
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти 
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 481-47-69  

 

 
 

Від _05.10.2016_ № _2/2-14-2040-16_ 

 

На №____________ від ___________ 
Органи управління освітою обласних та 
Київської міської державних адміністрацій  
 

Інститути післядипломної  

педагогічної освіти 
 

Загальноосвітні навчальні заклади  

 
 

Про продовження реалізації міжнародного 
освітнього проекту «Міксіке в Україні»  
у 2016–2017 н. р. 

 

 

Впродовж 2014-2016 рр. у ЗНЗ України успішно реалізується міжнародний 
освітній проект «Міксіке в Україні» організований OU MIKSIKE за підтримки 
Програми розвитку Міністерства закордонних справ Естонії та Міністерства 

освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 15.02 2016 
№ 1/11-1721 та листів департаменту загальної середньої та дошкільної освіти від 

23.03.2015 № 2/2-14-600-15 та від 15.09.2015 № 2/2-14-1869-15).  
Проект покликаний сприяти розвитку зв’язків між ЗНЗ України та країн ЄС, 

що беруть участь у проекті, підвищенню якості та ефективності навчання у ЗНЗ 
України за допомогою інформаційних технологій, розширенню можливостей 

розвитку он-лайн навчання, поглибленню співпраці педагогів та учнів ЗНЗ, 
сприяння розвитку в учнів навичок  ХХІ століття, логічного мислення та усного 

рахунку.  
Станом на 04.10.2016 у проекті беруть участь понад 1200 ЗНЗ України, на 

українському сервері проекту зареєстровано 51 356 користувачів (вчителі, учні 
ЗНЗ та їх батьки). Усього 1500 педагогів отримали на сайті проекту статус 

«Вчителя» та можливість створювати власні дидактичні матеріали. Кількість 
учасників проекту постійно зростає. Позитивний досвід використання 
інструментів Міксіке у навчально-виховному процесі ЗНЗ обговорювався на 

всеукраїнському круглому столі «Проблеми та перспективи використання 
інструментів Міксіке у навчально-виховному процесі та позашкільній діяльності. 

З досвіду регіонів», який відбувся 04.03.2016 у Львові в рамках Національного 
фіналу змагань з усного рахунку Прангліміне-2016. Тренувальні майданчики 

Прангліміне рекомендовано використовувати Міністерством освіти і науки 
України для розвитку усного математичного рахунку в учнів ЗНЗ  (лист від 



17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання 
навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»).  

У зв'язку з подальшим розвитком проекту в Україні надсилаємо інформацію 
про склад Всеукраїнської координаційної ради та план всеукраїнських та 

регіональних заходів щодо реалізації міжнародного проекту «Міксіке в Україні»  у 
2016-2017 н. р. 

Також рекомендуємо органам управління освітою обласних та Київської 
міської державних адміністрацій по можливості сприяти долученню учнів та 
педагогів ЗНЗ до участі в заходах, організованих в рамках проекту; інститутам 

післядипломної педагогічної освіти по можливості сприяти поширенню 
позитивних практик використання освітньої платформи Міксіке у навчально -

виховному процесі ЗНЗ, інтегрувати їх у систему неперервної освіти педагогічних 
працівників. Участь у проекті безкоштовна. 

Інформацію про міжнародний освітній проект «Міксіке в Україні», заходи, 
проведені в рамках проекту, умови участі у проекті тощо розміщено в мережі 

Інтернет на сайті http://miksike.net.ua/. 
 

Додатки: на _5_ арк.  
 

