КАТАЛОГ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ - 20131
(Укладено експертами громадської організації
«Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики»,
за фінансової підтримки Міжнародного Фонду "Відродження")
Каталог створено в 2013 р. за сприяння управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України, Університету менеджменту освіти НАПН України, закладів післядипломної педагогічної освіти, Асоціації керівників шкіл м. Києва, Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Благодійної організації
«Центр споживчих ініціатив» на основі інформації закладів освіти та громадських організацій.
Подані відомості не належать упорядникам Каталогу, упорядники не несуть відповідальності за достовірність наданої інформації, але використання будь-яких матеріалів Каталогу у цілісному вигляді та
посилання на даний ресурс обов'язкове.
Каталог є відкритим для доповнення. Відповідну інформацію необхідно надсилати за формою паспорту інновацій на електронну адресу innovationscatalog@gmail.com.

№
п/п
1.

Назва інновації

2.

Адаптивне
управління освітнім
закладом нового
типу

Навчально-виховний комплекс
Управління Волинський
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня
інститут
№ 13 - колегіум» міста Ковель
післядипломної
педагогічної
освіти

3.

Арт-методи у
розвитку
емоційного
інтелекту та
творчого
потенціалу

Луцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 22 - ліцей Луцької
міської ради»

Адаптивне
управління
дошкільним
навчальним
закладом

Заклади, де впроваджуються
Тип
інновації
інновації
Ковельський дитячий садок-ясла
Управління
«Ромашка» № 4 Ковельської міської
ради Волинської області

Освітня
система

Наукове
керівництво
Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Контактна інформація
Вознюк Василь Степанович доцент кафедри управлінської
діяльності Волинського ІППО,
кандидат політичних наук;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Вознюк Василь Степанович доцент кафедри управлінської
діяльності Волинського ІППО,
кандидат політичних наук;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Андрейчин Світлана Ростиславівна
- завідувач центру практичної
психології і соціальної роботи
Волинського ІППО, практичний
психолог-методист;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
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Укладачі:
Іванюк Ірина Володимирівна, заступник голови правління ГО «Агенція розвитку освітньої політики», науковий співробітник інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій і
засобів навчання Національної академії педагогічних наук України,
Овчарук Оксана Василівна, завідувач Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник.
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4.

школярів в
освітньому просторі
«Без минулого
немає
майбутнього!»:
обласна школалабораторія

1. Дошкільний навчальний заклад
ясла-садок загального типу № 13
«Світлячок» відділу освіти
Шахтарської міської ради.
2. Дошкільний навчальний заклад
ясла-садок загального типу №14
«Мир» відділу освіти Шахтарської
міської ради
Конотопська спеціалізована школа
ІІ-ІІІ ступенів № 2 Конотопської
міської ради Сумської області

Виховання

5.

Білінгвальне
навчання

Засоби
навчання

6.

«Вибір успішної
професії»: науковий
психологопедагогічний проект

1. Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №3 м. Обухів Київської
області.
2. Красилівський навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5
та гімназія» Хмельницької області.
3. Гімназія № 1 ім. К. Д. Ушинського
м. Сімферополь.
Усього 19 загальноосвітніх
навчальних закладів

Освітня
система

7.

Використання

Луцький навчально-виховний

Освітня

31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Луганський
Стаєнна Олена Олександрівна національний
ассистент кафедри дошкільної та
університет імені початкової освіти Луганського
Тараса Шевченка національного університету імені
Тараса Шевченка;
91011, м. Луганськ, вул. Оборонна,
буд. 2-А, е-mail:
mail@luguniv.edu.ua
Матвійчик Олена Борисівна директор школи;
41601, Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Виконкомівська, 12,  (05447)
4-63-42
Інс титут
Побірченко Неля Антонівна педагогіч ної
доктор психологічних наук,
освіти і освіти
професор, завідувачка відділу
дорослих НАПН
профорієнтації і психології
України,
професійного роз- витку Інституту
Інститут
педагогічної освіти і освіти
інноваційних
дорослих НАПН України;
технологій і змісту 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А,
освіти МОН
 (44) 226-3180, e-mail:
України.
president@naps.gov.ua
Наказ МОНМС
Самойленко Г. Е. - методист вищої
України від
категорії відділу інноваційної
01.06.2011 № 505 діяльності та дослідноекспериментальної роботи
Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти МОН України;
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36,
 (044) 248-91-13, e-mail:
institut@iitzo.gov.ua
Волинський

Щоголєва Людмила Олександрівна
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8.

9.

10.

11.

інноваційних
технологій у
навчальновиховному процесі
як засіб
формування
життєвих
компетенцій
Використання
мемуаристики в
школі

комплекс № 26 Луцької міської ради
Волинської області

система

інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

- доцент кафедри управлінської
діяльності Волинського ІППО;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31, . (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua

1. Рогатинська спеціалізована ЗОШ
І−ІІІ ст. № 1 з поглибленим
вивченням іноземної мови.
2. Гімназія № 3 Івано-Франківської
міської ради

Зміст
освіти

ІваноФранківський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Виховання у
старшокласників
якостей суб’єкта
громадянського
суспільства
«Відкритий світ» національний
проект створення
інформаційнокомунікаційної
освітньої мережі
національного рівня
на базі технологій
радіозв’язку
четвертого
покоління 4G
Відпочинок під час
навчання

Макіївська гімназія Макіївської
міської ради Донецької області

Виховання

Проект реалізовуватиметься в усіх
25 областях України, містах Київ та
Севастополь.
За результатами пілотного проекту
буде запроваджено модель
впровадження проекту у 2000
школах по всій території України

Освітня
система

Центр
національного
виховання
Донецького
ОІППО
Державне
агентство з
інвестицій та
управління
національними
проектами.
Наказ МОН
України
№1252/147 від
03.11.2011

Федунь Марія Романівна - кандидат
філологічних наук, доцент кафедри
теорії та методики навчання ІваноФранківського ОІППО;
76000, м. Івано-Франківськ, пл.
Міцкевича, 3,  (03422) 2-24-93, еmail: mail@оippo.if.ua
Ломакіна Г. І. - завідувач кафедри
виховання Донецького ОІППО;
83001, м. Донецьк, вул. Артема,
129-А,  (062)305-18-86, (062)30468-87, е-mail: ipoprim@narod.ru
Курус І. Ф. - керівник національного
проекту, Державне агентство з
інвестицій та управління
національними проектами;
01601, м. Київ, вул. Велика
Житомирська, 11,  044-254-40-15,
е-mail: info@ukrproject.gov.ua

КУ «Сумська загальноосвітня школа Засоби
І-ІІІ ступенів № 4», м. Суми,
навчання
Сумської області

Комунальний
заклад «Сумський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної

Волкова Тетяна Павлівна директор школи, учитель вищої
кваліфікаційної категорії, учительметодист;
40000, м. Суми, вул.
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освіти»

12.

13.

Вплив емоційного
та лінгвістичного
інтелекту на
розвиток
міжкультурної
комунікації учнів
Вплив предметнометодичних
компетентностей
учителя на
формування
учнівських
компетенцій у галузі
«Суспільствознавст
во» в умовах
реформування
освіти

14.

Вплив розумових
ігор на результати
навчально-виховної
діяльності учнів

15.

Впровадження в за
галь ноосвітніх за
кла дах та органах
управління освітою
системи «ІСУО2012»

Луцька гімназія № 18 Луцької
міської ради Волинської області

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

1. Навчально-науковий інститут
історії та права Миколаївського
національного університету ім. В. О.
Сухомлинського.
2. Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти.
3. Новобузька гімназія Новобузької
районної ради.
4. Новоодеська гуманітарна гімназія
Новоодеської районної ради.
5. Єланецька гуманітарна гімназія
Єланецької районної ради та ін.
Тернопільський навчальновиховний комплекс «Школа-ліцей №
6 ім. Н. Яремчука»

Зміст
освіти

Миколаївський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Зміст
освіти

Тернопільський
обласний
комунальний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Перелік експериментальних
загальноосвітніх навчальних
закладів див. у додатку до наказу
МОНМС України від 21.06.2012 №
729

Освітня
система

Петропавлівська, буд. 79, 
(0542)22-52-70, e-mail:
sumyschool4@rambler.ru
Свиридюк Тетяна Володимирівна завідувач відділу гуманітарних
дисциплін Волинського ОІППО;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Старєва Анна Михайлівна к.пед.н., доцент, завідувач кафедри
суспільствознавчої освіти, директор
Миколаївського ОІППО;
54001, м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  37-85-89, email: moippo@moippo.mk.ua,
anna.stareva@mail.ru

Остапчук Олександр Миколайович вчитель-методист, відмінник освіти
України;
e-mail: school6_ter@mail.ru.
Янкович О. В. - зав. кафедрою
педагогічної майстерності та
інноваційних технологій
Тернопільського ОІППО, e-mail:
admin@ippo.edu.te.ua
Інститут
Серебрянський В. М. - голова
інноваційних
робочої гру пи з організації
технологій і змісту впровадження системи «Україна.
освіти МОН
Інфор маційна система управління
України.
освітою», заступник директора
Наказ МОН
Інституту інновацій нихтехнологій і
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16.

17.

Впровадження
електронних
навчальних курсів
та дистанційних
форм навчання у
навчальновиховний процес
Впровадження
інноваційної
авторської
технології
Диханової Б. С.,
викладання
літератури
(інтегрований курс)

18.

Впровадження
особистісно
зорієнтованих
технологій у
навчальний та
виховний процес

19.

Впровадження
здоров’язбережних

Навчально-виховний комплекс
«Школа-гімназія» № 6 Джанкойської
міської ради Автономної Республіки
Крим

Засоби
навчання

1. Азовський НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - гімназія»
Азовської селищної ради
Джанкойського району АРК.
2. Побєдненська ЗОШ
Побєдненської селищної ради
Джанкойського району Автономної
Республіки Крим.
3. Зарічненська ЗОШ Зарічненської
селищної ради Джанкойського
району Автономної Республіки
Крим.
4. Яркополенська ЗОШ
Яркополенської селищної ради
Джанкойського району Автономної
Республіки Крим
Первомайська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 2
Первомайської районної ради
Автономної Республіки Крим

Освітня
система

Кременчуцька загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. № 12 м. Кременчука

Виховання

Засоби
навчання

України № 729 від
21.06.2012 року
та № 1345 від
29.11.2012 року
Кримський
республіканський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

змісту освіти;
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36,
 (044) 248-91-13, e-mail:
institut@iitzo.gov.ua
Бочкала Олександр Євгенович директор гімназії;
96108, Автономна Республіка Крим,
м. Джанкой, вул. Леніна, 46

Таврійський
національний
університет ім. В.
І. Вернадського.
Науковометодичний
центр нових
технологій
навчання
російської мови
та літератури
«Словесник» при
Воронезькому
державному
педагогічному
університеті
Кримський
республіканський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Колтухова І. М. – к. філол. наук,
доцент кафедри методики
викладання філологічних дисциплін
факультету слов’янскої філології та
журналістики Таврійського
національного університету ім. В. І.
Вернадського;
95007, Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь, проспект
академіка Вернадського, 4, 
(0652) 60-80-50, (0652) 54-50-36, email: rector@crimea.edu

Полтавський
національний

Остапенко Ольга Юріївна директор школи, учитель фізики
вищої кваліфікаційної категорії
«Старший учитель»;
АРК, Первомайський р-н, смт.
Первомайське, вул. Пєтухова, 3 
(6552) 9-25-73
Кійло Олександра Іванівна,
заступник директора школи,
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20.

21.

