ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
14.04. 2021 р.

Львів

№02-01/01/150

Про реалізацію інноваційного освітнього
проєкту всеукраїнського рівня за темою
«Розроблення і впровадження
навчально-методичного забезпечення
для закладів загальної середньої освіти
в умовах реалізації Державного стандарту
базової середньої освіти» у Львівській області
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02.04.2021
№406 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня
за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного
стандарту базової середньої освіти», відповідно до Положення про порядок
здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.11. 2000 №522, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за №946/5167 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 №994) та з метою
практичної реалізації Державного стандарту базової середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2021 №898
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів на
реалізацію інноваційного освітнього
проєкту всеукраїнського рівня за темою "Розроблення і впровадження
навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в
умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти" (далі Проєкт) на квітень-серпень 2021 року (додаток 1).
2. Керівникам органів управління освітою Бродівської, Дрогобицької,
Золочівської, Львівської, Сокальської територіальних громад створити
необхідні умови для реалізації Проєкту у визначених закладах освіти –
учасниках Проєкту (додаток 2).
3. Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (директор П.Хобзей)
забезпечити:

3.1.підготовку педагогічних працівників закладів - учасників Проєкту
до здійснення Програми Проєкту;
3.2. науково-методичний супровід вчителів закладів-учасників Проєкту;
3.3. координацію діяльності центрів професійного розвитку вчителів з
питань реалізації Державного стандарту базової середньої освіти у закладахучасниках Проєкту.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора –
начальника управління дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної
роботи, кадрового, організаційного та інформаційного забезпечення
Пастушенка Р.Я.

Директор департаменту

Олег ПАСКА

Додаток 1
до наказу департаменту ДОН ЛОДА
від 14.04.21 №02-01/01/150

План заходів
на реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за
темою «Розроблення "Розроблення і впровадження навчальнометодичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах
реалізації Державного стандарту базової середньої освіти" у Львівській
області на І організаційно-підготовчий етап
(квітень-серпень 2021 року)
№
з/п

Заходи, спрямовані на реалізацію
завдань Проєкту

1.1

Призначення
відповідальних
за
впровадження
НУШ
заступників
директорів
ОІППО
та
визначення
координаторів впровадження

Строки
Виконавці
Очікувані результати
виконан
ня
1. Організаційне, фінансове та адміністративне забезпечення
Квітень
2021 р.

1.2.

Визначення працівників ОІППО, що
здійснюватимуть навчально-методичний
супровід впровадження ДСБСО

1.3.

Формування команд закладів-учасників
Проєкту

Квітеньтравень
2021 р.

Визначення потреб у матеріальнотехнічному
забезпеченні
закладівучасників Проєкту для впровадження
методик НУШ (5-6 клас) в умовах
впровадження ДСБСО
Укладання
кошторису
витрат
на
створення освітнього середовища для 5-6
класів та забезпечення підвищення
кваліфікації
педагогічних
спільнот
закладів-учасників Проєкту

Квітеньчервень
2021 р

1.4

1.5

1.6

Стимулювання педагогічних працівників
закладів-учасників Проєкту

Квітень
2021 р.

Квітеньтравень
2021 р

З 01.09.
2021 р.

КЗ ЛОР ОІППО

КЗ ЛОР ОІППО

Закладиучасники
Проєкту

Закладиучасники
Проєкту
КЗ ЛОР ОІППО
ДОН ЛОДА
Закладиучасники
Проєкту
КЗ ЛОР ОІППО
ДОН ЛОДА

ДОН ЛОДА
Управління
освіти
територіальних
громад,
на

Список
регіональних
координаторів
впровадження НУШ у складі
заступника
директора
ОІППО, координатора з
початкової
освіти,
координатора з базової
освіти (команда з 3 осіб )
Список команди ОІППО у
складі фахівців з ППО,
керівників/заступників
керівників
закладівучасників
Проєкту
та
вчителів з усіх освітніх
галузей
Списки шкільних команд у
складі:
директор
та
заступники,
що
відповідають за початкову
та базову освіту (3-4 особи),
когорта
вчителів,
які
викладатимуть у 5-6 класах,
з усіх освітніх галузей
(предметів/інтегрованих
курсів)
Орієнтовний перелік засобів
навчання для 5-6 класів
НУШ

Кошторис
витрат
у
відповідності
до
нової
редакції Порядку та умов
надання
субвенції
з
державного
бюджету
місцевим бюджетам на
забезпечення
впровадження і розвитку
НУШ
Встановлення
надбавки
педагогічним працівникам
закладів-учасників Проєкту
відповідно до постанови
КМУ від 14 грудня 2016 р.

