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№ 361/16-24 

від 30.03.2021 
на № ____________________ 

від______________________ 

 

 

Керівникам закладів загальної 

середньої освіти 

 

Про проведення презентаційного 

вебінару нової моделі навчання 

«Експеримент всеукраїнського рівня за 

темою «Модель реалізації 

розвивального інформаційно-

освітнього середовища закладів 

загальної початкової освіти» на базі 

ЗЗСО на 2021–2026 роки» 

 

На виконання доручення до справи департаменту освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації від 23 березня 2021 року № 07-181, відповідно до листа 

навчально-методичного центру «Освіта для майбутнього»  від 23 березня 2021 

року № 35, витягу з протоколу науково-методичної комісії з інноваційної 

діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), позашкільної освіти та виховання науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2021 року № 1, листа-звернення 

про підтримку всеукраїнського експерименту наукового керівника Морзе Н. В. 

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти повідомляє, 

що 01 квітня 2021 року командою авторів проводитиметься презентаційний 

вебінар нової моделі навчання «Експеримент всеукраїнського рівня за темою 

«Модель реалізації розвивального інформаційно-освітнього середовища закладів 

загальної початкової освіти» на базі ЗЗСО на 2021–2026 роки» (далі  Вебінар) 

(витяг із протоколу та листи додаються). 

Запрошуються директори, заступники директорів закладів загальної 

середньої освіти та інші зацікавлені особи. 

Для участі у Вебінарі необхідно зареєструватися до 01 квітня 2021 року за 

покликанням: 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHiFPK7yapfYsrWevEO2AzYYSIs

EqBX5jvUV4kKpzjGAj6-w/viewform 

Вебінар відбудеться 01 квітня 2021 року о 10.00 в режимі zoom-конференції 

за покликанням: 

https://us02web.zoom.us/j/85140230068?pwd=ZWZ0eThzZmsvQkRmM0c4UGloZWc

3dz09 

Ідентифікатор конференції: 85140230068 

Код доступу: 045359 

Після закінчення Вебінару просимо керівників ЗЗСО, які виявлять бажання 

взяти участь у експерименті, подати заявку за формою:   

https://forms.gle/zSEPU3jh7VsLmcLBA 

За додатковою інформацією звертатися до Назаренко Людмили Анатоліївни, 

методиста навчально-методичної лабораторії управління розвитком регіональної 

освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

телефон: (066) 213 78 79. 

 

Додаток: на 3 арк. 

 

 

 

Директор          Василь ШУЛЯР 
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