технологій у
навчальновиховний процес
ЗНЗ як умова
формування
культури здоров’я
учнів
«Гармонія інтелекту
та здоров’я»
(«Піснезнайка»):
медикопедагогічний проект

Гуманно-

Полтавської області

педагогічний
університет ім.
В.Г.Короленка

вчитель-методист, відмінник освіти
України;
39622, м. Кременчук, вул.
Тельмана, 52,  (0536) 722401, еmаіl: school12.12@mail.ru

1. Макарівський НВК
Освітня
«Загальноосвітній навчальний
система
заклад І-ІІІ ступенів - природничоматематичний ліцей» Макарівського
району Київської області.
2. Пашківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Макарівського району Київської
області.
3. Червонослобідська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Макарівського ра йо ну
Київської області.
4. Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Макарівського району Київської
області.
5. Білоцерківська спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІI ступенів
№ 12 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій
Білоцерківської міської ради
Київської області.
6. Білоцерківська ЗОШ І-ІІI ступенів
№ 5 Білоцерківської міської ради
Київської області.
7. Спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 3 з поглибленим
вивченням окремих предметів м.
Маріуполь Донецької області.
8. Гімназія № 34 «Либідь» м. Київ
Шосткинська спеціалізована школа І Виховання

Інститут проблем
виховання
Національної
академії
педагогічних наук
України.
Інститут педіатрії,
акушерства і
гінекології
Національної
академії
медичних наук
України.
Український
науководослідний
інститут
соціальної і
судової пси хіатрії
та наркології
Міністерства
охорони здо ров'я
України.
Наказ МОН
України від
10.11.2008
№1028

Яновська Наталія Миколаївна президент Міжнародного
інноваційного центру гармонійного
розвитку людини, к. мед.н.;
Інститут проблем виховання
Національної академії педагогічних
наук України;
04060, м. Київ, вул. М.
Берлинського, 9, e-mail:
ipv@ipv.org.ua, web: http://ipv.org.ua.
Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології Національної академії
медич них наук України;
04050, м. Київ, вул. Платона
Майбороди (Мануїльського), 8. 
(044) 483-80-67, факс. (044) 483-2632, е-mai: ipag@ukr.net.
Український науково-дослідний
інститут соціальної і судової
психіатрії та наркології
Міністерства охорони здоров'я
України;
04080, м. Київ, вул.Фрунзе, 103, 
(044) 468-32-15, e-mail:
undisspn@ukr.net

Амонашвілі Ш. О.

Галицька Валентина Андріївна 6

22.

23.

особистісний підхід
до дітей в
освітньому процесі

ступеня № 13 Шосткинської міської
ради

Дворічне
стажування
молодих
спеціалістів галузі
освіти при
Миколаївському
обласному інституті
післядипломної
педагогічної освіти
Дидактикометодична система
розвитку дитячої
творчості у межах
навчальновиховного процесу
дошкільного та
загальноосвітнього
навчального
закладу

Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Освітня
система

1. Цюрупинська спеціалізована
школа І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного напряму
Цюрупинської районної ради
Херсонської області.
2. Івано-Франківський ДНЗ № 1
Івано-Франківської міської ради.
3. Івано-Франківський ДНЗ № 10
Івано-Франківської міської ради
та ін.

Освітня
система

- академік
Російської
академії освіти,
професор, д.
психол. наук,
іноземний член
НАПН України,
керівник
Міжнародного
центру гуманної
педагогіки
Миколаївський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

директор школи;
41100, Сумська область, м. Шостка,
вул. Комуністична, 4-А,  (05449)
4-64-07

Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти Київського
університету імені
Бориса Грінченка.
Комунальний
вищий
навчальний
заклад
Херсонської
обласної ради
«Херсонська
академія
неперервної
освіти».

Митник Олександр Якович професор кафедри педагогіки
початкової освіти та методик
природничо-математичних
дисциплін Педагогічного інституту
Київського університету імені Б.
Грінченка, д. пед. н.;
04053, м. Київ, вул. Воровського,
18/2,  (044) 272-19-02
Воронюк Ірина В’ячеславівна – к.
психол. н., доцент кафедри
початкового навчання та
виховання, дошкільної освіти
ХАНО;
73034, м. Херсон, вул. Покришева,
41,  (0552)37-02-00, 41-08-10, 41-

Шевченко Оксана Анатоліївна старший викладач кафедри мовнолітературної та художньоестетичної освіти
МиколаївськогоОІППО;
54001 м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  (512) 37-8589, e-mail: moippo@moippo.mk.ua
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ІваноФранківський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

24.

Дистанційна бізнесшкола для
старшокласників

Донецький державний університет
управління, кафедра інноваційного
менеджменту та управління
проектами

Зміст
освіти

25.

«Дистанційне
навчання учнів»:
науковопедагогічний проект

Засоби
навчання

26.

«Духовно-моральне

1. Вінницький технічний ліцей;
2. Фізико-математична гімназія №
17.
3. Навчально-виховний комплекс №
30 «Середня загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - гімназія ім. Т.
Г. Шевченка» м. Вінниця.
4. Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1 м. Бершадь.
5. Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 2 м. Літин Вінницької
області.
6. Запорізький багатопрофільний
ліцей № 99.
7. Енергодарська багатопрофільна
гімназія «Гармонія».
8. «Гімназія - Мала академія наук»
№ 1 «Таврія» Мелітопольського
району та ін.
Навчально-виховний комплекс

Виховання

08-11, факс 37-05-92, е-mail:
suitti.ks@gmail.com
Попович Надія Дмитрівна завідувач відділу лабораторії
дошкільної і початкової освіти
Івано-Франківського ОІППО;
. (факс) (03422) 2-23-87, (03422)
3-11-84, 2-24-93, е-mail:
mail@oippo.if.ua
Донецький
Пасечнікова Лариса Павлівна обласний інститут к.п.н., доктор філософії, завідувач
післядипломної
кафедри природничо-наукових
педагогічної
дисциплін та методики їх
освіти
викладання Донецького ОІППО;
 (062) 304 64 56, е-mail:
ipoprim@yandex.ru
Інститут
Самойленко Г. Е. - методист вищої
інноваційних
категорії відділу інноваційної
технологій і змісту діяльності та дослідноосвіти МОН
експериментальної роботи
України.
Інституту інноваційних технологій і
Наказ МОН
змісту освіти;
України від
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36,
29.12.2009 №
 (044) 248-91-14, е-mail:
1231
institut@iitzo.gov.ua

Інститут проблем

Древетняк Галина Іванівна 8

становлення
особистості в
полікультурному
соціумі Криму»:
науководослідницька та
експериментальна
робота

«Таврійська школа-гімназія № 20»
Сімферопольської міської ради
Автономної Республіки Крим

27.

Екологія і сталий
розвиток: зміни
життя на краще!

10 ЗНЗ Миколаївської області

Виховання

28.

Європейський клуб
як засіб
формування
життєвих
компетентностей
особистості щодо
підготовки її до
життя у Європі

1. Горлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 25 - багатопрофільний
ліцей «Успіх».
2. Державний навчальний заклад
«Міжрегіональне вище професійне
училище з поліграфії та
інформаційних технологій»

Виховання

29.

Загальна
управлінська
підготовка

Київський ліцей бізнесу

Освітня
система

30.

Засіб занурення у

Київська гімназія східних мов № 1

Засоби

виховання НАПН
України.
Кримський
республіканський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти.
Сімферопольська
і Кримська
єпархія УПЦ МП
Миколаївський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Управління освіти
і науки Донецької
облдержадміністрації
Донецький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Інститут Конфуція

директор НВК № 20, вчитель вищої
категорії, вчитель-методист,
відмінник освіти України;
95044 м. Сімферополь, вул.
Кечкеметська, 4-А,  (032) 22-0302

Бацуровська Ірина Володимирівна,
Гапиченко Галина Євгенівна,
Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти;
54001 м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  (512) 37-8589, е-mail: moippo@moippo.mk.ua
Князева А. В. - вчитель
французької мови;
84629 м. Горлівка, вул. Оленіна, 10,
 (0624)52-40-44, е-mail:
shcool25@inbox.ru
Нудьга Віта Олександрівна викладач вищої категорії, старший
викладач;
е-mail: vitanudga@yandex.ua
Паращенко Людмила Іванівна директор Київського ліею бізнесу,
доктор управління, к.пед.н.;
03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32
 (044) 450 5562,
е-mail: lyceum@lecos.org,
parashchenko@yahoo.com
Чжен В. А., Кевень С.;
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вивчення мови

навчання

при Київському
національному
університеті ім.
Тараса Шевченка
Миколаївський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

31.

«Заслужені освітяни Миколаївський обласний інститут
Миколаївщини».
післядипломної педагогічної освіти
Освітньокультурологічний
проект

Виховання

32.

«Громадські
слухання проектів
оздоровчих зон м.
Київ»: імітаційнорольова гра

Київський ліцей бізнесу

Засоби
навчання

33.

Інформаційнокомунікаційне
середовище
приватного
загальноосвітнього
навчального
закладу

1. Приватний загальноосвітній
навчальний заклад «Гімназія
АПОГЕЙ».
2. Спеціалізована школа-дитсадок з
поглибленим вивченням іноземних
мов «Лісова казка»

Управління
освітою,
засоби
навчання

Інститут
інформаційних
технологій і
засобів навчання
НАПН України

34.

Індивідуальний
освітній маршрут як
засіб реалізації
освітніх потреб
особистості

Ясинуватська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 7
Ясинуватської міської ради
Донецької області.

Освітня
система

Донецький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

 (050) 358-57- 83,
е-mail: Sun_kewen@126.com,
Eternity_club@ukr.net
Шуляр Василь Іванович - к.пед.н.,
доцент, заступник директора з
наукової роботи, завідувач
кафедри мовно-літературної та
художньо-естетичної освіти,
Миколаївського ОІППО,
заслужений учитель України;
54001 м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  (512) 37-8589, е-mail: moippo@moippo.mk.ua
Андруховець Петро Михайлович заступник директора Київського
ліцею бізнесу з профільного
навчання;
03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32;
 (044) 450- 55-62; е-mail:
lyceum@lecos.org
Пліш Ірина Валеріївна - директор
спеціалізованої школи-дитсадка з
поглибленим вивченням іноземних
мов «Лісова казка», к.п.н.;
03062, м. Київ, вул. Чистяківська,
24,  8 (044) - 400-51-79, факс 8
(044) - 443-82-12, е-mail:
apogey95@ukr.net
Леонова Людмила Миколаївна директор школи, відмінник освіти
України, вчитель-методист;
е-mail: school720087@yandex.ru
Родигіна Ірина Вікторівна завідувач кафедри педагогіки,
психології та педагогічної творчості,
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35.

Інноваційна модель
розвитку «Школа
майбутнього»

1. Добропільський НВК
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№ 3 з поглибленим вивченням
окремих предметів - дошкільний
навчальний заклад».
2. Донецька багатопрофільна
гімназія № 150 Донецької міської
ради Донецької області.
3. Феодосійський навчальновиховний комплекс.
«Загальноосвітня школа I-III
ступенів - гімназія» №17
Феодосійської міської ради та ін.

36.

Інноваційні
Навчально-виховний комплекс
технології в
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
управлінській
ступенів № 11 - ліцей» міста Ковель
діяльності на основі
акмеологічного
підходу

к.пед.н., доцент Донецького ОІППО;
е-mail: ipoprim@narod.ru
Зміст
Інститут
Горлач Т. А. - завідувачка сектору
освіти,
педагогіки НАПН
інноваційної діяльності відділу
управління України.
інноваційної діяльності та дослідноІнститут
експериментальної роботи
інноваційних
Інституту інноваційних технологій і
технологій і змісту змісту освіти МОН України,
освіти МОН
Кальченко Інна Володимирівна України.
директор Добропільського НВК;
Донецький
Донецька обл., м. Добропілля, вул.
ОІППО.
Першотравнева, буд. 73,  2-40-42
Кримський
Пасечнікова Лариса Павлівна республіканський завідувачка кафедри природничоінститут
математичних дисциплін та
післядипломної
методики їх викладання Донецького
педагогічної
ОІППО, к.п.н.;
освіти.
м. Донецьк, вул. Артема, 129-А, 
Постанова КМУ
(062) 305-18-86, www. ippo.dn.ua
від 30 серпня
Шепелюк Іван Юхимович 2007 р. № 1071
директор Феодосійського НВК;
«Про
Автономна Республіка Крим,
98105, м. Феодосія, вул. Гарнаєва,
затвердження
Державної
70.
цільової
Рєзник Оксана Володимирівна соціальної
доцент кафедри філології, к. філол.
програми «Школа наук;
майбутнього»
95000, м. Сімферополь, Автономна
на 2007-2010
Республіка Крим, вул. Леніна, буд.
роки»
15, e-mail: info@krippo.edu.ua
Управління Волинський
Вознюк Василь Степанович інститут
доцент кафедри управлінської
післядипломної
діяльності Волинського ІППО, к.
педагогічної
політ.н.;
освіти
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
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37.

