
    
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 
“29 ”квітня 2021 р.                                                                                       №129 

 

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» на базі закладів  

загальної середньої освіти Чернівецької області  

 

На виконання Закону України «Про освіту», Концепції Нової 

української школи, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», 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»», з метою практичної реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.09.2020 № 898 та формування готовності 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до 

впровадження змін 

 

НАКАЗУЮ: 

   

1. Здійснити упродовж 2021-2027 років 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» на базі закладів загальної середньої освіти Чернівецької області (далі-

Проєкт) відповідно до програми, затвердженої наказом МОНУ від 02.04.2021 

№ 406. 



2. Затвердити: 

2.1. План реалізації заходів І організаційно-підготовчого етапу 

інноваційного проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення i 

впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної 

середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої 

освіти»  на базі закладів загальної середньої освіти Чернівецької області 

(квітень 2021 – жовтень 2021), що додається. 

2.2. Список координаційної ради з питань впровадження Державного 

стандарту базової середньої освіти та супроводу Проєкту в Чернівецькій 

області, що додається. 

2.3. Список закладів-учасників 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» в Чернівецькій 

області, що додається. 

3. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

(Білянін Г.І.): 

3.1. Забезпечити: 

3.1.1 Виконання програми Проєкту, затвердженої наказом МОНУ від 

02.04.2021 № 406, відповідно до визначених термінів.  

3.1.2. Підготовку педагогічних працівників закладів-учасників Проєкту 

відповідно до програми Проєкту, затвердженої наказом МОНУ від 02.04.2021 

№ 406. 

3.1.3.Науково-методичний супровід вчителів закладів-учасників 

Проєкту. 

3.1.4.Координацію діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників з питань реалізації Державного стандарту базової 

середньої освіти у базових закладах-учасниках Проєкту в Чернівецькій 

області. 

3.2. Визначити до 10.05.2021 працівників ІППОЧО, які здійснюватимуть 

навчально-методичний супровід впровадження Державного стандарту 

базової середньої освіти. 

3.3. Cформувати до 15.08.2021 регіональні та локальні тренерські 

команди для роботи з різними цільовими аудиторіями щодо реалізації 

Державного стандарту базової середньої освіти.  

3.4.  Оновлювати матеріали щодо реалізації проєкту на інформаційному 

сайті ІППО ЧО в рубриці «Нова українська школа», постійно. 

4.  Керівникам органів управління/відділів освіти Чернівецької 

(Мартинюк С.В.) та Берегометської (Бошук О.Д.) територіальних громад:  

4.1. Забезпечити виконання плану реалізації заходів І організаційно-

підготовчого етапу Проєкту, відповідно до запланованих термінів. 

4.2. Сприяти забезпеченню у закладах загальної середньої освіти 

необхідних умов для реалізації Проєкту. 

4.3.  Сприяти формуванню шкільних команд закладів-учасників Проєкту 

до 15.05.2021. 



4.4. Надавати системну консультативну допомогу керівникам та 

вчителям закладів-учасників Проєкту щодо реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти. 

4.5. Здійснювати моніторинг реалізації заходів І організаційно-

підготовчого етапу проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення i 

впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної 

середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої 

освіти»  на базі закладів-учасників Проєкту. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління освіти і науки Департаменту освіти і 

науки Оксану ГРИНЮК. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту                            Людвига ЦУРКАН 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації 

від 29.04.2021 №129  

 

План реалізації  

заходів І організаційно-підготовчого етапу інноваційного проєкту всеукраїнського рівня за темою ««Розроблення 

i впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в 

умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» 

 на базі закладів загальної середньої освіти Чернівецької області 

(квітень – жовтень 2021) 

 

№ 

з/п 

Заходи, спрямовані на реалізацію 

завдань проєкту 

Строки 

виконання 

Виконавці Очікувані результати 

1. Нормативне, фінансове та адміністративне забезпечення 

1.1. Створення координаційної ради з 

питань впровадження ДСБСО та 

реалізації Проєкту. 

квітень - 

травень 2021 
ДОН ЧОДА 

ІППОЧО 

Узгоджено повноваження державних i 

недержавних інституцій, відповідальних 

за різні аспекти впровадження Проєкту: 

нормативне обґрунтування, 

організаційний супровід, навчально-

методичне забезпечення, професійний 

розвиток педагогічних працівників, 

фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення, моніторинг та оцінювання, 

комунікації та зворотній зв'язок тощо. 