 
Директор департаменту                                                                     Ю. Г. Кононенко  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Кудренко Б.В. 
481-47-62 

http://miksike.net.ua/


Додаток 1  
до листа департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти МОН України  
від _05.10.2016_ № _2/2-14-2040-16_ 

 

 

Склад  

Всеукраїнської координаційної ради міжнародного освітнього проекту  

«Міксіке в Україні» 

 

Координатор проекту в Україні – Носкова Маргарита В’ячеславівна, доцент кафедри 
педагогіки та соціального управління Інституту права і 
психології НУ «Львівська політехніка» 

 
Члени Всеукраїнської координаційної ради   

 
№ Область ПІБ обласного 

координатора 

Місце праці та посада обласного 

координатора 

1 Вінницька 

область 

Пойда Сергій 

Андрійович 

завідувач відділом дистанційного навчання, 

КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" 

2 Волинська 
область 

Вітюк Валентина 
Василівна 

проректор з наукової роботи, Волинський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

Мишковець 
Олександр 
Андрійович 

Директор, Луцька гімназія № 4 ім. Модеста 
Левицького 

3 Дніпропетровська 

область 

Ватковська 

Марига 
Григорівна 

проректор з науково-педагогічної роботи, КЗ 

"Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" 

Харлаш Людмила 

Михайлівна 

заступник декана факультету відкритої освіти, 

КЗ "Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" 

4 Житомирська 

область 

Смагіна Таїсія 

Миколаївна 

завідувач кафедри методики викладання 

навчальних предметів, Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти 

5 Запорізька 

область 

Чернікова 

Людмила 
Анатоліївна 

проректор, КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради 

Нікулочкіна 

Олена Василівна 

завідувач кафедри початкової освіти, КЗ 

«Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради 

6 Івано-
Франківська 
область 

Шелемей Любов 
Ярославівна 

проректор з моніторингу якості освіти Івано-
франківський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

7 м. Київ Воротнікова 

Ірина Павлівна 

доцент кафедри методики природничо-

математичної освіти і технологій, Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

8 Київська область Бендерець 
Наталія 
Миколаївна 

перший проректор, КВНЗ Київської обласної 
ради "Академія неперервної освіти" 

9 Кіровоградська Чала Марина завідувач науково-методичної 



область Станіславівна лабораторії інформатики та інформаційних 

технологій навчання, КЗ "Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського" 

10 Львівська область Гарматій Юрій 
Петрович 

викладач кафедри освітньої політики, КЗ ЛОР 
Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

11 Миколаївська 
область 

Захар Ольга 
Германівна 

старший викладач кафедри природничо-
математичної освіти та інформаційних 
технологій, Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

12 Одеська область  Задорожна Любов 
Кирилівна 

заступник директора, Одеський обласний 
інститут удосконалення вчителів 

13 Рівненська 

область 

Вєтров Іван 

Васильович 

перший проректор, Рівненський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

14 Сумська область Удовиченко Ірина 
Віталіївна 

проректор з науково-педагогічної та 
методичної роботи, Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

15 Херсонська 
область 

Одайник Світлана 
Федорівна 

проректор з питань зовнішнього оцінювання та 
моніторингу якості освіти, КВНЗ "Херсонська 
академія неперервної освіти" 

16 Черкаська 

область 

Козлова Ольга 

Миколаївна 

методист лабораторії природничо-

математичних дисциплін, КНЗ "Черкаський 
обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників" Черкаської обласної 
ради 

 



Додаток 2  
до листа департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти МОН України  

від _05.10.2016_ № _2/2-14-2040-16_ 

 

План всеукраїнських та регіональних заходів щодо реалізації  

міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні» у 2016-2017 н.р. 

 

Дата Заходи Відповідальні  

Впродовж  
2016-2017 н. р. 

Реєстрація учасників проекту шкільні координатори 

Консультування шкільних, обласних координаторів проекту та 
користувачів сайту обласні координатори, координатор проекту в 

Україні Проведення очних та он-лайн ознайомчих та навчальних семінарів  для 
шкільних координаторів проекту 

вересень  
2016 р. 

Аналіз результатів реалізації проекту у 2015-2016 н. р. в областях 
України. Планування роботи на 2016-2017 н. р. 