«Інтелект України»:
науковопедагогічний проект

38.

«Інтелектуальний
резерв
Миколаївщини».
Очно-дистанційна
школа:

39.

40.

1. Навчально-виховний комплекс №
169 м. Харків.
2. ЗНЗ № 142 м. Харків .
3. ЗНЗ № 103 м. Харків.
4. Гімназія № 144 м. Харків.
5. Покотилівський ліцей.
Харківського району Харківської
області.
6. Спеціалізована школа № 156 м.
Харків.
7. ЗНЗ № 176 м. Харків та ін.
ЗНЗ Миколаївської області

Освітня
система

Харківський
національний
педагогічний
університет ім. Г.
С. Сковороди.
Наказ МОН
України від
30.12.2008 №
1218, від
04.10.2010 № 925

Освітня
система

Миколаївський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Інтенсифікація
викладання
програмового
матеріалу та
синхронізація за
змістом програм
загальноосвітніх
шкіл в спеціальній
школі ІІ ступеня для
дітей зі зниженим
зором

Полтавська спеціальна
загальноосвітня школа №40
Полтавської міської ради
Полтавської області

Виховання

Полтавський
ОІППО ім. М.В.
Остроградського.

Комп’ютер для
школяра

17 ЗНЗ Жовтневого району м.
Миколаїв

Полтавський
національний
педагогічний
університет імені
В.Г. Короленка

Зміст
освіти

Миколаївський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Гавриш І. В. - д.пед.н., професор
кафедри педагогіки і методики
професійної освіти Харківського
національного педагогічного
університету ім. Г. С. Сковороди;
(0572) 700-69-09; 68-06-19

Барановська Таїсія Василівна методист лабораторії профільного
навчання Миколаївського ОІППО;
54001 м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А, тел./факс 37-8589, е-mail: moippo@moippo.mk.ua
Калініченко Ірина Олександрівна,
методист з інклюзивної освіти
Полтавського ОІППО ім. М.В.
Остроградського;
36029, м. Полтава, вул. Жовтнева,
64-Ж,  (05322) 72608, е-mail:
root@pei.poltava.ua .
Климко Олена Володимирівна,
заступник директора СЗОШ № 40 з
навчальної частини;
м. Полтава, пров. Космічний, 7, 
(05322) 36034, 4-11-80, е-mail:
slabozori40@mail.ru
Книш Андрій Анатолійович головний спеціаліст відділу освіти з
питань охорони праці Жовтневої
райдержадміністрації;
м. Миколаїв,  (0512) 25-71-63
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41.

«Крок за кроком»:
програма для дітей
віком від
народження до
десяти років

Всеукраїнська програма за вибором

Зміст
освіти,
методи
виховання і
навчання

42.

«Кроки до
самопізнання»:
технологія
психологічного
забезпечення
профорієнтаційної
роботи
«Література рідного
краю»: програма
курсу за вибором
для 8 класу
загальноосвітньої
школи «Літературна
Сумщина»

Кобеляцька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 імені Олеся
Гончара Кобеляцької районної ради
Полтавської області

Зміст
освіти

44.

«Математика в
економіці»:
авторський курс за
вибором для учнів
11-х класів

Київський ліцей бізнесу

Зміст
навчання,
засоби
навчання

45.

«Метагімназія паросток школи
майбутнього»:
дослідноекспериментальний проект

Шахтарська багатопрофільна
гімназія Шахтарської міської ради
Донецької області

Зміст
освіти

43.

КУ «Сумська загальноосвітня школа Зміст
І-ІІІ ступенів № 4», м. Суми,
навчання
Сумської області

Полтавський
ОІППО

Інформаційнометодичний
центр управління
освіти і науки
Сумської міської
ради

Донецький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Софій Наталія Зіновіївна директор Всеукраїнського фонду
«Крок за кроком»;
01001, м. Київ, вул. Пушкінська, 9А, офіс 4,  (044) 2-35-36, е-mail:
admin@ussf.kiev.ua
Косточка Наталія Олексіївна,
завідуюча відділом виховної роботи
Полтавського ОІППО імені
М.В.Остроградського;
вул. Жовтнева, 64-Ж, м. Полтава,
36029,  (05322) 7-26-08, е-mail:
root@pei.рoltava.ua
Волкова Тетяна Павлівна директор школи, учитель вищої
кваліфікаційної категорії, учительметодист;
40000, м. Суми, вул.
Петропавлівська, буд. 79, 
(0542)22-52-70, e-mail:
sumyschool4@rambler.ru
Лавінський Микола Сергійович вчитель математики Київського
ліцею бізнесу;
03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32,
 (044) 450- 55-62, e-mail:
lyceum@lecos.org
Білицька Катерина Анатоліївна директор гімназії, учитель
російської мови та літератури
вищої кваліфікаційної категорії,
учитель-методист, відмінник освіти
України;
Донецька область, м. Шахтарськ,
мікрорайон «Журавлівка», ШБГ, 
(06255) 4-75-66, e-mail:
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46.

Методика і
технологія
конструювання
компетентніснодіяльнісного уроку
літератури

19 ЗНЗ Миколаївського району (див. Зміст
список закладів у паспорті інновації) навчання

Миколаївський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

47.

Методична система
формування
компетентності
учнів з фізичної
географії

10 ЗНЗ Полтавської області (повний Зміст
список див. у паспорті інновації)
освіти

Інститут
педагогіки
НАПНУ,
лабораторія
географічної і
економічної
освіти

48.

Мистецька галерея
Миколаївського
обласного інституту
післядипломної
педагогічної освіти

Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Виховання

49.

Моделювання
компетентної
особистості
школяра шляхом
розвитку дитячої
обдарованості
Модель
громадськоактивної школи
«Школа як осередок

Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради
Волинської області

Освітня
система

Миколаївська
обласна
організація
Національної
спілки художників
України.
Миколаївський
ОІППО
Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

500 ЗНЗ в усіх областях України

Виховання

50.

Всеукраїнський
фонд «Крок за
кроком»

gimnaz2003@rambler.ru
Шуляр Василь Іванович - к.пед.н.,
доцент кафедри мовнолітературної та художньоестетичної освіти Миколаївського
ОІППО;
54001, м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  37-85-89, email: moippo@moippo.mk.ua
Булава Леонід Миколайович,
кандидат географічних наук,
професор кафедри географії та
краєзнавства Полтавського
національного педагогічного
університету ім. В Г. Короленка;
м. Полтава, ул.Остроградського, 2,
 (5322) 72725 , е-mail:
bulavapolt@rambler.ru
Крик Дмитро Олексійович завідувач лабораторії методики
художньо-естетичної освіти
Миколаївського ОІППО;
54001 м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  37-85-89, email: moippo@moippo.mk.ua
Вітюк Валентина Василівна проректор з наукової роботи
Волинського ІППО, к.пед.н., доцент;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Ворон Марина - координатор
освітніх проектів ВФ «Крок за
кроком»;
е-mail: mvoron@ussf.kiev.ua
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51.

громади»
«Молодь тестує
якість»:
всеукраїнський
конкурс для
школярів

Всеукраїнський конкурс учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів

Зміст
освіти

Освітня
система

52.

Модель школи
розвитку
особистості

Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 імені
Олеся Гончара Кобеляцької
районної ради Полтавської області

53.

Навчальні
технології «Школи
Ейдотехніки»

Шосткинська спеціалізована школа І Освітня
ступеня № 13 Шосткинської міської система
ради

54.

Навчання і
виховання учнів в
умовах
природовідповідної
ноосферної освіти

8 ЗНЗ у м. Миколаїв та
Миколаївській області

Зміст
освіти,
виховання

55.

«Наука бути
здоровим»:
різнорівнева
програма з
фізичного

Запорізька загальноосвітня школа ІІІІ ст. № 38

Виховання

Інститут
інформаційних
технологій і
засобів навчання
НАПН України,
БО «Центр
споживчих
ініціатив»
Полтавський
ОІППО

Чепурний Г. А.,
психолог,
керівник центру
освітніх
технологій
«Школа
Ейдотехніки»
Інститут
інноваційних
технологій та
змісту освіти МОН
України.
Російська
академія
природничих наук
Кафедра
реабілітаційної
педагогіки та
здорового
способу життя

Овчарук Оксана Василівна завідувач інформаційноаналітичним відділом педагогічних
інновацій ІІТЗН НАПН України;
04060, м. Київ, вул. М.
Берлинського, 9, к. 417;  (044)
440-96-27, е-mail:
oks.ovch@hotmail.com
Сиротенко Григорій Олексійович завідуючий центром педагогічних
інновацій та інформації
Полтавського ОІППО;
36029, м. Полтава, вул.Жовтнева,
64-Ж,  (05322) 7-26-08, е-mail:
root@pei.poltava.ua
Галицька Валентина Андріївна директор;
41100, Сумська область, м. Шостка,
вул. Комуністична, 4-А,  (05449)
4-64-07
Шуляр Василь Іванович - заступник
директора з наукової роботи
Миколаївського ОІППО, к.пед.н.,
доцент, заслужений учитель
України;
54001 м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  (065) 37-8589, е-mail: moippo@moippo.mk.ua
Аксьонова Олена Петрівна - доцент
кафедри реабілітаційної педагогіки
та здорового способу життя КЗ
«Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
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виховання учнів 1-4
класів

56.

Науково-методичні
засади
впровадження
вітчизняної моделі
медіаосвіти в
навчальновиховний процес
загальноосвітніх
навчальних
закладів України

57.

«Науково-методичні
основи
використання
інформаційнокомунікаційних
технологій у
навчальновиховному процесі
в середовищі «1

Запорізького
ОІППО

87 загальноосвітніх навчальних
закладів Автономної Республіки
Крим, Дніпропетровської,
Запорізької, Київської, Луганської,
Львівської, Миколаївської,
Полтавської, Черкаської областей
та м. Київ; Тернопільський
національний педагогічний
університет ім. Володимира
Гнатюка, Харківський національний
педагогічний університет ім. Г. С.
Сковороди, Державний вищий
навчальний заклад «Університет
менеджменту освіти», Київський
університет ім. Бориса Грінченка,
регіональні інститути
післядипломної педагогічної освіти
Автономної Республіки Крим,
Дніпропетровської, Запорізької,
Київської, Луганської, Львівської,
Миколаївської, Полтавської та
Черкаської областей
Залучено ЗНЗ Дніпропетровської,
Донецької, Миколаївської, Одеської,
Полтавської, Херсонської, Київської
областей

Освітня
система

Освітня
система

освіти», к.пед.н.;
0432 м. Запоріжжя, вул. 40 років
Радянської України, 57-А,  061234-67-11; 0612-233-40-53, е-mail:
zoippo@mail.ru; akseneleya@ukr.net
Інститут
Найдьонова Любов Антонівна соціальної
заступник директора з наукової
психології НАПН
роботи, завідувачка лабораторії
України.
психології масової комунікації та
Інститут
медіаосвіти Інституту соцільної
інноваційних
психології НАПН України, кандидат
технологій і змісту психологічних наук;
освіти.
04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15,
Наказ МОН від
 (044) 425-24-08, 425-45-56, е27.07.2011 № 886 mail: info@ispp.org.ua,
ispp@skif.com.ua.
Кіян О. І. - старший науковий
співробітник відділу інноваційної
діяльності та дослідноекспериментальної роботи
Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти МОН України;
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36,
 (044) 248-91-13, е-mail:
institut@iitzo.gov.ua
Інститут
інноваційних
технологій і змісту
освіти МОН
України.
Наказ МОН
України від
11.03.2010 №196

Пушкарьова Тамара Олексіївна кандидат пед. наук, доцент,
заступник директора;
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36,
 (044) 248-91-13, е-mail:
institut@iitzo.gov.ua
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58.

