови та літератури
Кубейського
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів – ліцей» Болградської
районної ради Одеської області

3

Куругло Надія Іванівна

- вчитель гагаузької мови та літератури
Дмитрівського
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів ім. С.С. Куругло - ДНЗ»
Болградської районної ради Одеської
області

4

Веліксар Людмила
Георгіївна

- вчитель гагаузької мови та літератури
Олександрівського навчально-виховного
комплексу Болградської районної ради
Одеської області

Начальник відділу загальної середньої
та позашкільної освіти

О.І. Прокопенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 03.02.2017 № 25/ОД

СКЛАД
робочої групи з модернізації навчальних програм для 5-9 класів з мови
болгарської мови для ЗНЗ з навчанням українською мовою
№ ПІБ
Місце роботи, посада
1 Бузіян Наталія Степанівна - методист науково-методичної лабораторії
мов і літератур національних меншин
Одеського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти
Голова робочої групи
2

Кара Наталія Василівна

4

Кисса
Афанасіївна

5

Мартюк Олена Олегівна

6

Радолова
Вікторівна

- вчитель-методист, вчитель болгарської
мови та літератури обласного закладу
«Спеціалізована загальноосвітня школаінтернат
«Болградська
гімназія
ім. Г. С. Раковського»

Валентина - вчитель болгарської мови та літератури
Главанської загальноосвітньої школи І - ІІІ
ступенів Арцизької районної ради Одеської
області
- вчитель болгарської мови та літератури
обласного
закладу
«Спеціалізована
загальноосвітня
школа-інтернат
«Болградська гімназі ім. Г. С. Раковського»

Світлана - вчитель-методист Центру
дитячої та
юнацької творчості Ізмаїльського району

Начальник відділу загальної середньої
та позашкільної освіти

О.І. Прокопенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 03.02.2017 № 25/ОД

СКЛАД
робочої групи з модернізації навчальних програм для 5-9 класів з
ромської мови для ЗНЗ з навчанням українською мовою
№
ПІБ
1
Єрмошкін

Миколайович

2

Місце роботи, посада

Сергій - директор Інституту ромознавства, дійсний
член Європейської академічної мережі
ромських досліджень при Раді Європи ()за
згодою) Голова робочої групи

Мисик Ірина Георгіївна

- декан факультету української філології
Інституту мов світу Південноукраїнського
національного педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор філософських
наук (за згодою)

Начальник відділу загальної середньої
та позашкільної освіти

О.І. Прокопенко

