
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ

018 року Одеса № і СС /

Про проведення експерименту

регіонального рівня за темою

«Створення моделі школи відкритої освіти

засобами дистанційної форми навчання»

на базі Одеської загальноосвітньої

школи № 118 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради

Одеської області

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 №1352), Положення про 

експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №114, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.05.2002 

за № 428/6716 (у редакції Міністерства освіти і науки України від 

23.11.2009 №1054), рішення Вченої ради Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів від 24.11.2017 № 4/5-2, з метою створення моделі 

відкритої освіти шляхом упровадження дистанційної форми навчання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) заявку на проведення експерименту регіонального рівня за темою 

«Створення моделі відкритої освіти засобами дистанційної форми навчання»



на базі Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №118 Одеської 

міської ради Одеської області на 2018-2022 роки» (додаток 1)

2) Програму експерименту регіонального рівня за темою «Створення 

моделі відкритої освіти засобами дистанційної форми навчання» (далі 

Програма) (додаток 2).

2. Надати статус експериментального закладу регіонального рівня 

Одеській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №118 Одеської міської ради 

Одеської області.

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради надавати 

експериментальному закладу допомогу в забезпеченні та створенні 

необхідних умов для проведення дослідно-експериментальної роботи.

4. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів 

(Задорожна Л.К.):

4.1. Забезпечити організаційну та науково-методичну допомогу для 

реалізації завдань Програми.

4.2. Визначити науковим керівником дослідно-експериментальної 

роботи Перлова І.Р., завідувача центру інформаційно-комунікаційних 

технологій та дистанційної освіти Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів.

5. Координацію діяльності при проведенні дослідно-експериментальної 

роботи покласти на відділ дошкільної та загальної середньої освіти 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Коваль I.A.)

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту-начальника управління дошкільної, загальної середньої та 

професійної освіти (Стельмах Н. О.)