учень - 1
комп’ютер» на базі
шкільних нетбуків»:
Всеукраїнський
науковопедагогічний проект
Національна мережа
шкіл сприяння
здоров'ю

Всеукраїнський проект

Освітня
система

Інститут проблем
виховання НАПН
України.
Інститут
інноваційних
технологій і змісту
освіти, МОН
України
Кафедра
методики
природничоматематичних
дисциплін
Вінницького
ОІППО
ДВНЗ
«Університет
менеджменту
освіти» НАПН
України.
Донецький ОІППО

59.

Нетрадиційна
система роботи з
навчання грамоти
дітей шестирічного
віку

Конотопський навчально-виховний
Засоби
комплекс: загальноосвітня школа І
навчання
ступеня - дошкільний навчальний
заклад «Казка» Конотопської міської
ради Сумської області

60.

Обласна школа
новаторства
керівних кадрів
загальноосвітніх
навчальних
закладів Донецької
області
Оптимізація засобів
саморозвитку
особистості учнів 17 класів у школі
повного дня

Донецький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Освітня
система

Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 15 Луцької міської ради
Волинської області

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Організаційно-

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Засоби

Інститут

61.

62.

Кириленко С. В. - начальник відділу
інноваційної діяльності та дослідноекспериментальної роботи
Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти;
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36,
 (044) 248-91-13, е-mail:
institut@iitzo.gov.ua
Селезньова Світлана Валентинівна
- директор НВК;
41100, Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Успенсько-Троїцька, буд. 58,
 (5440) 2-53-27
Чернікова Лідія Григорівна проректор з науково-педагогічної
роботи Донецького ОІППО;
83001, Донецьк-01, вул. Артема,
129-А,  062-3042118, факс 0623489201, 062-3451692; е-mail:
ipoprim@narod.ru
Трачук Тетяна Володимирівна доцент кафедри теорії та методик
викладання шкільних предметів
Волинського ІППО, к.пед.н.;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Стецька А. М. - директор школи,
17

63.

64.

65.

методичні умови
підготовки вчителя
до інноваційної
діяльності в умовах
загальноосвітньої
школи

№ 4 Сімферопольської міської ради
АР Крим

навчання

Організаційнопедагогічні умови
використання
інформаційнокомунікаційних
технологій у
розвитку
суб’єктності
соціально
компетентного
випускника
Організаційнопедагогічні умови
інноваційного
розвитку
полілінгвістичної
гімназії

Новоазовська загальноосвітня
школа I-III ступенів № 2 Донецької
області

Виховання

Перша міська гімназія Черкаської
міської ради Черкаської області

Освітня
система

Організаційнопедагогічні умови
профільного
навчання

Брилівська загальноосвітня школа І- Засоби
ІІІ ступенів Цюрупинської районної
навчання,
ради Херсонської області
виховання

інноваційних
технологій і змісту
освіти МОН
України.
Наказ МОНМС
України від
29.08.2011 N 994
Центр
національного
виховання
Донецького
ОІППО

вчитель-методист;
95044, м. Сімферополь, вул.
Аральська, № 57-А,  (0652)44-3747, е-mail: platan4@rambler.ru

Лабораторія
педагогічних
інновацій
Інституту
педагогіки
Національної
Академії
педагогічних наук
України

Ананьєва Надія Василівна - к.п.н.,
заступник директора з навчальновиховної роботи Першої міської
гімназії Черкаської міської ради
Черкаської області;
е-mail: fcg@e-mail.ua.
Щекатунова Ганна Дмитрівна завідувач лабораторії педагогічних
інновацій Інституту педагогіки
Академії педагогічних наук України,
к.пед.н.;
04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д,
 +38(044)481-3712, 481-3714, еmail: undip@ukr.net
Трухіна Людмила Євгенівна директор школи;
 (0552) 55-8-80, (0542) 55-8-80, еmail: brilivka@mail.ru.

Комунальний
вищий
навчальний
заклад

Ломакіна Г. І. - завідувач кафедри
виховання Донецького ОІППО;
83001, м. Донецьк, вул. Артема
129-А,  (062)305-18-86, (062)30468-87, е-mail: ipoprim@narod.ru
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природничого
напряму у
загальноосвітній
школі сільської
місцевості

Херсонської
обласної ради
«Херсонська
академія
неперервної
освіти»

66.

Організація
мережевого
профільного
навчання

47 навчальних закладів м. Миколаїв
та Миколаївської області

Управління

Миколаївський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

67.

«Освіта для
демократичного
громадянства»:
Курс за вибором
для ЗНЗ, ІППО

Загальноосвітні навчальні заклади
(всеукраїнський рівень)

Зміст
освіти,
управління
освітою

Національна
академі при
Президентрові
України

68.

«Освіта для сталого
розвитку в дії»:
Міжнародний
освітній проект для
шкільної молоді та
дорослих

14 областей України

Освітня
система

69.

Освіта для сталого

Полтавська загальноосвітня школа

Освітня

Міжнародний
проект “Освіта
для сталого
розвитку в дії”
НУО “Вчителі за
демократію та
партнерство”,
“Глобальний план
дій” GAP, Швеція)
за підтримки
Агенції з питань
міжнародного
розвитку SIDA
Науково-

Юзбашева Галина Сергіївна к.пед.н., доцент, завідувач кафедри
теорії і методики викладання
природничо-математичних та
технологічних дисциплін ХАНО.
73034 м. Херсон, вул. Покришева,
41,  (0552) 37-02-00, (0552) 41-0811, факс (0552) 37-05-92
Стойкова Вікторія Володимирівна завідувач науково-методичної
лабораторії профільного навчання
Миколаївського ОІППО;
54001, м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  (512) 37-8589, е-mail: moippo@moippo.mk.ua
Протасова Наталія Георгіївна завдувач кафедри управління
освітою НАДУ при Президентові
України;
м. Київ, вул. Е. Потьє, 20,  (044)
483-83-12,
е-mail: nadu_osvita@ukr.net
Пометун Олена Іванівна - науковий
керівник проекту, керівник творчої
групи авторів, д.пед.н., професор,
член-кореспондент НАПН України,
завідувачка лабораторії
суспільствознавчої освіти Інституту
педагогіки Академії педагогічних
наук України;
м. Київ,  044-481-37-37, e-mail:
teachers@ukr.net

Дудко Сергій Григорович, заступник
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розвитку
суспільства та
формування
здоров’язбережува
льного навчального
середовища:
освітня модель
«Довкілля»
Освітньоінформаційне
середовище як
фактор цілісного
розвитку
особистості

І-ІІІ ступенів № 24 Полтавської
міської ради Полтавської області

система,
зміст
освіти

методичний
центр інтеграції
змісту освіти
НАПН України

голови Київської районної в місті
Полтаві ради;
Ільченко Віра Романівна, д.пед.н.,
професор, академік НАПН України
м. Полтава, вул. Жовтнева, 64-Ж,
 (05322) 7-30-63; (0532) 508-478,
е-mail: info@dovkillya.com.ua

31 навчальний заклад із
Полтавської, Волинської, ІваноФранківської, Донецької,
Рівненської, Тернопільської,
Чернігівської, Запорізької,
Черкаської областей, міст Києва та
Сімферополя

Освітня
система

Журавльова Лариса Андріївна викладач Київського національного
авіаційного університету, кандидат
технічних наук, доцент;
 (066) 175-26-84, е-mail:
itc.aptech@gmail.com

71.

«Освітній округ як
нова модель
управління
освітою»,
експериментальнодослідна робота з
проблеми

Управління

72.

«Основи
агровиробництва»:
впровадження
курсу за вибором

1. Хлібодарівський навчальновиховний комплекс Хлібодарівської
сільської ради Волноваського
району Донецької області.
2. Златоустівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Волноваської
районної ради Донецької області.
3. Златоустівський дошкільний
навчальний заклад № 6
Волноваської районної ради
Донецької області та ін.
Дубовицька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Кролевецької районної
ради Сумської області

Національний
авіаційний
університет.
Центр
інформаційних
технологій ІТС (м.
Київ).
Наказ МОН від
29.04.2013 № 474
Донецький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

73.

Особистісно
зорієнтоване
освітнє середовище

Гімназія № 11 ім. К. А. Треньова
Сімферопольської міської ради
Автономної республіки Крим

Управління
, виховання,

70.

Виховання

Кримський
республіканський
інститут

Соф’янц Е. М. - радник ректора
Донецького ОІППО, членкореспондент НАПН України,
к.пед.н., доцент, заслужений
учитель України;
83055, м. Донецьк, вул. Артема,
129-А,  (0622) 93-23-96, е-mail:
shcoloved@ukr.net

Бобровицька Лідія Олексіївна директор,
41321, с. Дубовичі Кролевецького
району Сумської області,  (5453)
7-65-17
Іошин М. В. - директор гімназії,
Народний учитель України,
Заслужений працівник освіти
20

гімназії як умова
індивідуального
розвитку і
самореалізації учнів

засоби
навчання

74.

Педагогічні умови
формування
навчальнодіяльнісних
здібностей учнів
загальноосвітнього
навчального
закладу І-ІІІ ступенів

Загальноосвітня школа I-III ступенів
№ 33 Сімферопольської міської
ради Автономної Республіки Крим

Засоби
навчання

75.

«Педагогічний Хфактор» у номінації
«Російська мова» обласний конкурс
фахової
майстерності

Донецький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Освітня
система

76.

Підвищення
культури учасників
навчальновиховного процесу

Лебединська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1
Лебединської міської ради Сумської
області

Виховання

77.

Підвищення якості
освіти учнів,
створення умов для

Почетненський навчально-виховний Управління
комплекс «Школа-ліцей»
, засоби
Красноперекопської районної ради
навчання

післядипломної
педагогічної
освіти.
Інститут
інноваційних
технологій і змісту
освіти МОН
України
Інститут
інноваційних
технологій і змісту
освіти.
Харківський
національний
педагогічний
університет імені
Григорія
Сковороди
Донецький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Євпаторійський
інститут
соціальних наук.

Автономної Республіки Крим,
вчитель вищої категорії, вчительметодист;
95044, м. Сімферополь, вул.
Першої Кінної Армії, 86-А, е-mail:
gymnasium11@bk.ru
Горб Людмила Іванівна - директор
школи, вчитель-методист, відмінник
освіти України, заслужений
працівник освіти Автономної
Республіки Крим;
95022, м.Сімферополь, вул. Бела
Куна, 13-А,  (0332) 61-63-61

Чернишов Олексій Іванович ректор з науково-педагогічної
роботи Донецького обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти, к.пед.н.,
доцент;
83001, Донецьк-01, вул. Артема,
129-А,  062-3042118, факс 0623489201, 062-3451692; е-mail:
ipoprim@narod.ru
Тимошенко Ірина Миколаївна виконувачка обов’язків директора;
42200, Сумська обл., м. Лебедин,
вул. Карла Маркса 16,  (05445) 221-42, е-mail: lebzosh1@yandex.ru
Коваленко Тетяна Василівна директор Почетненського
навчального-виховного комплексу
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успішної
соціалізації
школярів,
придбання робочої
професії через
впровадження
інформаційнокомунікаційних та
здоров'язбережних
технологій
«Політика: імітація
типів держав»:
імітаційна гра

Автономної Республіки Крим

79.

«Прангліміне»
(«Міксіке»),
міжнародне
інтерактивне
змагання з усного
рахунку

80.

Превентивне

1. Ярківська загальноосвітня школа Освітня
І-ІІІ ступенів Ярківської сільської
система
ради Джанкойського району.
2. Майська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Майської сільської ради
Джанкойського району.
3. Побєдненська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Побєдненської
сільської ради Джанкойського
району.
4. Світлівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Світлівської
сільської ради Джанкойського
району.
5. Целіннівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Целіннівської
сільської ради Джанкойського
району
Білоцерківська гімназія № 2
Освітня

78.

