МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 1028 від 13 липня 2017 року
Про проведення всеукраїнського експерименту
на базі загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року №
522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167 (у
редакції наказу Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012
року № 135 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за №
2111/22423), враховуючи листи департаментів (управлінь) освіти і науки обласних (Київської
міської) державних адміністрацій Вінницької від 29.06.2017 № 01-22-03/2460, Волинської від
29.06.2017 № 2234/07/2-1, Дніпропетровської від 23.06.2017 № 3453/0/211-17, Донецької від
26.06.20 № 01/14-0948, Житомирської від 27.06.2017 № 1549-211-17, Закарпатської від
23.06.2017 № 01-13/1758, Запорізької від 23.06.2017 № 03.2-14/082, Івано-Франківської від
26.06.2017 № 619/01-11/013, Київської від 30.06.20, № 12-01-08/2251, Кіровоградської від
30.06.2017№. 01-09/201/2-34, міста Києва від 30.06.2017 № 063-6268, Львівської від
23.06.2017 № 07.10/235, Луганської від 27.06.2017 № 04/04-2343 С, Миколаївської від
27.06.20 № 2786/13/01-01-12, Одеської від 26.06.2017 № 723/01/01-34-02-0 від 04.07.2017 №
764/01/01-34-02-03, Полтавської від 29.06.2017 № 01-22/107, Рівненської від 22.06.2017 №
2252-02/01-09/17, Сумської від 27.06.20 № 03.1-10/3152, Тернопільської 26.06.2017
№02/2038-06, Харківської від 21.06.2017 № 01-33/2595, Хмельницької від 22.06.2017 № 153938/201, Херсонської-від 03.07.2017 № 02-06 1797/0/17323.05, Черкаської від 19.06.20 № 1797,
Чернівецької від 23.06.2017 № 01-13/1624, Чернігівської від 29.06.20 № 04-12/2348, висновки
комісії з питань інноваційної діяльності та досліди експериментальної роботи з проблем
виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 06 червня
2017 року (протокол № 38) та з метою практичної реалізації Концепції Нової української
школи НАКАЗУЮ:
1. Затвердити як такі, що додаються:
1) заявку на проведення всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і
впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації
нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі
загальноосвітніх навчальних закладів 2017-2022 роки;
2) програму всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення впровадження навчальнометодичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного
стандарту початкової загальної середньої освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів
на 2017-2022 роки;
3) список регіональних координаторів з організації та проведення всеукраїнського
експерименту.
2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних (Київської міської) державних
адміністрацій, регіональним закладам післядипломної педагогічної освіти сприяти та
надавати допомогу у забезпеченні необхідних умов для проведення всеукраїнського
експерименту педагогічним колективам загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до
переліку (додаток).

3. Ректорам (директорам) регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти:



забезпечити науково-методичний супровід педагогічних колективів загальноосвітніх
навчальних закладів, які включені до всеукраїнського експерименту;
рекомендувати створити рубрикатор «Всеукраїнський експеримент з розроблення і
впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах
реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» з
можливістю доступу кожного вчителя, який працює в режимі експерименту, для
щомісячного розміщення власних методичних та дидактичних розробок і навчальних
матеріалів.

4. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський Ю. І.):



надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам
загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні всеукраїнського експерименту;
забезпечити постійний аналіз змісту рубрикаторів з метою формування системи
надання методичної допомоги вчителям, які беруть участь в експерименті, шляхом
проведення дистанційних тренінгів та семінарів.

5. Комісії з педагогіки і методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань
освіти Міністерства освіти і науки України, відповідно до чинного Порядку надання
навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв
Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 17 червня 2008 року № 537,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319)
забезпечити розгляд навчальних матеріалів щодо надання їм відповідного грифа для
використання у визначених цим наказом загальноосвітніх навчальних закладів — учасників
всеукраїнського експерименту.
6. Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем
виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України заслухати звіт
наукових керівників про завершення І та II етапів всеукраїнського експерименту у жовтні
2017 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.
Міністр

Л. М. Гриневич