обласні координатори, координатор проекту в 
Україні 

21 вересня  

2016 р. 
Ознайомчий семінар для педагогів Житомирської області 

обласний координатор, національний тренер 
команди Прангліміне, координатор проекту в 

Україні 

27 вересня  
2016 р. 

Ознайомчий семінар для педагогів Івано-Франківської області 
обласний координатор, національний тренер 
команди Прангліміне, координатор проекту в 

Україні 

5 вересня –  
12 жовтня  

2016 р. 

Регіональний захід області-учасниці проекту. Львівська область.  
Відкритий чемпіонат Стрия з Прангліміне 

національний тренер команди Прангліміне, 
обласний координатор Львівської області 

1-31 жовтня  
2016 р. 

Аукціон ідей в рамках Ярмарку партнерів серед педагогів та шкіл-
учасниць проекту. 

шкільні координатори, обласні координатори, 
координатор проекту в Україні 

11 жовтня  

2016 р. 
Ознайомчий семінар для педагогів Рівненської області 

обласний координатор, національний тренер 
команди Прангліміне, координатор проекту в 

Україні 

13 жовтня –  
10 листопада  

2016 р. 

І он-лайн етап Національного чемпіонату з усного математичного 
рахунку Прангліміне-2017 

шкільні координатори, обласний координатор, 
національний тренер команди Прангліміне, 

координатор проекту в Україні 

25 жовтня  
2016 р. 

Регіональний захід області-учасниці проекту. Дніпропетровська область. 
Веб-секція "Перспективи використання медіапотенціалу освітніх он-лайн 

середовищ" рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції 

обласні координатори Дніпропетровської області 



"Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку" 

1-15 листопада 
2016 р. 

Утворення партнерських груп педагогів та шкіл-учасниць проекту за 

результатами Аукціону ідей в рамках Ярмарку партнерів.  
Розробка планів спільних дій в рамках партнерських груп. 

автори ідей, педагоги-учасники проекту, шкільні 
координатори 

11-30 листопада         

2016 р.  

ІІ он-лайн етап Національного чемпіонату з усного математичного 

рахунку Прангліміне-2017 

шкільні координатори, обласний координатор, 

національний тренер команди Прангліміне, 
координатор проекту в Україні 

листопад 2016 р.–  
червень 2017 р 

Робота партнерських груп педагогів та шкіл-учасниць проекту в рамках 
Ярмарку партнерів відповідно до складених планів.  

керівники партнерських груп, обласні 
координатори 

листопад  
2016 р. 

Регіональний захід області-учасниці проекту. Кіровоградська область.  
Інтелектуальні змагання в рамках соціального проекту «Діти серед 
дітей» 

обласний координатор Кіровоградської області 

листопад  

2016 р. 

Представлення дистанційного курсу «Використання інтерактивних вправ 

у навчально-виховному процесі ЗНЗ» для вчителів-учасників проекту. 
координатор проекту в Україні 

1-10 грудня  
2016 р. 

Утворення експертної групи (за навчальними предметами) з числа 
педагогів-учасників проекту, шкільних та обласних координаторів 

обласні координатори,  
координатор проекту в Україні 

1-20 грудня  
2016 р. 

ІІІ он-лайн етап Національного чемпіонату з усного математичного 
рахунку Прангліміне-2017 

шкільні координатори, обласний координатор, 

національний тренер команди Прангліміне, 
координатор проекту в Україні 

3 грудня  

2016 р 

Регіональний захід області-учасниці проекту. Кіровоградська область. 

Свято «Діти серед дітей», присвячене Міжнародному Дню людей з  
обмеженими можливостями 

обласний координатор Кіровоградської області 

15 грудня 2016 – 

20 січня 2017 р. 

Регіональний захід області-учасниці проекту. Кіровоградська область. 
Збір запитань для мультилінгвальної вікторини до Міжнародного дня 

рідної мови 

обласний координатор Кіровоградської області, 

координатор проекту в Україні 

грудень 2016 р.- 
травень 2017 р. 