Київський ліцей бізнесу

Республіканський
вищий
навчальний
заклад
«Кримський
гуманітарний
університет»
Автономної
Республіки Крим
Засоби
навчання

«школа-ліцей» Красноперекопської
районної ради Автономної
Республіки Крим;
96020, АКР, Красноперекопський
район, Почетненська, с. Почетне,
вул. Леніна, 48,  0656598241, еmail: tat_kov@ukr.net

Андруховець Петро Михайлович заступник директора Київського
ліцею бізнесу з профільного
навчання;
03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32,
 (044) 450-55-62, е-mail:
lyceum@lecos.org
Інститут
Координатор проекту в Криму:
інноваційних
Матюшина Л. Н. - старший
технологій і змісту викладач кафедри математичної
освіти МОН
освіти Кримського
України.
республіканського ІППО;
Листи МОН
е-mail: info@krippo.edu.ua
молоді та спорту
АРК від
21.09.2011 № 0114/2788 та від
19.09.2012 № 0114/3018

Інститут проблем

Оржеховська Валентина
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виховання учнів в
Білоцерківської міської ради
умовах
Київської області
здоров`язбережного
навчальновиховного простору

81.

Програма Intel®
«Навчання для
майбутнього»

Всеукраїнський рівень

82.

Програма
«Інклюзивна освіта
для дітей
дошкільного та
молодшого
шкільного віку»
Програма Intel®
«Шлях до успіху»

29 дошкільних навчальних закладів
у Києві, Київській обл., Волинській
обл., Полтаві, Львові, Харкові,
Тернополі, Дніпропетровську

83.

384 ЗНЗ взяли участь у програмі в
2012/13 навчальному році

система

виховання
Національної
академії
педагогічних наук
України

Михайлівна - за ві дувачка
лабораторії превентивного вихован
ня Інституту проблем виховання
НАПН України, професор, доктор
педагогіч нихнаук;
04060, м. Київ, вул. М.
Берлинського, 9, е-mail:
ipv@ipv.org.ua
Плєшаков Анатолій Васильович директор гімназії;
09104, Київська область, м. Біла
Церква, вул. Гетьманська, 25, 
39-02-84, 39-16-12, е-mail:
school2@bel.com.ua
Засоби
Інститут
Морзе Наталія Вікторівна –
навчання
інноваційних
д.пед.н., професор;
технологій і змісту 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36,
освіти МОН
 (044) 248-91-13, е-mail:
України.
institut@iitzo.gov.ua.
Корпорація
Нанаєва Тетяна Василівна «Інтел»
директор освітніх програм
ЦІППО НАПН
корпорації «Intel»,
України; ОІППО;
е-mail: tatiana.nanaieva@intel.com
ОУОН ОДА
Зміст
Софій Н. З. - директор
освіти,
Всеукраїнського фонду «Крок за
методи
кроком»;
виховання і
01001, м. Київ, вул. Пушкінська, 9навчання
А, офіс 4,  (044) 235 36, е-mail:
admin@ussf.kiev.ua
Засоби
Інститут
Дементієвська Ніна Петрівна навчання
інформаційних
науковий співробітник Інституту
технологій і
інформаційних технологій і засобів
засобів навчання навчання НАПН України;
НАПН України.
е-mail:
Корпорація Intel
nina.dementievska@gmail.com
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84.

Програма
Олександрівська гімназія Сумської
інноваційної
міської ради Сумської області.
діяльності у межах
міжнародного
проекту «Музика між
культурами» (автор
Я. Хачинський)

Виховання

85.

Проект
«Громадський
трикутник»

Виховання

86.

Проектна технологія КУ Сумська загальноосвітня школа
на уроках іноземної І-ІІІ ступенів № 4, м. Суми Сумської
мови
області.

Засоби
навчання

87.

Проектне навчання
на уроках
української
літератури в
середній школі
Психологопедагогічне
проектування
соціального
розвитку
особистості учнів

Комунальний заклад «Запорізький
Січовий колегіум-інтернат»
Запорізької обласної ради

Засоби
навчання

Повний перелік закладів освіти - 52
ЗНЗ наведено у Додатку 6 до
наказу МОН України від 06.07.2007
№ 580

Освітня
система

88.

Великобубнівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Роменської
районної ради

Сумський
державний
педагогічний
університет ім. А.
С. Макаренка

Лабораторія
філософії та
психології освіти
Запорізького
ОІППО
Інститут
обдарованої
дитини НАПН
України.
Наказ МОН
України від

Ніколаї Галина Юріївна - д.пед.н.,
професор, завідувач кафедри
мистецької педагогіки та
хореографії, керівник наукової
лабораторії мистецької освіти
Сумського державного
педагогічного університету ім. А. С.
Макаренка;
40002, Сумська обл., м. Суми, вул.
Роменська, 87,  (0542) 22-15-17,
68-59-01, 68-59-02, е-mail:
rector@sspu.sumy.ua
Гриценко Любов Миколаївна заступник директора з навчальновиховної роботи;
42037, Сумська область.
Роменський район, с. Великі Бубни,
вул. Центральна, 17,  (5448) 923-40
Волкова Тетяна Павлівна директор;
40000, м. Суми, вул.
Петропавлівська, буд. 79, 
(0542)22-52-70;e-mail:
sumyschool4@rambler.ru
Чеховська Людмила Йосипівна вчитель української мови та
літератури Запорізького Січового
колегіуму-інтернату;
e-mail: yershova@meta.ua
Киричук Валерій Олександрович кандидат педагогічних наук,
завідувач відділу проектування
розвитку обдарованості Інституту
обдарованої дитини НАПН України;
03190, м. Київ, вул. Салютна, 11-А,
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89.

90.

91.

92.

загальноосвітніх
навчальних
закладів
Психологопедагогічні умови
впровадження
інклюзивної освіти
в навчальних
закладах
Миколаївської
області
Психологопедагогічні умови
організації
особистісно
орiєнтованої
взаємодії педагогів
з дітьми
дошкільного віку у
процесі
пізнавальної
діяльності
Рання
диференціація
молодших школярів

Реалізація
інтегрованого
навчання на основі
сюжетної побудови
навчальних занять
як засобу

06.07.2007 № 580

 (044) 422-55-11, факс (044)40098-69, e-mail: iod@iod.gov.ua

ЗНЗ у м. Южноукраїнськ,
Жовтневий, Березанський,
Миколаївський, Новобузький,
Веселинівський, Баштанський,
Снігурівський райони Миколаївської
області

Освітня
система

Інститут
спеціальної
педагогіки НАПН
України

Пінюгіна Катерина Олександрівна завідувач лабораторії практичної
психології і соціальної роботи
Миколаївського ОІППО;
54001 м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  (512) 37-8589, e-mail: moippo@moippo.mk.ua

Комунальний заклад
«Євпаторійський дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок)
комбінованого типу № 2 «Золотий
ключик»»

Виховання

Кримський
республіканский
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Довгопол Іван Іванович - проректор
з науково-методичної освіти,
к.пед.н., доцент;
95001, Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь, вул. Леніна, б. 15,
 (0652) 27-45-15, 25-47-31, e-mail:
info@krippo.edu.ua

Івано-Франківська ЗОШ І−ІІІ ст. №
10

Зміст
освіти

ІваноФранківський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Ялтинська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 7 Ялтинської міської
ради Автономної Республіки Крим

Освітня
система

Республіканський
вищий
навчальний
заклад
«Кримський
гуманітарний

Коновальчук Ірина Степанівна кандидат психологіічних наук,
доцент кафедри психології та
соціології Івано-Франківського
ОІППО;
76000, м. Івано-Франківськ, пл.
Міцкевича, 3;  (03422) 2-24-93; email: mail@оippo.if.ua
Шаруділо Іван Олександрович директор школи;
98600, Автономна Республіка Крим,
м. Ялта, вул. Кірова, 9,  (0654)
23-50-60, 32-40-53
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93.

збереження
здоров'я школярів
Реалізація
компетентнісного
підходу в
управлінні
навчальновиховним процесом

університет»
Навчально-виховний комплекс
«Ківерцівська загальноосвітня
школа І ступеня - Ківерцівська
районна гімназія»

Управління Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

94.

Реалізація моделі
школи сприяння
здоров’ю в умовах
навчальновиховного
комплексу

Луцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І
- ІІ ступенів № 24 - технологічний
ліцей» Луцької міської ради
Волинської області

Освітня
система

95.

Регіональний
інноваційний
соціокультурний,
освітній кластер

13 освітніх кластерів у районах
Миколаївської області

Управління

96.

Розвиток
вальдорфської
педагогіки в Україні.
Педагогічний проект

1. Городенківський приватний
дитячий садок - початкова школа
«Бузькове гніздо» Городенківської
районної ради Івано-Франківської
області.
2. Дніпропетровська вальдорфська
середня загальноосвітня школа.
3. Криворізький навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня вальдорфська
школа І-ІІІ ступенів - дитячий
садок».

Освітня
система

Лук’янчук Галина Ярославівна старший викладач кафедри
управлінської діяльності
Волинського ІППО, магістр;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Волинський
Дикий Олег Юрійович - методист
інститут
відділу виховної роботи, старший
післядипломної
викладач кафедри управлінської
педагогічної
діяльності Волинського ІППО;
освіти
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Миколаївський
Старєва Анна Михайлівна обласний інститут к.пед.н., доцент, завідувач кафедри
післядипломної
суспільствознавчої освіти, директор
педагогічної
Миколаївського ОІППО;
освіти
54001 м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  (512) 37-8589, е-mail: moippo@moippo.mk.ua,
anna.stareva@mail.ru
НауковоТерлецький Ігор Ярославович методичний
керівник школи-дитячого садка
центр середньої
«Бузькове гніздо»;
освіти МОН
Івано-Франківська обл., м.
України.
Городенка, вул. Крушельницького,
Дніпропетровськи 6,  (03430) 21192, факс:
й ОІППО.
0343022433, e-mail: buzjkoveКиївський
hnizdo@ukr.net.
національний
Передерій Світлана Федорівна університет ім.
директор Дніпропетровської
Тараса Шевченка. вальдорфської ЗОШ;
Інститут
49054, м. Дніпропетровськ, пр.
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4. Школа-дитячий садок «Софія»
(вальдорфська) м. Київ.
5. Середня загальноосвітня школа
№ 195 ім. В. І. Кудряшова м. Київ.
6. Одеський навчально-виховний
комплекс «Ступені»
97.

Розвиток життєвих
компетентностей
учнів в умовах
сучасного
навчального
закладу

Розвиток
інтелектуальнопізнавальної
компетентності
школярів в умовах
інноваційного
освітнього
середовища
99. Розвиток
комунікативної
компетентності
старшокласників
засобами
міжкультурної
освіти
100. Розвиток соціальної
та громадянської
компетентності
старшокласників
засобами
телекомунікаційних
проектів
98.

