
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 

 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 

 
 

29.09.2016  № 2.1/10-2381   

На № _____від _________                              Андрію  Шевчуку 

 

Шановний пане Андрію! 

 

 На Ваш запит  27.09.2016 №36-ЗПІ повідомляємо: 

1. Науково-методичний супровід науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» здійснює Державна наукова установа «Інститут 

модернізації змісту освіти», а контролюючі функції Міністерство освіти і 

науки України, відповідно до: 

- наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2008 № 1218 

«Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-

виховного комплексу № 169 м. Харкова»; 

- наказів Міністерства освіти і науки України від 04.10.2010 № 925  та 

від 14.07.2011  № 790  «Про розширення бази для експериментального 

впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»; 

- наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України №797 від 

10.07.2012р. «Про продовження впровадження науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України в практику роботи загальноосвітніх навчальних 

закладів України»; 

- наказу Міністерства освіти і науки України від 04.12.2014 р. № 1439 

«Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової 

школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та розроблення 

і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних 

закладі»; 

- наказу Міністерства освіти і науки від 12.05.2015 р. № 527 «Про 

завершення І (організаційно-концептуального) етапу дослідно-

експериментальної роботи на базі гімназії № 169 Харківської міської ради». 

2.  Медико-психологічний супровід учнів, учителів-учасників проекту 

та відповідний контроль здійснює Георгій Миколайович Даниленко, доктор 

медичних наук, завідувач відділом гігієни дітей шкільного віку та підлітків, 
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Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» НАМН 

України та психолог Проекту Щербакова Олена Олександрівна, кандидат 

психологічних наук. 

3.  Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                   

від 27 серпня 2010 р. №778, учасниками навчально-виховного процесу в 

загальноосвітньому навчальному закладі є учні (вихованці), педагогічні 

працівники, психологи, бібліотекари, інші спеціалісти закладу, керівники, 

батьки або особи, які їх замінюють. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть 

відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і 

зобов'язані: забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної 

середньої освіти за будь-якою формою навчання, постійно дбати про фізичне 

здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх 

природних здібностей. За організацію навчально-виховного процесу та стан 

здоров’я дітей безпосередньо несе відповідальність директор школи, який  

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки. 

У проекті «Інтелект України» вчителі та учні користуються 

підручниками, що видаються за державні кошти на забезпечення виконання 

Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту  

базової і повної загальної середньої освіти, яких в повному обсязі 

дотримуються і учасники проекту (вчителі, учні, батьки). 

З метою поглибленої реалізації компетентнісного та особистісного 

підходу, що є основою побудови сучасного навчально - виховного процесу, 

авторським колективом проекту розроблені програми та зошити з 

друкованою основою. Ця додаткова допоміжна навчальна література для 

учнів і вчителів дає їм можливість менше витрачати дорогоцінного часу на 

уроці та допомагає систематизувати і оволодіти  навчальним матеріалом. 

 Якість навчально-методичного забезпечення (зошити з друкованою 

основою розроблені в рамках науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України») відповідають вимогам положення «Про затвердження Порядку 

надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню 

грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України  10 липня 2008 р. за № 628/15319  { Із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства  освіти і науки  N 1006 ( z1165-14 ) 

від 09.09.2014 }  та погоджено з  Міністерством  охорони здоров'я України, 

Головою Державного комітету  України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики та Державним комітетом України з питань регуляторної  

політики та підприємництва . 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1165-14
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На даний час відповідно до наказу Міністерства  освіти і науки України 

від 10.07.2012 р. № 797 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи 

за темою «Створення безперервної системи супроводження навчання й 

виховання академічно здібних та обдарованих учнів основної школи 

загальноосвітнього навчального закладу» йде розроблення та апробація 

навчально-методичного забезпечення для учнів основної школи. 

Навчально-методичне забезпечення проходить відповідну незалежну 

науково-методичну експертизу з офіційним підтвердженням доцільності їх  

використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних 

закладів з наданням відповідного грифа Міністерства  освіти і науки України. 

Процедура надання грифа здійснюється відповідно до наказу МОН від 

17.06.2008 № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній 

літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв 

Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10.07.2008 за № 628/15319. 

Експериментальна перевірка та апробація програм і зошитів для учнів 

старшої школи на даний час не відбувається. 

 

 

 

 

 

В.о. директора 

 

 

Ю.І.Завалевський

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0442481812 Кириленко С.В., Лещик Н.В. 


