
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
м. Київ 

 

12.06. 2019 р.         № 830 

 

Про розширення бази реалізації інноваційного 

освітнього проекту всеукраїнського рівня 

за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки 

 

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07 листопада 2000 р. № 522, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 26 грудня 2000 р. № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 11 липня 2017 р. № 994), враховуючи клопотання 

управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації                   

від 14.03.2019 № 05-09/870; управління освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації від 29.03.2019 № 02/11-03/789; департаменту освіти і 

науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 29.11.2018     

№ 3341-38/2018; управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 24.10.2018 № 02/3321-06; департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації від 17.10.2018 № 04.1-10/5306; 

департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації                     

від 31.08.2018 № 2492/02/01-34-02-03, від 14.02.2019 № 443/02/52-02-03; 

департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 

від 5.04.2019 № 1643/02/01-01.12; департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації від 07.11.2018 № 12-01-08/4277,  

від 28.03.2019 № 12-01-08/998; департаменту освіти і науки Виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

від 13.09.2018 № 063-9260; департаменту освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації від 24.10.2018 № 02.1-14/1293; департаменту освіти і 

науки Донецької обласної державної адміністрації від 27.02.2019  

№ 01-25/366/0/160-19; департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації від 03.07.2018 № 4063/0/211-18;  

управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації від 20.09.2018 № 3352/07/2-18 та на підставі висновку  



науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти  

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 23 травня 

2019 року (протокол № 2) 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Розширити базу реалізації інноваційного освітнього проекту 

всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки (далі - 

Проект), розпочатого відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 13.04.2018 № 366 «Про реалізацію інноваційного освітнього 

проекту всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки» 

(далі - наказ № 366). 

2. Унести зміни у Перелік закладів загальної середньої освіти, що 

беруть участь у реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського 

рівня за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки, викладеного у додатку до 

наказу № 366, виклавши його в новій редакції, що додається. 

3. Відповідним департаментам (управлінням) освіти і науки сприяти 

закладам загальної середньої освіти, які беруть участь реалізації Проекту, у 

забезпеченні необхідних умов щодо організації та реалізації Проекту. 

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 

інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Карандія В. А. 

 

 

 

Міністр           Л. М. Гриневич 