інноваційних
Кірова, 133,  (056) 749-62-35;
технологій і змісту Шульц Валентина Леонідівна освіти
директор Криворізького НВК;
50086, Довгинцівський район, м.
Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського,
89-Б, е-mail:
waldorfshule@rambler.ru.
Волинський
Вітюк Валентина Василівна інститут
тимчасово виконуюча обов’язки
післядипломної
ректора Волинського ІППО,
педагогічної
к.пед.н., доцент;
освіти
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Волинський
Ткачук Надія Михайлівна інститут
завідувачка науково-дослідної
післядипломної
лабораторії освітніх інновацій
педагогічної
Волинського ІППО, к.пед.н.;
освіти
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua

Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23
Луцької міської ради

Освітня
система

Навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - гімназія» м. Горохів

Освітня
система

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 5 Луцької міської ради
Волинської області

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Свиридюк Тетяна Володимирівна завідувачка відділу гуманітарних
дисциплін Волинського ІППО;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua

Єнакіївський навчально-виховний
комплекс № 2 Донецької області

Виховання

Центр
національного
виховання
Донецького
ОІППО

Малахова Світлана Олексіївна директор НВК;
86400, Донецька обл., м. Єнакієве,
пр. Шевченка, 84-А, , е-mail:
komplex02@ukr.net
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101. Розвиток художньотворчого мислення
особистості
засобами взаємодії
різних видів
мистецтв і
прикладних
ремесел
102. «Росток». Науковопедагогічний проект

103. Система
додаткових занять
як засіб наповнення
варіативної
складової
навчального
робочого плану
школи І-ІІ ступенів

Миколаївська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних
ремесел, експериментальний
навчальний заклад всеукраїнського
рівня «Академія дитячої творчості»
Миколаївської міської ради
Миколаївської області

Зміст
навчання,
виховання

В Україні працює 500 шкіл за
Освітня
проектом «Росток», зокрема:
система
1. Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 КиєвоСвятошинської районної державної
адміністрації Київ ської області.
2. Броварська спеціалізована школа
І-ІІІ ст. № 5 Броварської міської
ради.
3. Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18
Миколаївської міської ради
Миколаївської області
Ясинуватська загальноосвітня
Управління
школа І-ІІ ступенів № 7
Ясинуватської міської ради
Донецької області

104. Система кредитномодульного
навчання в інституті
післядипломної
педагогічної освіти

Івано-Франківський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти

Освітня
система

105. Система проектновпроваджувальної

1. Івано-Франківський обласний
інститут післядипломної

Освітня
система

Інститут
педагогічної
освіти і освіти
дорослих НАПН
України.
Інститут
педагогіки НАПН
України.
Інститут
інноваційних
технологій і змісту
освіти МОН
України
Наказ
МОНмолодьспорту від
06.04.2012 № 435

Матвєєва Ганна Дмитрівна директор школи;
54034 м. Миколаїв, вул. Олійника,
36, е-mаіl: adt@mksat.net

Донецький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Леонова Людмила Миколаївна директор школи, відмінник освіти
України, вчитель-методист;
е-mаіl: school720087@yandex.ru;
Родигіна Ірина Вікторівна завідувачка кафедри педагогіки,
психології та педагогічної творчості,
к.пед.н., доцент Донецького ОІППО;
е-mаіl: ipoprim@narod.ru
Зуб’як Роман Миколайович - ректор
Івано-Франківського ОІППО,
к.пед.н., доцент;
76000 м. Івано-Франківськ, пл.
Міцкевича, 3,  (03422) 2-24-93; еmаіl: mail@оippo.if.ua
Мариновська Оксана Яківна завідувачка кафедри менеджменту

ІваноФранківський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
ІваноФранківський

Пушкарьова Тамара Олексіївна к.пед.н., доцент, заступник
директора Інституту іннова ційних
технологій і змісту освіти МОН
України;
03035 м. Київ, вул. Урицького, 36,
 (044) 248-91-13, е-mаіl:
institut@iitzo.gov.ua
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діяльності в
інституті
післядипломної
педагогічної освіти

106. Система роботи
педагогів щодо
формування
екологічної
культури школярів

педагогічної освіти.
2. Бабченська ЗОШ І−ІІІ ст.
Богородчанської районної ради.
3. Глибівська ЗОШ І−ІІ ст.
Богородчанської районної ради.
4. Яблунська ЗОШ І−ІІІ ст.
Богородчанської районної ради
Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 17 Луцької міської ради

Освітня
система

обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

та освітніх інновацій, д.пед.н.,
професор Івано-Франківського
ОІППО;
76000 м. Івано-Франківськ, пл.
Міцкевича, 3,  (03422) 2-24-93; еmаіl: mail@оippo.if.ua

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Юровчик Володимир Геннадійович
- старший викладач кафедри теорії
та методики викладання шкільних
предметів Волинського ІППО,
кандидат географічних наук;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Щоголєва Людмила Олександрівна
- доцент кафедри управлінської
діяльності Волинського ІППО;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua

107. Система роботи
педагогічного
колективу щодо
формування
конкурентоспроможного
випускника
108. Система роботи
педагогічного
колективу щодо
формування
громадянської
компетентності
учнів

Луцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів правознавчий ліцей з посиленою
фізичною підготовкою» Луцької
міської ради Волинської області

Управління Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 19 Луцької міської ради

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

109. Сімейна розмова
для учнів 7-х класів
та їх батьків

Всеукраїнський проект.

Виховання

Український
науковометодичний
центр практичної
психології і
соціальної роботи

Недужко Юрій Вікторович професор кафедри теорії та
методики викладання шкільних
предметів Волинського ІППО,
доктор історичних наук;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, б.
98, +380(44)252-7011, е-mail:
UCAP@ukr.net,
netusmcapsw@gmail.com
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НАПН України
110. Скарги природи

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 4, м. Суми Сумської
області

Освітня
система

111. Соціалізація дітей з
особливими
потребами

Луцький навчально-реабілітаційний
центр Луцької міської ради

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

112. Соціальна
адаптація та
інтеграція в
суспільство дітей,
які потребують
корекції фізичного
та (або) розумового
розвитку шляхом
запровадження їх
інклюзивного
навчання

Всього 23 загальноосвітні навчальні
заклади з 8-х областей України,
зокрема:
1. Білоцерківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. № 15 Білоцерківської
міської ради.
2. Бучанський навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І
ступеня - дошкільний навчальний
заклад «Берізка». 3. Білоцерківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 20
Білоцерківської міської ради та ін.
Люблинецький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів - ліцей»
Ковельського району Волинської
області

Освітня
система

Інститут
спеціальної
педагогіки НАПН
України.
Наказ МОН
України № 1087
від 01.12.2008 р.

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

113. Соціально-духовна
адаптація
особистості в
умовах освітнього
простору школиінтернату
114. Соціокультурна
мозаїка

КУ «Сумська загальноосвітня школа Засоби
І-ІІІ ступенів № 4», м. Суми
навчання
Сумської області

Інформаційнометодичний
центр управління

Волкова Тетяна Павлівна директор школи;
40000, м. Суми, вул.
Петропавлівська, буд. 79, 
(0542)22-71-72, (0542)22-52-70, еmail: sumyschool4@rambler.ru
Остапйовський Олександр Ігорович
– к. психол. Н., доцент кафедри
педагогіки і психології Волинського
ІППО;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Засенко В’ячеслав Васильович д.пед.н., член-кореспондент НАПН
України, директор Інституту
спеціальної педагогіки НАПН
України;
04060 м. Київ, вул. М.
Берлинського, 9,  (44) 440-42-92;
(44) 467-22-21, е-mail:
ukreditor@ukr.net.

Луцюк Анатолій Михайлович завідувач кафедри педагогіки і
психології Волинського ІППО,
к.пед.н., доцент;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Волкова Тетяна Павлівна директор школи;
40000, м. Суми, вул.
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115. Створення
експериментальної
моделі
розвивального
середовища для
математично
обдарованих учнів
початкової школи

Миколаївський муніципальний
колегіум Миколаївської міської ради
Миколаївської області

Зміст
навчання

116. Створення
здоров’язбережувального
освітнього простору
як домінантна умова
формування
культури здоров’я
учасників
навчальновиховного процесу
117. Створення
інформаційного
освітнього
середовища області
на базі
безкоштовного
електронного
ресурсу
«Щоденник.ua»
118. Створення
інформаційноосвітнього

Горлівський навчально-виховний
Освітня
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ система
ступенів № 85 - медичний ліцей»
Горлівської міської ради Донецької
області

Всеукраїнський проект

Засоби
навчання

Фізико-математична гімназія № 17
м. Вінниця (експериментальний
ЗНЗ всеукраїнського рівня)

Освітня
система

освіти і науки
Сумської міської
ради
Інститут
інноваційних
технологій і змісту
освіти

Петропавлівська, буд. 79,  (0542)
22-52-70; e-mail:
sumyschool4@rambler.ru
Січко Сергій Михайлович директор колегіуму;
54003, м. Миколаїв, вул. Котельна,
8, факс 58 - 30 - 74,  (0512) 58 30 - 71, e-mail: mmk38@ukr.net;
Тименко Володимир Петрович д.пед.н., доцент, старший науковий
співробітник, завідувач відділом
діагностики обдарованості
Інституту обдарованої дитини
НАПН України
Інститут
Афіцька Ірина Анатоліївна інноваційних
директор ліцею;
технологій і змісту 84600, Донецька область, м.
освіти МОН
Горлівка, Центрально-Міський
України.
район, Чорного-Діденка, 8, 
Донецький
(06242) 46549, e-mail:
обласний інститут schoollyceum85@ramlber.ru.
післядипломної
педагогічної
освіти
ТОВ «Щоденник». м. Київ, вул. Дмитрівська, 44-А, 4-й
Інститут
поверх,  0-800-50-80-11, e-mail:
інноваційних
team@shodennik.ua
технологій і змісту
освіти МОН
України

Інститут
інформаційних
технологій і

Пасіхов Юрій Якович - заступник
директора фізико-математичної
гімназії №17 м. Вінниці;
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середовища для
організації
навчального
процесу з
використанням
технологій
дистанційного
навчання
119. Створення
освітнього
середовища для
інтелектуального
розвитку
особистості учнів
120. Створення
освітнього
середовища для
формування
здоров’язбережувальної
компетентності
учнів
121. Створення
освітнього
середовища НВК
для формування
лідерської
компетентності
учнів
122. 1«Створення системи
надання
дистанційних послуг
для підтримки
навчальновиховного процесу

засобів навчання  (067)799-33-36, e-mail:
НАПН України.
pasichov@edu.vn.ua
Наказ МОНМС
України № 684 від
12.06.12 р.

Підгайцівський НВК «ЗОШ І-ІІІ
Освітня
ступенів - гімназія» Луцького району система
Волинської області

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 12 Луцької міської ради

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Залізницький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів - дитячий садок»
Любешівського району

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

1. Фастівський ліцей-інтернат
Київської області.
2. Кіровоградська гімназія нових
технологій навчання.
3. Обласний комунальний
позашкільний навчальний заклад

Ткачук Надія Михайлівна завідувачка науково-дослідної
лабораторії освітніх інновацій
Волинського ІППО, к.пед.н.;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Поліщук Наталія Анатоліївна науковий співробітник науководослідної лабораторії освітніх
інновацій Волинського ІППО;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua

Ткачук Надія Михайлівна завідувачка науково-дослідної
лабораторії освітніх інновацій
Волинського ІППО, к.пед.н.;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Інститут
Самойленко Г. Е. - методист вищої
інноваційних
категорії відділу інноваційної
технологій і змісту діяльності та дослідноосвіти МОН
експериментальної роботи
України.
Інституту інноваційних технологій і
Наказ МОН
змісту освіти;
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загальноосвітнього
та позашкільного
навчального
закладу»: науковопедагогічний проект
123. «Сумщинознавство». Авторська
програма курсу за
вибором

124. Творча лабораторія
як складова
виховної
платформи школи
для розвитку
компетентнісного
потенціалу учнів
125. Творче дитяче
багатопрофільне
об'єднання «Вибір»

«Рівненська Мала академія наук
учнівської молоді».
4. Хотинська гімназія Чернівецької
області

України від
22.06.2009 № 552

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36,
 (044) 248-91-14,
е-mail: institut@iitzo.gov.ua.

1.Баницький навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа ІІІІ ступенів, дошкільний навчальний
заклад «Барвінок» Глухівської
районної ради Сумської області.
2. Бочечківський навчальновиховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ
ступенів - ДНЗ Конотопської
районної ради Сумської області.
3. Дружбівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської
районної ради.
Сумської області та ін.
Ясинуватська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 7
Ясинуватської міської ради
Донецької області

Зміст
освіти

Сумський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Удовиченко І. В. - кандидат
педагогічних наук, проректор з
навчально-методичної роботи
Сумського ОІППО;
40007, м. Суми, вул. РимськогоКорсакова, 5,  (0542) 33-40-67, еmail: sumy-oippo@rambler.ru.