Списки учасників Чернівецької обласної 

координаційної ради. 

1.2.  Визначення працівників ІППОЧО, 
що здійснюватимуть навчально- 
методичний супровід впровадження 
ДСБСО. 

квітень 2021  ІППОЧО Список команди ІППОЧО у складі 

фахівців з післядипломної освіти, 

керівників/заступників керівників шкіл 

та вчителів з усіх освітніх галузей. 



1.3. Узгодження переліку закладів-
учасників Проєкту 

квітень 2021  ДОН, 

ІППОЧО 

Перелік закладів-учасників Проєкту. 

1.4.  Формування команд закладів-

учасників Проєкту. 

квітень - 

травень 2021  

ІППОЧО, 

заклади-

учасники 

Списки шкільних команд у складі 

директор та заступники, що відповідають 

за початкову та базову освіту (3-4 особи), 

когорта вчителів, що викладатимуть у 5-

6 класах, з усіх освітніх галузей 

(предметів/ інтегрованих курсів). 

1.5. Визначення потреб у матеріально- 

технічному забезпеченні закладів для 

впровадження методик НУШ (5-6 

клас) в умовах впровадження 

ДСБСО у базову середню освіту на 

2021-2024 рр. 

квітень- 

червень 

2021  

ІППОЧО, 

органи 

управління 

освітою ТГ, 

заклади-

учасники 

Орієнтовний перелік засобів навчання 

для 5-6 класів НУШ. 

| 

1.6. Узгодження підходів до створення 

навчально-методичних матеріалів та 

забезпечення ними закладів-

учасників Проєкту. 

травень - 

серпень 2021 

ІППОЧО, 

органи 

управління 

освітою ТГ 

Оновлення навчально-методичного 

забезпечення для 5-6 класів НУШ 

закладів-учасників відповідно до 

Рекомендацій МОНУ 

2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів загальної середньої освіти в умовах 

реалізації Державного стандарту базової середньої освіти  

2.1. Створення освітніх програм закладів 

учасників Проєкту для першого 

циклу базової освіти (5-6 класи). 

квітень- 

серпень 

2021  

ІППОЧО, 

директори та 

заступники 

директорів 

закладів-

учасників 

Освітня програма ЗЗСО для першого 

циклу базової освіти. 

2.2. Ознайомлення із модельними 

навчальними програмами для 5-6 

класів, їх аналіз та обговорення. 

травень-червень 

2021  

ІППОЧО, 

шкільні 

команди 

закладів-

Надання зворотнього зв’язку щодо 

змісту навчальних програм для 5-6 

класів. 



учасників 

3. Розроблення системи оцінювання навчальних досягнень 

3.1. Узгодження підходів до оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів 

освіти, орієнтовних вимог 

оцінювання за освітніми галузями.  

травень-серпень 

2021  

ІППОЧО, 

шкільні 

команди 

закладів-

учасників 

Критерії оцінювання для галузей. 

Пропозиції для внесення змін до Наказу 

МОН №1222 від 21.08.2013 «Про 

затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних  досягнень учнів 

із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти». 

4. Підготовка педагогічних працівників 

4.1. Визначення потреб та запитів щодо 

змісту навчання різних цільових 

груп, проєктування програм, 

узгодження організаційної моделі та 

термінів підвищення кваліфікації. 

квітень 2021  ДОН 

ІППОЧО  
 

Орієнтовний перелік тем для 

проєктування програм підвищення 

кваліфікації різних цільових груп 

(регіональних та локальних тренерів, 

шкільних команд та адміністрацій шкіл, 

працівників ЦПР та супервізорів). 

4.2. Розроблення програм підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників з метою 

формування команд регіональних 

тренерів з питань впровадження 

Державного стандарту базової 

середньої освіти на засадах 

Концепції «Нова українська школа». 

квітень - 

травень 2021  

 

ІППОЧО 

 

Програма підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних та педагогічних 

працівників ІППОЧО. 

4.3. Організація та проведення 

підвищення кваліфікації науково-

педагогічних та педагогічних 

працівників з метою формування 

команди регіональних тренерів. 

квітень - 

червень 2021  

ІППОЧО Команда регіональних тренерів з 
навчання та надання методичної 
допомоги педагогам – учасникам 
Проєкту. 