утриманні яких
перебувають
закладиучасники
Проєкту

№ 988 (зі змінами)

2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів загальної середньої
освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти
2.1

Створення освітніх програм закладівучасників Проєкту для першого циклу
базової освіти (5-6 класи)

Травеньсерпень
2021 р.

2.2

Узгодження підходів до створення
навчально-методичних матеріалів та
забезпечення ними закладів-учасниківПроєкту

Травеньсерпень
2021 р

2.3.

Науково-методичний
супровід
та
апробування методичних матеріалів/
навчальних посібників/ електронних
освітніх ресурсів тощо з навчальних
предметів
та
інтегрованих курсів,
розроблених ДНУ «ІМЗО»,
для
навчально-методичного
забезпечення
організації освітнього процесу у першому
(адаптивному) циклі / 5 класах закладівучасників Проєкту у відповідності до
методичних рекомендацій МОН України
та ДНУ «ІМЗО»

Упродовж
Проєкту

3.1

Науково-методичний
супровід
та
апробування підходів до оцінювання
навчальних досягнень здобувачів базової
середньої освіти, розроблених МОН
України та ДНУ «ІМЗО»
Науково-методичний
супровід
та
апробування
моделі
державної
підсумкової атестації здобувачів базової
середньої освіти, розроблених
МОН
України та ДНУ «ІМЗО»

Закладиучасники
Проєкту
КЗ ЛОР ОІППО
Галузеві
координатори
КЗ ЛОР ОІППО
Вчителіпредметники
закладівучасників
Проєкту
Закладиучасники
Проєкту
КЗ ЛОР ОІППО

Рекомендації МОН щодо
оновлення
навчальнометодичного забезпечення
для 5-6 класів НУШ

Зворотний зв'язок /участь у
відповідних анкетуваннях
тощо

3. Апробація системи оцінювання навчальних досягнень учнів

3.2

Упродовж
Проєкту

Закладиучасники
Проєкту
КЗ ЛОР ОІППО

Зворотний зв'язок /участь у
відповідних анкетуваннях
тощо

Згідно
з
термінами
визначени
ми МОН

Закладиучасники
Проєкту
КЗ ЛОР ОІППО

Зворотний зв'язок /участь у
відповідних заходах тощо

4. Підготовка педагогічних працівників
4.1

Визначення потреб та запитів щодо змісту
навчання
різних
цільових
груп,
узгодження організаційної моделі та
термінів підвищення кваліфікації

Травень
2021

Закладиучасники
Проєкту
КЗ ЛОР ОІППО

4.2.

Забезпечення
участі
науковопедагогічних та педагогічних працівників
ОІППО у підвищенні кваліфікації з метою
формування
команд
регіональних
тренерів
Формування регіональних та локальних
тренерських команд для роботи з

Квітеньчервень
2021 р. і
далі
щороку
Серпень
2021 р.

КЗ ЛОР ОІППО

4.3.

КЗ ЛОР ОІППО

Орієнтовний перелік тем
для проектування програм
підвищення
кваліфікації
різних
цільових
груп
(регіональних та локальних
тренерів, шкільних команд
та
адміністрації
шкіл,
працівників
ЦПР
та
супервізорів)
Команди
регіональних
тренерів з навчання та
надання
методичної
допомоги
педагогамучасникам Проєкту
База даних регіональних та
локальних тренерів

4.4.

4.5.

4.6.

