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Органи управління освітою 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Щодо експериментального 
впровадження інтегрованого 
курсу «Природничі науки»

Програмою проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 
«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 
інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної 
середньої освіти» на 2018 -  2022 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти 
і науки України від 03.08.2018 № 863, передбачено розширення бази закладів 
загальної середньої освіти -  учасників експерименту.

У 2019/2020 навчальному році в експерименті можуть брати участь заклади 
освіти, відповідно до Заявки на проведення експерименту, затвердженої наказом, 
що зазначений вище. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 
20.08.2018 № 1/9-504 «Щодо експериментального впровадження інтегрованого 
курсу «Природничі науки», заклади освіти, які відповідно до зазначеного вище 
наказу беруть участь в експерименті, можуть розпочати впровадження курсу у 
2019/2020 навчальному році.

Відтак, у 2019/2020 навчальному році в закладах освіти, які є учасниками 
експерименту, продовжується запровадження інтегрованого курсу «Природничі 
науки» в 11-х класах і може розпочатись впровадження цього курсу в 10-х 
класах.

Також, до експерименту можуть долучатися заклади загальної середньої 
освіти, які спроможні розпочати впровадження у цьому навчальному році 
зазначений курс в 10-х класах.

Просимо до 20 липня 2019 р. надати інформацію щодо закладів освіти, які 
мають бажання стати учасниками експерименту. Листи-клопотання органів 
управління освітою обласних, Київської міської державної адміністрацій 
надсилати до Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
№ 1/11-6006 ВІД 0 2 .07.2019

*

’ '« ; н  і г  і у; о  ь  к  о  V с. 6  л  а  с  я  о ї  
'   ̂ * \  ! М - ' І » ’ 2

0073111959 | Ду/УМІ 0^6
і -__^

mailto:mon@mon.gov.ua


директорату дошкільної та шкільної освіти в паперовому і електронному виді (е- 
таіі: s_fitsajlo@mon.gov.ua).

Просимо врахувати, що: потрібна письмова згода батьків щодо навчання 
їх дітей у класах, в яких впроваджуватиметься інтегрований курс «Природничі 
науки»; в додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 
учням виставлятиметься оцінка з предмета «Природничі науки»; учні, які 
вивчатимуть інтегрований курс «Природничі науки», можуть обирати для 
державної підсумкової атестації, що проводиться у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання, один з предметів природничого циклу.

Інформуємо, що відповідно до програми проведення експерименту 
авторськими колективами програм розробляється навчально-методичне 
забезпечення експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки». 
Посилання на робочі матеріали, підготовлені авторськими колективами для 
пілотних закладів загальної середньої освіти, розміщено на офіційному сайті 
Інституту модернізації змісту освіти на сторінці «Інтегрований курс 
«Природничі науки» (https://imzo.gov.ua/osvitni-proekti/).
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