4.4.  
Формування регіональних та 

серпень 2021  ІППОЧО База даних регіональних та локальних 



локальних тренерських команд для 

роботи з різними цільовими 

аудиторіями. 

тренерів. 

4.5. Організація та проведення 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (членів 

шкільних команд) з питань 

впровадження Державного стандарту 

базової середньої освіти на засадах 

концепції «Нова українська школа» 

на регіональному рівні. 

квітень-серпень 

2021  

ІППОЧО Програма підвищення кваліфікації. 

4.6. Підбиття підсумків І (організаційно-

підготовчого) етапу Проєкту 

вересень 2021  ІППОЧО Звіт про підсумки І етапу. 

5. Комунікація 

5.1. Інформування громадськості та 

педагогічної спільноти щодо 

реалізації Проєкту. 

протягом етапу ДОН ЧДА 
ІППОЧО 
заклади-
учасники 

Інформація на офіційних сайтах ДОН 
ЧДА, ІППОЧО, закладів-учасників 
Проєкту.  

5.2. Участь у пресконференції щодо 

початку Проєкту. 

серпень 2021 р. 

(орієнтовно 26 

серпня)  

ДОН ЧДА 
ІППОЧО 

заклади-
учасники 

Участь у пресконференції.  

5.3. Регіональний форум освітян 

Чернівецької області «Перші кроки 

впровадження Державного стандарту 

базової середньої освіти:  регіональні 

особливості, завдання та 

перспективи» 

серпень 2021 р. ДОН ЧДА 
ІППОЧО 

 

Проведення регіонального форуму 
освітян Чернівецької області 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і 

       науки облдержадміністрації 

від 29.04.2021 №129 

Список 

координаційної ради з питань впровадження Державного стандарту базової 

середньої освіти та супроводу Проєкту в Чернівецькій області 

 

№ п/п ПІП Посада та відповідальність  

1. Цуркан Людвига 

Павлівна 

директор Департаменту освіти і науки, голова 

координаційної ради 

2. Гринюк Оксана 

Іванівна 

заступниця директора Департаменту – начальник 

управління освіти і науки Департаменту освіти і 

науки, член науково-методичної ради Проєкту 

3. Білянін Григорій 

Іванович 

директор Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області, кандидат педагогічних 

наук, доцент, заступник голови 

4.  Куриш Наталія 

Костянтинівна 

заступниця директора з навчальної роботи ІППОЧО, 

кандидат педагогічних наук, регіональний 

координатор Проєкту в Чернівецькій області 

5. Богачик Тамара 

Степанівна 

заступниця директора з науково-методичної роботи 

ІППОЧО, кандидат історичних наук, координатор 

забезпечення науково-методичного супроводу 

впровадження НУШ в базовій школі  

6. Чухненко Поліна 

Сергіївна 

завідувачка кафедри методики викладання 

природничо-математичних дисциплін ІППОЧО, 

кандидат хімічних наук, член науково-методичної 

ради Проєкту  

7.  Одинак Марія 

Маноліївна 

завідувачка науково-методичного центру дошкільної 

та початкової освіти ІППОЧО, координатор 

впровадження НУШ у початковій школі 

8. Унгурян Ірина 

Корнеліївна 

доцент кафедри педагогіки, психології та теорії 

управління освітою, кандидат педагогічних наук, 

консультант впровадження НУШ у початковій 

школі 

9. Чобан Тетяна 

Василівна 

головний бухгалтер Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області, 

забезпечення фінансового забезпечення реалізації 

Проєкту 

10. Кліщинська Тамара 

Аркадіївна 

методист НМК освітнього менеджменту ІППОЧО, 

член науково-методичної ради Проєкту 

 
 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і 

       науки облдержадміністрації 

від 29.04.2021 №129  

 

Список 

закладів-учасників 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» в Чернівецькій області 

 

№ 

п/п 

Заклад загальної середньої освіти Відповідальна 

особа/директор закладу 

освіти 

1. Коровійська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

Чернівецької міської ради 

Лопуляк Ольга Георгіївна 

2. Опрний заклад «Мигівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. –заклад дошкільної 

освіти» Берегометської селищної ради 

Клапійчук Олександра 

Володимирівна 

3. Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

№27  Чернівецької міської ради 

Томяк Віктор Михайлович 

4. Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

№28  Чернівецької міської ради 

Килинич Олексій 

Володимирович 

 



 