різними цільовими аудиторіями
Участь в обговоренні та узгодженні змін
до програми підвищення кваліфікації
науково-педагогічних та педагогічних
працівників з метою впровадження
супервізії педагогічної діяльності та до
Порядку проведення супервізії

Організація та проведення підвищення
кваліфікації педагогічних працівників членів шкільних команд - з питань
впровадження
ДСБСО
на
засадах
концепції «Нова українська школа» на
регіональному рівні
Підбиття підсумків І організаційнопідготовчого етапу Проєкту

Травень
2021 р.

КЗ ЛОР ОІППО

Травеньсерпень
2021 р.

КЗ ЛОР ОІППО

Вересень
2021 р.

ДОН ЛОДА
КЗ ЛОР ОІППО

Пропозиції до Програми
підвищення
кваліфікації
науково-педагогічних
та
педагогічних працівників з
метою
впровадження
супервізії
педагогічної
діяльності та до Порядку
проведення супервізії
Програма
підвищення
кваліфікації

Звіт про підсумки І етапу

5. Комунікація
5.1.

Інформування
громадськості
та
педагогічної спільноти щодо організації,
підготовки та проведення І етапу Проєкту

Упродовж
квітня
–
серпня
2021 р.

КЗ ЛОР ОІППО

5.2.

Робочі зустрічі з учасниками Проєкту
(онлайн/офлайн)

Квітеньсерпень
2021
р.
(раз
у
місяць)

ДОН ЛОДА
КЗ ЛОР ОІППО

Виконавець:
Барна М.М.
067 238 04 33

Інформаційні повідомлення
(презентації,
пресрелізи,
інфографіка тощо) про хід
та проміжні результати
Проєкту на сайті ЛОІППО
«Супервізія
в
НУШ»
Рубрика: Пілотування 5 клас
– Інформація – Погляд Сучасні практики навчання,
на сайтах закладів-учасників
та інших учасників Проєкту
Звіти
за
результатами
робочих зустрічей

Додаток 2
до наказу департаменту ДОН ЛОДА
від 14.04.21 №02-01/01/150

Список
закладів загальної середньої освіти Львівської області, що братимуть участь
в інноваційному освітньому проєкті всеукраїнського рівня за темою
«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів
загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти»
№
з/п

Повне найменування закладу загальної середньої
освіти (відповідно до статуту)

Поштова адреса, контактний телефон, email

Кількіcть
класів, що
братимуть
участь в
Проєкті

Загальна
кількість
учнів у
класах,що
братимуть
участь в
Проєкті

1

Ліцей №66 Львівської міської ради

79060, м. Львів, вул. Наукова, 92
тел. +38 (032) 263-73-09
e-mail: lfeshchukschool@gmail.com

3

91

2

Середня загальноосвітня школа 99 м.Львова

5

162

3

Ліцей №2 Дрогобицької міської ради Львівської області

3

98

4

«Золочівський заклад загальної середньої освіти
І-ІІ ступенів «Школа радості» Золочівської міської ради
Золочівського району Львівської області»

79037 м.Львів вул.Творча,1 тел.2943338
school-99meta.ua
82100, місто Дрогобич Львівської області
вулиця Б. Козловського, 17
0977773193
larysapankevych@gmail.com
вул. Академіка Павлова, 68,
м. Золочів, Львівська обл., 80700
тел: (03265) 4-35-92, моб. тел. директора
+380677177703
E-mail: school_radosti@i.ua

2

49
(5-А – 28,
5-Е
(інклюзія) –
21)

5

6

Бродівський опорний заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Бродівської міської
ради Львівської області
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Сокальський ліцей Сокальської міської ради Львівської
області

80600
Вул. Шкільна, 1
(03266)27529
Brody 3 @ukr.net
80001, м.Сокаль вул.. Героїв УПА, 18

2

60

2

60

0637032811
sokal3@ukr.net

7

Ліцей «Надія» Львівської міської ради

м.Львів, вул.Наукова, 60, 79060
nadijaschool@gmail.com, тел. (032) 263-0247, 263-51-48

2

60

8

Структурний підрозділ «Приватний заклад освіти
«КМДШ» м. Львів»

79034, Львів, вул., Угорська, 12Е
+ 38 067 96 721 96
m/tovkalo@kmds.lviv.ua
school.kmds@gmail.com

2

40

21

620

Разом

Виконавець :
Барна М.М
067 238 04 33