Виховання

Донецький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Трудолюбівська загальноосвітня
школа І — ІІІ ступенів
Миргородської районної ради
Полтавської області

Виховання

Відділ освіти
Миргородської
районної
державної
адміністрації
Полтавської
області

Леонова Людмила Миколаївна директор школи, відмінник освіти
України, вчитель-методист;
е-mail: school720087@yandex.ru.
Родигіна Ірина Вікторівна завідувачка кафедри педагогіки,
психології та педагогічної творчості,
к.пед.н., доцент Донецького ОІППО;
е-mail: ipoprim@narod.ru
Кульченко Віктор Миколайович,
директор Трудолюбівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Миргородської районної
ради Полтавської області;
37653, с.Трудолюб, вул. Шкільна, 
(05355) 13-36-31, е-mail:
trudolub@meta.ua.
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126. Технології
інклюзивної освіти
дошкільників, які
потребують корекції
психофізичного
розвитку в умовах
спеціального
дошкільного
навчального закладу
127. Технології
моделювання уроку
в сучасному
навчальному
закладі нового типу

Ківерцівський Центр розвитку
дитини «Сонечко»

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Кузава Ірина Борисівна - доцент
кафедри педагогіки дошкільної та
початкової освіти педагогічного
інституту СНУ імені Лесі Українки,
к.пед.н.;
43024, м. Луцьк, проспект Волі, 13,
 (0332) 72-01-23

Нововолинська гімназія
Нововолинської міської ради
Волинської області

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

128. Технології
профільного
навчання за
спортивним
напрямом (профіль
«туризм») як
можливість
задоволення
освітніх потреб
школярів
129. Технологія «Лідер»

Луцька загальноосвітня школа І - ІІ
ст. № 11 - колегіум Луцької міської
ради Волинської області

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Ясінська Наталія Василівна завідувач кафедри теорії та
методики викладання шкільних
предметів Волинського ІППО, к.п.н.,
доцент;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Дикий Олег Юрійович - методист
відділу виховної роботи, старший
викладач кафедри управлінської
діяльності Волинського ІППО;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua

1. Комунальний заклад
«Дніпрорудненська загальноосвітня
школа І-ІІ ст.» Василівського району
Запорізької області.
2. Запорізький навчально-виховний
комплекс № 23 Запорізької міської
ради Запорізької області

Навчання

Кафедра
реабілітаційної
педагогіки та
здорового
способу життя
Запорізького
обласного
інституту
післядипломної

Аксьонова Олена Петрівна - доцент
кафедри реабілітаційної педагогіки
та здорового способу життя КЗ
«Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти», к.пед.н..;
0432 м. Запоріжжя, вул. 40 років
Радянської України, 57-А.
 0612-233-40-53,
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педагогічної
освіти
Інститут
педагогіки НАПН
України

130. Технологія
моделювання
навчальновиховного
середовища в
сільській школі

1. Cаджавська ЗОШ І−ІІІ ст.
Богородчанської районної ради.
2. Ластівецька ЗОШ І−ІІ ст.
Богородчанської районної ради.
3. Раківчицька ЗОШ І-ІІІ ст.
Коломийської районної ради.
4. Отинійська ЗОШ І-ІІІ ст.
Коломийської районної ради.
5. Парищенська ЗОШ І−ІІІ ст.
Надвірнянської районної ради

Управління

131. Технологія
моделювання
освітнього округу
сільської місцевості

1. Манявська ЗОШ І−ІІІ ст.
Богородчанської районної ради.
2. Кальнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Долинської районної ради.
3. Раківчицька ЗОШ І-ІІІ ст.
Коломийської районної ради
та ін.

Управління

Інститут
педагогіки НАПН
України.
ІваноФранківський
ОІППО

132. Технологія
моделювання
розвитку сільської
школи

1. Cаджавська ЗОШ І−ІІІ ст.
Богородчанської районної ради.
2. Ластівецька ЗОШ І−ІІ ст.
Богородчанської районної ради.
3. Раківчицька ЗОШ І-ІІІ ст.
Коломийської районної ради

Управління

Інститут
педагогіки НАПН
України.
ІваноФранківський
ОІППО

ІваноФранківський
ОІППО

е-mail: akseneleya@ukr.net
Мелешко Віра Василівна завідувачка лабораторії сільської
школи Інституту педагогіки НАПН
України, к.пед.н., доцент;
м. Київ, вул. Артема, 52-Д,  (044)
2262514, факс (044) 4813714.
Келембет Людмила Іванівна старший викладач кафедри
менеджменту та освітніх інновацій
Івано-Франківського ОІППО;
76018, Україна, м. ІваноФранківськ, пл. Міцкевича, 3, факс
(03422) 2-23-87,  (03422) 3-11-84,
2-24-93, е-mail: mail@oippo.if.ua
Мелешко Віра Василівна завідувачка лабораторії сільської
школи Інституту педагогіки НАПН
України, к.пед.н., доцент;
м. Київ, вул. Артема, 52-Д,  (044)
2262514, факс (044) 4813714
Келембет Людмила Іванівна старший викладач кафедри
менеджменту та освітніх інновацій
Івано-Франківського ОІППО;
76018, Україна, м. ІваноФранківськ, пл. Міцкевича, 3, факс
(03422) 2-23-87,  (03422) 3-11-84,
2-24-93, е-mail: mail@oippo.if.ua
Мелешко Віра Василівна завідувачка лабораторії сільської
школи Інституту педагогіки НАПН
України, к.пед.н., доцент;
м. Київ, вул. Артема, 52-Д,  (044)
2262514, факс (044) 4813714.
35

та ін.

133. Технологія розвитку
критичного
мислення в ліцеї ключ до
формування
сучасної
особистості або
розвиток
критичного
мислення - засіб
успішної
соціалізації
ліцеїстів
134. Удосконалення
навчальновиховного процесу
з метою розвитку
ключових
компетентностей
суб’єктів
педагогічної
діяльності школи

Київський ліцей бізнесу

Виховання,
засоби
навчання

Сакська загальноосвітня школа I-III
ступенів № 1 ім. Героя Радянського
Союзу В. К. Гайнутдінова Сакської
міської ради Автономної Республіки
Крим

Засоби
навчання,
виховання

135. Управління
процесом

Луцька вечірня (змінна) школа
Луцької міської ради

Республіканський
вищий
навчальний
заклад
«Кримський
державний
університет».
Кримський
республіканський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
Управління Волинський
інститут

Келембет Людмила Іванівна старший викладач кафедри
менеджменту та освітніх інновацій
Івано-Франківського ОІППО;
76018, Україна, м. ІваноФранківськ, пл. Міцкевича, 3, факс
(03422) 2-23-87,  (03422) 3-11-84,
2-24-93, е-mail: mail@oippo.if.ua
Берідзе І. В. - заступник директора
з методичної роботи, учительметодист;
Швець Т. Е. - заступник директора з
виховної роботи, к.п.н.;
03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32,
 (044) 450 5562, е-mail:
lyceum@lecos.org,
taniteshvets@gmail.com

Кожевнікова Людмила Василівна директор школи;
Автономна Республіка Крим, м.
Саки, Леніна, 5, е-mail:
sk1saki@ukr.net

Лук’янчук Галина Ярославівна старший викладач кафедри
36

формування
соціальної
компетентності
учнів вечірньої
(змінної) школи
136. Упровадження
інноваційних
технологій у
фізкультурноспортивну роботу,
створення
здоров’язбережного середовища в
умовах навчального
закладу нового типу

післядипломної
педагогічної
освіти
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 3 ім. генераллейтенанта А. Морозова, м. Суми
Сумської області

Освітня
система

137. Упровадження
навчальнометодичного
комплексу
«Здоров’я дитини здорове
харчування» для 34, 5-7 класів ЗНЗ
138. Упровадження
навчальнометодичного
комплексу «Зелений
пакет»

Загальноосвітні навчальні заклади
(всеукраїнський рівень)

Зміст
освіти

ЗНЗ за вибором відділів управлінь
освіти Миколаївської області

Зміст
навчання

139. Упровадження
навчально-

Загальноосвітні навчальні заклади
(всеукраїнський рівень).

Зміст
освіти

управлінської діяльності
Волинського ІППО, магістр;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Лянний Юрій
Волошина Ольга Михайлівна Олегович директор школи;
к.пед.н., директор 40021, Суми, вул. 20 рокiв
Інституту фізичної Перемоги, 9,  (0542) 22 0062
культури
Сумського
державного
педагогічного
університету ім.
А. С. Макаренка,
завідувач
кафедри фізичної
реабілітації
Інститут
Овчарук Оксана Василівна інформаційних
завідувачка інформаційнотехнологій і
аналітичного відділу педагогічних
засобів навчання інновацій ІІТЗН НАПН України;
НАПН України.
04060, м. Київ, вул. М.
БО «Центр
Берлинського, 9, к. 417,  (044)
споживчих
440-96-27,е-mail:
ініціатив»
oks.ovch@hotmail.com
Ярослав Юрцаба Слюсар Ольга Іванівна - методист
- координатор
лабораторії методики
проекту
суспільствознавчих дисциплін
Організації з
Миколіївського ОІППО; 54001 м.
безпеки та
Миколаїв, вул. Адміральська, 4-А,
співробітництва у  37-85-89, е-mail:
Європі (ОБСЄ) в
moippo@moippo.mk.ua
Україні
Інститут
Овчарук Оксана Василівна інформаційних
завідувачка інформаційно37

методичного
комплексу «Основи
споживчих знань»
для 1-11 класів ЗНЗ
Євпаторійська загальноосвітня
школа I-III ступенів № 2
Євпаторійської міської ради
Автономної Республіки Крим.

Виховання

141. Формування
духовності
школярів засобами
мистецтва

Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 2 Луцької міської ради
Волинської області

Освітня
система

142. Формування
загальнокультурної
компетентності учнів
в умовах
навчальновиховного
комплексу
143. Формування
здоров’язбережної
компетентності у
просторі початкової
школи (підготовка
педагогічних
працівників до
впровадження
навичок

Навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - ліцей» с. Зимне
Володимир-Волинського району

Освітня
система

1. Конотопська спеціалізована
школа ІІ-ІІІ ступенів № 2
Конотопської міської ради Сумської
області.
2. Конотопська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 9
Конотопської міської ради Сумської
області.
3. Конотопська загальноосвітня

Виховання

140.

«Філософія для
дітей»: шкільний
курс

технологій і
засобів навчання
НАПН України,
БО «Центр
споживчих
ініціатив»
Міністерство
освіти науки
Автономної
Республіки Крим

аналітичного відділу педагогічних
інновацій ІІТЗН НАПН України;
04060, м. Київ, вул. М.
Берлинського, 9, к. 417,  (044)
440-96-27, е-mail:
oks.ovch@hotmail.com
Головко Світлана Олексіївна директор школи;
97404, Автономна Республіка Крим
м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 21

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Рудь Оксана Володимирівна старший викладач кафедри
педагогіки і психології Волинського
ІППО;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Волинський
Ткачук Надія Михайлівна інститут
завідувачка науково-дослідної
післядипломної
лабораторії освітніх інновацій
педагогічної
Волинського ІППО, к.пед.н.;
освіти
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Міжнародна
Горяна Людмила Григорівна академія культури к.пед.н., доцент кафедри філософії
безпеки, екології
і освіти дорослих Державного
та здоров’я
навчального закладу «Університет
менеджменту освіти» НАПН
України, президент Міжнародної
академії культури безпеки, екології
та здоров’я;
м.Київ, вул.Артема 52-А,  (044)
38

самозбереження в
учнів початкової
школи)
144. Формування
інтелектуальнопізнавальної
компетентності
учнів в умовах
загальноосвітнього
навчального
закладу
145. Формування
навичок здорового
способу життя у
навчальновиховному процесі

школа І-ІІІ ступенів № 13
Конотопської міської ради Сумської
області та ін.
Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3 Луцької міської ради
Волинської області.

