
Дорожня карта проекту “Я - Дослідник”  
на 2018-2019 навч.рр 

 

№ Захід Термін Форма проведення, 
ресурс 

1. Вебінар «Всеукраїнський інноваційний 
освітній проект «Я – дослідник»: стан та 
перспективи реалізації» 

25 вересня, 15.00 онлайн 
https://go.myownconferen
ce.com.ua/p828M5f336t 
 

2. Організація та проведення циклу 
вебінарів у формі майстер-класів для 
вчителів різних предметів: 

● математики (Дарія Васильєва) 
● біологи-хіміки (Галина Ягенська) 
● історики (Ольга Дудар) 
● фізики (Наталія Гущина) 
● географія (Володимир Грома) 
● вчителі початкових класів “Я 

досліджую світ (Ольга 
Коршунова, Наталія Гущина) 

● Серія “Я - Дослідник” , для 
вчителів, які викладають в 2-4 
класів( Ганна Довжек, Ірина 
Твердохвалова) 

● Технології та дизайн на основі 
Lego, для вчителів початкових 
класів ( Ірина Зінюк) 

● вчителі інформатики, які 
викладають в 5-6 класах (Ольга 
Коршунова) 

 
 
 
27 вересня, 15.00 
11 жовтня, 15.00 
1 жовтня, 15.00 
 4 жовтня 15.00 
2 жовтня, 15.00 
28 вересня, 15.00 
 
 
3 жовтня, 15.00 
 
 
 
9 жовтня 15.00 
 
 
10 жовтня 15.00 

 
онлайн 
https://go.myownconferen
ce.com.ua/p828M5f336t 
 
 
 
 
Записи вебінарів на 
сторінці проекту 
http://yakistosviti.com.ua/
uk/IA-doslidnik 
 

3. Організувати взаємодію учасників 
проекту в рамках предметних 
спільнот.  
 

протягом року Онлайн 
Google Classroom 

Код: l51cdne 

4. Подання заявки на апробацію до 15 жовтня Заявка на апробацію 
https://goo.gl/forms/WaSe
gEYzWlZSIqf93 
 

5. Організація апробації навчальної 
літератури. 

протягом року Онлайн 
Приклад Анкети для 
апробації 
https://goo.gl/forms/Gk7H
dc5FNSgypwtw2 
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6. Розробка Загальної програми дій*  
на 2018/2019 навчальний рік у 
окремо взятому ЗЗСО 
 

До 15 жовтня Проект Загальної 
програми дій  

7. Підготувати документи від областей для 
розширення базових шкіл 
(Листи-клопотання від обласних 
департаментів освіти) 

До 1 листопада Як приєднатися до 
проекту? 
http://yakistosviti.com.ua/
uk/IA-doslidnik 
 
Методичні рекомендації 

8. Підготувати проект  наказу МОН про 
розширення бази ЗЗСО  проекту 

До 15 листопада  

9. Провести вебінар за підсумками роботи 
предметних спільнот у 1 півріччя 
(коригування та висновки). 

 22 січня онлайн 

10. Організувати та провести регіональні 
семінари з взаємонавчанням та 
тренінгами з питань використання 
дослідницьких методик. 
 

ІІ півріччя Чекаємо на ваші 
пропозиції 

11. Провести Другу літню школу 
«Я - дослідник» для 
представників базових шкіл 
 

червень Чекаємо на ваші 
пропозиції 

12. Підведення підсумків  апробації 2018/19 червень  

13. Вебінар за результатами діяльності 
проекту “Я дослідник” у 2018/2019 
навчальному році. 

червень Онлайн 

14. Планування на наступний навчальний 
рік 

серпень  
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