
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З  
 

20.09.2017            м. Дніпро                        № 513/0/212-17 
 

 

Про внесення змін до наказу  

департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації  

від 22.12.2016 № 882/0/212-16 

 

Відповідно до Положення про департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 28 грудня 2012 року № Р-982/0/3-12, враховуючи 

висновки експертної комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-

експериментальної роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(від 12 вересня 2017 року, протокол №2) 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до мережі базових експериментальних закладів для 
проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення системи 
шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання» на базі 
закладів освіти Дніпропетровської області на 2017-2021 роки, затвердженої 
наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22 грудня               
2016 року № 882/0/212-16 «Про проведення дослідно-експериментальної 
роботи за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів 
наскрізного навчання», затвердивши її у новій редакції, що додається.  

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 

начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої 

освіти Середню В.Г., контроль – залишаю за собою. 
 

 
Виконуючий обов’язки  
директора департаменту       А.Л. ДЕМУРА 
 
 
 



 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації  

                                             від 22.12.2016 № 882/0/212-16 

(у редакції наказу департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації  

від 20.09.2017 № 513/0/212-17) 
 

 

Мережа  

базових експериментальних закладів для проведення дослідно-

експериментальної роботи за темою «Створення системи шкільної 

медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання» на період з 2017 по 

2021 роки 

 

1. Комунальний заклад «Криворізька гімназія №127 Криворізької міської ради» 

2. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів – Тернівський ліцей». 

3. Комунальний заклад «Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 

Павлоградської міської ради». 

4. Комунальний заклад «Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської ради». 

5. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №123» 

Дніпропетровської міської ради. 

6. Комунальний заклад «Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 103 

Криворізької міської ради». 

7. Комунальний заклад «Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 52 

Криворізької міської ради». 

8. Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 2 – загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів м.Новомосковська» 

9. Комунальний заклад «Вищетарасівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

Томаківського району». 

10. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 42 

Дніпропетровської міської ради». 

11. Комунальний заклад «Криворізька загальноосвітня школа № 68 Криворізької 

міської ради». 

12. Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 52 Дніпровської 

міської ради». 

13. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс № 122 Дніпровської 

міської ради». 

14. Комунальний заклад «Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12» 

15. Комунальний заклад «Зеленодольська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ 

ступенів» Апостолівського р-ну 

16. Комунальний заклад «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія 

№ 39» Кам’янської міської ради  

17. Комунальний заклад «Олексіївська загальноосвітня школа» Нікопольського р-

ну 
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18. Комунальний заклад «Кам’янська загальноосвітня школа» Нікопольського р-

ну 

19. Комунальний заклад «Радіонівська середня загальноосвітня школа» 

Криворізького р-ну 

20. Комунальний заклад «Криничанська середня загальноосвітня школа №1» 

21. Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 2 м. Покров» 

22. «Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 126 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області» 

23. Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 23» Кам’янської 

міської ради  

24.  Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 – 

спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад «Евріка» Камянської міської ради 

25. Комунальний заклад «Гуляйпільська середня загальноосівтня школа» 

Криничанського району 

26. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс з інтернатним 

відділенням «Межирицька загальноосвітні школа І-ІІІ ступенів імені Івана 

Семеновича Обдули – дошкільний навчальний заклад «Ромашка» 

Павлоградського району 

27.  Комунальний заклад «Новомиколаївська СЗШ № 1 І-ІІІ ступенів» 

Верхньодніпровського р-ну. 

 

 

 

Начальник управління дошкільної,  

позашкільної та загальної середньої освіти                                     В.Г.СЕРЕДНЯ 


