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Сутність науково-педагогічного проекту «Інтелект України»,
організаційно-управлінські аспекти та особливості впровадження Проекту
в умовах навчально-виховного комплексу
«Дуже важливо, щоб кожна дитина повірила у власні сили,
раділа кожному шкільному дню, кожній зустрічі з педагогом,
кожному дзвінку на урок. Принципово важливо,
щоб шкільне життя стало для кожного учня сенсом його власного життя».
Шалва Амонашвілі
Ми живемо в період інтенсивного розвитку інформаційнокомунікаційних технологій, які міцно увійшли в наше життя. Інформатизація
суспільства є перспективним шляхом до економічного, соціального та
освітнього розвитку. Нові форми організації діяльності і управління, нові види
технологій охоплюють різні сфери життєдіяльності людства. Тому сучасна
молода людина повинна вміти швидко і успішно адаптуватися до
навколишнього середовища, до соціальних змін. Актуальним завданням
сучасної системи освіти України є підвищення рівня якості знань учнів.
Сьогодення вимагає, щоб освіта давала дітям нові життєві стратегії, життєву
компетентність, сприяла мобільності їх соціальної поведінки, тому що саме це
дозволяє особистостям долати кризові ситуації, обирати свій шлях у
майбутньому.
Діти – найдорожче багатство кожної родини та кожної людини, вони –
надія на щасливе майбутнє нації. Сьогодні у школі навчається покоління дітей,
яке живе в інформаційному суспільстві, у цифровому середовищі і тому
важливо переосмислити самоцінність знань та самодостатність учителя, як
джерела інформації. Вчитель повинен творити, а не бути науковцем.
Освітяни визначають майбутнє через якісну освітню траєкторію. Місія
школи – становлення України як Батьківщини вільних і талановитих
людей. Майбутнє країни, її соціально-економічне та духовне піднесення,
забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені за обдарованою
молоддю, її майбутньою елітою, поколінням, здатним навчатися впродовж
життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Саме
1

тому дуже важливо створити середовище та дати інструментарій для розвитку
творчого потенціалу учителя, який сформує необхідні життєві компетенції у
вихованців.
У НВК № 12 забезпечено рівний доступ до якісної освіти усіх категорій
дітей відповідно до їхніх потреб. У школі на паритетних умовах функціонують
загальноосвітні та ліцейні класи. Учні вивчають поглиблено іноземні мови з 1
класу та математику – з 8 класу. У закладі впроваджуються елементи сучасної
європейської системи навчання – елементи розгалуженої системи навчання, яка
дає можливість кожній дитині рухатись індивідуальною освітньою траєкторією.
У НВК №12 практикується пропедевтика профільного навчання з 5 класу.
Функціонують гуртки та факультативи за вибором. У старшій школі навчання є
профільним. Пріоритетним напрямком діяльності НВК №12 є робота з
обдарованими дітьми. Щорічно маємо найбільшу кількість переможців у ІІ та
ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Якість
участі школярів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін сягає 100 %. У НВК №12 особлива увага приділяється вихованню
полікультурної особистості школяра. Маємо багаторічний досвід міжнародного
співробітництва. Учні школи є активними учасниками багатьох проектів,
фінансованих Програмами Євросоюзу. З 2008 року співпрацюємо з Гете
інститутом у рамках міжнародної програми PASH (проект «Школи: партнери
майбутнього»), з 2009 – з Товариством сприяння роботі з дітьми (TPD,
Варшава). З 2013 року навчальний заклад увійшов до складу Міжнародної
федерації по роботі з дітьми (MFTPD, Варшава). Педагоги школи є активними
учасниками міжнародних конференцій, семінарів, тренінгів. Учителі НВК №12
мали змогу ознайомитися із системою освіти розвинених європейських країн.
Навчально-виховний комплекс є загальноосвітнім навчальним закладом і,
приймаючи дітей на безконкурсній основі, має вагомі досягнення у навчальновиховному процесі. Учителі школи переконані, що сучасний освітній заклад
повинен не просто допомогти дитині отримати багаж знань, а й навчити
утримувати інформацію, швидко приймати рішення, за необхідності швидко та
якісно самостійно здобувати знання, а отже, забезпечити загальнокультурний,
особистісний та пізнавальний розвиток особистості. Методика навчання
повинна надати можливість кожній дитині розвивати свій творчий потенціал.
Ознайомившись з багатьма сучасними інноваційними методиками навчання,
педагогічний колектив прийняв рішення про впровадження у навчальновиховний процес науково-педагогічного проекту «Інтелект України» ( далі –
Проект). З метою розвитку творчого потенціалу не окремо відібраних дітей,
а всіх вихованців, школа стала першим навчальним закладом західного
регіону, що розпочав навчання дітей у початковій школі за методиками
науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Із впровадженням в
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практику роботи НВК №12 методик навчання Проекту забезпечується розвиток
дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, а також створюються
умови для розвитку талановитої, обдарованої молоді, залучення її до
систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи.
