ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
18 липня 2017 р.

м. Одеса

№ 257/ОД

Про проведення всеукраїнського
експерименту на базі загальноосвітніх
навчальних закладів області
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від13.07.2017
№ 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх
навчальних закладів» та наказу Міністерства освіти і науки України
від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції
Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня»,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік навчальних закладів, які беруть участь у
всеукраїнському експерименті

«Розроблення

і

впровадження

навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»: Таїровська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Овідіопольської районної ради Одеської
області, Шабський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія» Білгород-Дністровської районної ради Одеської області,
Одеська загальноосвітня школа №26 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Одеської області, навчально-виховний комплекс «Балтська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №1 імені О.Гончара – ліцей» Балтської міської ради
Одеської області.

2.

Визначити

Великодальницький

навчально-виховний

комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Біляївської районної ради
Одеської області експериментальним закладом обласного рівня.
3.

Учасникам

всеукраїнського

експерименту

в

роботі

керуватися

програмою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової
загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх начальних закладів на
2017 -2022 роки та орієнтовним переліком засобів навчання в початковій школі.
4. Керівникам органів управління освітою Білгород-Дністровської,
Біляївської, Овідіопольської райдержадміністрацій; Одеської та Балтської
міських рад (за згодою):
4.1. Надавати визначеним навчальним закладам допомогу у забезпеченні
та створенні необхідних умов для проведення експерименту І ступеня.
4.2. Визначити районних координаторів, які будуть супроводжувати
проведення експерименту в пілотному закладі освіти.
5.

Одеському

обласному

інституту

удосконалення

вчителів

(Кавалеров В.А.):
5.1. Забезпечити науково-методичний супровід педагогічних колективів
загальноосвітніх навчальних закладів, які включені до всеукраїнського та
регіонального експерименту.
5.2. Створити на порталі «Освіта Одещини» блог «Нова українська школа
– всеукраїнський експеримент» з можливістю доступу кожного вчителя, який
працює в режимі експерименту, для розміщення власних методичних,
дидактичних розробок і навчальних матеріалів.
5.3. Забезпечити інформування громадськості та педагогічної спільноти
про особливості навчально-виховного процесу в експериментальних класах на
сайті ООІУВ.
5.4. Створити робочу групу, яка здійснюватиме науково-методичний
супровід експерименту на обласному рівні.

5.5.
та

Залучити

до

розробки

інтегрованих

курсів,

практичних

ігрових занять викладачів вищих навчальних комунальних закладів

«Балтське педагогічне училище», «Білгород-Дністровське педагогічне училище»,
«Одеське педагогічне училище».
5.6. Розробити до грудня 2017 року програму курсів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників з навчання в умовах впровадження нового
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.
6. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти управління
нормативності

та

якості

освіти

Департаменту

освіти

і

науки

облдержадміністрації (Тищук Л.А.) надати організаційну підтримку та сприяти
проведенню експерименту всеукраїнського та обласного рівнів.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту – начальника управління нормативності та якості освіти
Н.О. Стельмах.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