Організація та навчання педагогів на дистанційному курсі 
«Використання інтерактивних вправ у навчально-виховному процесі 

ЗНЗ» ( за результатами запису) 

координатор проекту в Україні 

25 грудня 2016 –  
30 січня 2017 р. 

Обласні очні фінали Національного чемпіонату з усного математичного 
рахунку Прангліміне-2017 

шкільні координатори, обласні координатори, 
національний тренер команди Прангліміне, 

координатор проекту в Україні 

20 січня –  
15 лютого 2017 р. 

Регіональний захід області-учасниці проекту. Запорізька область. 
Навчальний веб-квест для учнів 7-11 класів 

автор ідеї,  
обласні координатори Запорізької області 

1 лютого –  
15 березня 2017 р. 

Конкурс серед вчителів-учасників проекту зі створення дидактичних 
матеріалів з використанням інструментів Міксіке  

експертна група, координатор проекту в Україні 



21 лютого  

2017 р. 

Регіональний захід області-учасниці проекту. Кіровоградська область. 

Мультилінгвальна вікторина до Міжнародного дня рідної мови 

обласний координатор Кіровоградської області, 

координатор проекту в Україні 

25 лютого –  
10 квітня 2017 р. 

Регіональний захід області-учасниці проекту. Сумська область. 
Телекомунікаційний освітній проект-гра «Подорож в світ інформатики» 

для учнів 5 класі, які розпочали вивчати інформатику з 2 класу. 

автор ідеї,  
обласний координатор. 

лютий 2017 р. 
Підготовка до очного фіналу Національного чемпіонату з усного 
математичного рахунку Прангліміне-2017 

шкільні координатори, обласні координатори, 
національний тренер команди Прангліміне, 
координатор проекту в Україні 

1-30 березня  

2017 р. 
Мовний стадіон. Змагання з іноземних мов серед учасників проекту. 

Шкільні координатори, обласні координатори,  

координатор проекту в Україні 

4 березня 2017 р. 
Очний фінал Національного чемпіонату з усного математичного рахунку 

Прангліміне-2017 (м. Дніпро) 

шкільні координатори, обласний координатор, 
національний тренер команди Прангліміне, 

координатор проекту в Україні 

15 березня – 

25 квітня 2017 р. 

Регіональний захід області-учасниці проекту. Вінницька область. 
Конкурс інтерактивних вправ, вікторин та тестів створених у середовищі  

«Міксіке». Категорія учасників:  вчителі інформатики - учасники 
проекту. 

обласний координатор Вінницької області 

березень-квітень 

2017 р. 

Підготовка до Міжнародного етапу змагань з усного математичного 

рахунку Прангліміне-2017 

шкільні координатори, обласні координатори, 
національний тренер команди Прангліміне, 

координатор проекту в Україні 

3-15 квітня 
2017 р. 

Регіональний захід області-учасниці проекту. Вінницька область. 
Чемпіонат м. Ладижина з усного математичного рахунку 

автор ідеї, 
обласний координатор Вінницької області 

І декада травня 
2017 р. 

Міжнародного етапу змагань з усного математичного рахунку 
Прангліміне-2017 (Литва) 

обласні координатори, 

 національний тренер команди Прангліміне, 
координатор проекту в Україні 

червень-серпень 

2017  р. 
Літній командний конкурс для учасників проекту координатор проекту в Україні 

червень 2017 р. 
Подорож до Естонії групи педагогів-активних учасників проекту з метою 
обміну досвідом та утворення партнерських зв’язків між навчальними 
закладами України та Естонії 

обласні координатори,  
координатор проекту в Україні 

серпень 2017 р. Підведення підсумків реалізації проекту у 206-2017 н. р.  
обласні координатори,  
координатор проекту в Україні 

 