146. Формування
професійнотрудової
компетентності в
умовах профільної
старшої школи

Луцький НВК «Загальноосвітня
школа І - ІІ ступенів № 7 природничий ліцей» Луцької
міської ради»

147. Формування
світогляду
дошкільників
засобами
художнього слова в
інтегрованому
просторі
дошкільного
навчального
закладу

1. Дошкільний навчальний заклад
Засоби
№ 67 «Сонячний» управління освіти навчання
Краматорської міської ради.
2. Дошкільний навчальний заклад
№ 47 «Берізка» управління освіти
Краматорської міської ради

481-38-00, 484-02-04
Освітня
система

Армянська загальноосвітня школа І- Управління
ІІІ ступенів №1 Армянської міської
, вихоради Автономної Республіки Крим
вання

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Ткачук Надія Михайлівна завідувачка науково-дослідної
лабораторії освітніх інновацій
Волинського ІППО, к.п.н.;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua

Кримський
республіканський
інститут ППО,
Таврійський
національний
університет імені
В. І. Вернадського
Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Козир Людмила Миколаївна вчитель вищої категорії, старший
учитель, відмінник освіти України,
лауреат Премії Автономної
Республіки Крим;
 (06567) 3-32-34, е-mail:
armshoo1.67@mail.ru
Ткачук Надія Михайлівна завідувачка науково-дослідної
лабораторії освітніх інновацій
Волинського ІППО, к.п.н.;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua
Інститут
Безсонова Ольга Костянтинівна –
інноваційних
завідувачка ДНЗ «Сонячний»;
технологій і змісту 84331, Донецька обл., м.
освіти МОН
Краматорськ, вул. Гв.
України
Кантемирівців, 23,  06(264) 5-2578;
Плосконна Марина Володимирівна
– завідувачка ДНЗ «Берізка»;
84333, Донецька обл., м.
Краматорськ, вул. Шкадінова, 6, 
06(264) 6-79-19
39

148. Формування
соціально-трудової
компетентності
учнів в умовах
сільського
загальноосвітнього
навчального
закладу
149. Формування у
дошкільників основ
світобачення на
засадах
літературної
спадщини В. О.
Сухомлинського

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
с. Берестяне Ківерцівського району.

Освітня
система

Волинський
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Дошкільний навчальний за клад
(ясла-садок) ком бі но ва ного типу
«Ялинка» Броварської міської ради

Освітня
система

Інститут педа
гогічної освіти і
освіти дорослих
НАПН України

150. Формування
8 ЗНЗ Полтавської області (повний
демографічних
список див. у паспорті інновації)
понять
старшокласників у
процесі навчання
економічної та
соціальної географії

Зміст
освіти

151. Формування
лідерської
компетентності учня
та вчителя для
життя в
інноваційному
суспільстві
152. Формування у
першокласників

Кременчуцький ліцей №11
Кременчуцької міської ради
Полтавської області

Зміст
освіти

Карлівська гімназія імені Ніни
Герасименко Карлівського району

Засоби
навчання

Ткачук Надія Михайлівна завідувачка науково-дослідної
лабораторії освітніх інновацій
Волинського ІППО, к.п.н.;
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,
31,  (0332) 24-22-35, факс (0332)
24-71-52, е-mail: info@vippo.lutsk.ua

Сухомлинська Ольга Василівна доктор педагогічних наук,
професор, академік-секретар
відділення загальної педагогіки та
філософії освіти НАПН України,
дійсний член НАПН України;
04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А,
 +38(044)481-3712, 481-3714, еmail: president@naps.gov.ua
Інститут
Федій Олександр Анатолійович,
педагогіки НАПН
старший викладач кафедри
України,
географії та краєзнавства
лабораторія
Полтавського національного
географічної та
педагогічного університету імені В.
економічної
Г. Короленка;
освіти
36000, м. Полтава,
вул.Остроградського, 2,  (532)
72725, е-mail:
fediy.alexander@yandex.ua
1. Інститут
Клепко Сергій Федорович,
інноваційних
проректор з наукової роботи
технологій і змісту Полтавського ОІППО, доктор
освіти.
філософських наук, доцент;
2. Полтавський
36029 м. Полтава, вул. Жовтнева,
ОІППО
64-Ж  (05322) 7-26-08, е-mail:
klepko@pei.poltava.ua
Полтавський
Ляпота Лариса Олексіївна, Штанько
національний
Ольга Михайлівна - учителі
40

графічних навичок
письма у зошитах в
одну лінію
153. Художньоестетична освіта і
виховання учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів у процесі
впровадження
інтегрованих курсів

154. Шкільна служба
порозуміння

155. Шкільний
моніторинговий
центр
(автоматизована
система управління
якістю шкільної
освіти)

Полтавської області

педагогічний
університет ім.
В.Г.Короленка

1. ЗОШ № 48 м. Донецьк.
Зміст
2. ЗОШ № 100 м. Донецьк.
освіти
3. Донецький багатопрофільний
ліцей № 37.
4.Світлодарська школа № 11 м.
Дебальцеве.
5. Світлодарська гімназія м.
Дебальцеве та ін.
Повний список експериментальних
ЗНЗ див. у Додатку до Наказу МОН
№ 994 від 22.10. 2010 р.
13 ЗНЗ Миколаївської області.
Виховання

Зугреська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 9 Харцизької міської
ради Донецької області

Управління

початкових класів Карлівської
гімназії імені Ніни Герасименко;
39500, м. Карлівка, вул. Ілліча, 2,
Полтавська обл. (05346) 23863,
е-mail: gimnazijanm@mail.ru
Інститут проблем Миропольська Н. Є. - завідувачка
виховання НАПН лабораторії естетичного виховання
України.
Інституту проблем виховання
Інститут
НАПН України, д.пед.н., професор;
інноваційних
04060, м. Київ, вул. Берлинського,
технологій і змісту 9,  (044) 235-13-22
освіти.
Наказ МОН №
994 від
22.10.2010
Український
науковометодичний
центр практичної
психології і
соціальної роботи
НАПН України.
Миколаївський
ОІППО.
ГО «Одеська
обласна група
медіації»
Донецький
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Пінюгіна К. О. - завідувачка
лабораторії практичної психології і
соціальної роботи Миколаївського
обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти;
54001 м. Миколаїв,
вул. Адміральська, 4-А,  37-8589, е-mail: moippo@moippo.mk.ua

Пастухова Наталія Леонідівна проректор з питань зовнішнього
оцінювання та моніторингу якості
освіти ДОІППО,
Аніскіна Надія Олексіївна завідувачка відділу школознавства
ДОІППО;
вул. Артема 129-А, м. Донецьк,
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156. Школа В. О.
Сухомлинського школа ХХІ століття

13 ЗНЗ Миколаївської області

Виховання

157. Школа діалогу
культур

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 багатопрофільний ліцей «Лідер»»
Горлівської міської ради Донецької
області

Зміст
освіти,
виховання,
управління

158. Школа життєвого
успіху. Науковопедагогічний проект

1. Гімназія «Пріоритет» м. Київ.
2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №
27.
3. Колегіум № 11 м. Чернігів.
4. Ріпкинський дошкільний
навчальний заклад Чернігівської
області.
5. Ріпкинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. № 2 Чернігівської
області та ін.

Освітня
система

159. Школа
життєтворчості

1. Новотроїцька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1.
2. Новотроїцької районної ради
Херсонської області

Освітня
система

160. Школа розумного
руху: інноваційна
програма з
фізичного
виховання у системі

1. Дошкільний навчальний заклад
«Веселка» № 8 Енергодарської
міської ради.
2. «Хортицький національний
навчально-реабілітаційний

Навчання

83001,  (062)305-18-86, (062)30468-87, е-mail: ipoprim@narod.ru
Миколаївський
Нор Катерина Федорівна - к.пед.н.,
обласний інститут доцент Миколаївського обласного
післядипломної
інституту післядипломної
педагогічної
педагогічної освіти;
освіти
54001 м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 4-А,  37-85-89, еmail: moippo@moippo.mk.ua
Відділ
Ісакієва Людмила Вікторівна школознавства
директор ліцею;
при Донецькому
84601, м. Горлівка, вул. Герцена,
ОІППО
31,  8(0624) 55-33-12, 55-23-03, еmail: oschool14@yandex.ru
Інститут
Самойленко Г. Е. - методист вищої
інноваційних
категорії відділу інноваційної
технологій і змісту діяльності та дослідноосвіти МОН
експериментальної роботи
України.
Інституту інноваційних технологій і
Наказ МОН
змісту освіти МОН України;
України від
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36
12.01.2009 № 14
 (044) 248-91-13, е-mail:
institut@iitzo.gov.ua.
Гімназія «Пріоритет» м. Київ;
е-mail: prioritet-admin@ukr.net
Херсонська
Кривоногова Ганна Георгіївна академія
директор школи е-mail:novotrнеперервної
school1@yandex.ua.
освіти
Слободенюк Лідія Іванівна проректор з навчально-методичної
роботи, к.психол.н., доцент ХАНО
Кафедра
Аксьонова Олена Петрівна - доцент
реабілітаційної
кафедри реабілітаційної педагогіки
педагогіки та
та здорового способу життя КЗ
здорового
«Запорізький ОІППО», к.пед.н.;
способу життя
0432, м. Запоріжжя, вул. 40 років
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перспективності та
наступності

багатопрофільний центр»
Запорізької обласної ради

Запорізького
ОІППО

161. «Школи-новатори»:
програма
інноваційного
розвитку
загальноосвітніх
закладів

1. Шосткинська гімназія
Шосткинської міської ради Сумської
області.
2. Чорноморський навчальновиховний комплекс «Школагімназія» № 3 Чорноморської
районної ради Автономної
Республіки Крим

Освітня
система

162. Я і Україна.
Довкілля

Шосткинська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської
міської ради Сумської області

Засоби
навчання

163. DSD (Das Deutsche
Sprachdiplom der
Kultusministerkonfer
enz) школи в Україні
(німецький мовний
диплом),
міжнародний проект
164. «Intel ІSEF»:
Міжнародний
конкурс науковотехнічної творчості
школярів

Шосткинська гімназії Шосткинської
міської ради Сумської області

Засоби
навчання

Учні загальноосвітніх навчальних
закладів України

Зміст
освіти

Радянської України, 57-А.  061234-67-11; 0612-233-40-53, е-mail:
zoippo@mail.ru; akseneleya@ukr.net
Інститут
Ковтун Світлана Валентинівна інноваційних
спеціаліст вищої кваліфікаційної
технологій і змісту категорії, учитель-методист,
освіти.
заступник директора гімназії;
Наказ МОН від
41100 вул. Інститутська, 4, м.
24.01.2012 № 58
Шостка, Сумської області, 
«Про
(05449)2-20-40
впровадження
Луценко Тетяна Петрівна програми
директор НВК, учитель-методист;
«Школи96400 АРК, Чорноморський район,
новатори»
смт. Чорноморське, вул.
Димитрова, 1,  (6558) 9-97-50
Ільченко В. Р., Гуз Кобилякова Антоніна Георгіївна К. Ж. - автори
директор школи;
підручника «Я і
41100, Сумська область, м. Шостка,
Україна.
вул. Комуністична, 4-А,  (05449)
Довкілля»
4-64-07
КоординаторБакун Олена Володимирівна консультант
старший учитель німецької мови
програми у
Шосткинської гімназії, спеціаліст
північному регіоні вищої кваліфікаційної категорії;
- Крістіан Аксом
41100 м. Шостка, вул. Інститутська,
4, Сумська область,  (05449) 220-40
Корпорація Intel.
Нанаєва Тетяна Василівна Координується
директор освітніх програм Intel в
некомерційною
Україні, керівник освітньої академії
організацією
Intel ІSEF в СНГ;
Society for
е-mail: tatiana.nanaieva@intel.com.
Science & the
Антон Шпігунов, координатор
Public
конкурсів Intel ISEF в Україні;
 (044) 490-64-85, е-mail:
anton.v.shpigunov@intel.com
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165. Learnіng-smart
навчання. Пілотний
проект

Сумська гімназія № 1, м. Суми
Сумської області

Освітня
система

Інститут
інноваційних
технологій і змісту
освіти МОН
України

Пушкарьова Тамара Олексіївна к.пед.н., доцент, заступник
директора ІІТЗО;
м. Київ, вул. Урицького, 36, 
(044) 248-91-14 е-mail:
institut@iitzo.gov.ua
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