Проект дає ґрунтовні знання, міцний фундамент для розвитку
інтелекту та майбутньої реалізації дітей у соціумі. Впровадження у
навчальний процес науково-педагогічного проекту «Інтелект України»
дозволяє підвищити якість навчання й освіти, відкриває можливості
впровадження абсолютно нових методів викладання.
Офіційний сайт Проекту:www.intellect-ukraine.org
Науковий керівник Проекту – доктор педагогічних наук, професор
Харківського національного університету імені Г.Сковороди Гавриш
Ірина Володимирівна.
Науковий консультант Проекту – кандидат педагогічних наук,
начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної
роботи Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Кириленко
Світлана Володимирівна.
Координатор Проекту – кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідноекспериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти Кіян Ольга Іванівна.
Сьогодні у НВК №12 за методикою Проекту навчаються учні 8 класів
початкової школи. Діти цих класів виявляють високий рівень мотивації до
навчання, сформованого якісного швидкого й усвідомленого читання,
математичних
здібностей,
розвитку
логічного
мислення,
пам’яті,
комунікативних та життєвих компетенцій. Навчально-виховний процес у
класах, які працюють за проектом «Інтелект України», здійснюється відповідно
до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних
планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Проектні класи працюють за авторськими навчально-методичними
комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя,
підручники, посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби –
аудіо- та відеоматеріали), що спрямовані на реалізацію навчально-виховних
завдань Проекту відповідно до вікових можливостей академічно здібної і
обдарованої молоді, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України та видаються за позабюджетні кошти. З метою
ефективної реалізації Проекту в основній школі розроблено «Програму
розвитку науково-педагогічного проекту – Програма розвитку «Інтелект
України» на 2012 – 2017 рр.» (Наказ МОН України № 1439 від 4.12. 2014 ).
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Під час розробки й апробації програми Проект мав медико-психологічний
супровід провідних вчених Інституту здоров’я школярів та підлітків Академії
медичних наук України. Програму побудовано так, щоб зберегти оптимальний
баланс психофізичного стану дитини: не допустити нервового перезбудження, а
також втоми, втрати інтересу, цікавості. Авторами Проекту розроблено
систему та форми роботи з учнями, завдяки чому в процесі навчання
задіяні різні органи відчуття дитини – зір, слух; використовуються вправи
для розвитку дрібної моторики рук, уваги, колірного сприйняття, цілісного
сприйняття предмета, логічного і асоціативного мислення дитини.
Сутність науково-педагогічного проекту «Інтелект України» полягає
не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, насамперед,
необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого
мислення, самоконтролю та самооцінки, у розвитку процесів пізнання
(сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги) та вихованню таких важливих
якостей особистості як цілеспрямованість, працелюбність, організованість,
наполегливість, воля тощо.
Практика показала, що поєднання класичної та інноваційної систем
навчання,
розроблених авторами науково-педагогічного проекту
«Інтелект України», сприяють розвитку кожної дитини. Всеукраїнський
науково-педагогічний проект «Інтелект України» спрямований на реалізацію
державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю і передбачає
створення системи виховання інтелектуальної еліти нації, без якої неможливим
є розв’язання складних завдань розбудови сильної, конкурентоспроможної на
світовій арені держави. Метою Всеукраїнського науково-методичного проекту
«Інтелект України» є впровадження в освітній простір України системи
пошуку, розвитку та педагогічної підтримки не тільки інтелектуально-здібних
дітей. Проект передбачає створення системи супроводу навчання, виховання та
розвитку академічно обдарованих дітей. Методи, форми, завдання Проекту
спрямовані на високий рівень інтелекту дитини. Але, як показала практика
впровадження даних методик навчання, така система дає унікальний результат,
сприяє максимальному розвитку творчого потенціалу середньостатистичного
школяра. Навчаючись за цим Проектом учні не отримують знання у готовому
вигляді, а здобувають їх шляхом відкриття, через самостійну і практичну
діяльність, де кожен учень постійно перебуває у стані пошуку, уміє знайти
необхідну інформацію, щоб вирішити проблему. Таке активне навчання
передбачає застосування різноманітних методів, які стимулюють пізнавальну
активність учнів. Творчим колективом науково-педагогічного проекту
«Інтелект України» створено унікальні навчально-методичні комплекси з
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навчальних предметів. Програма Проекту дає вчителю інструментарій для
конструювання діалогічної взаємодії з учнями на уроці (різні пошукові
завдання, евристичну бесіду, створення проблемних ситуацій), сприяє розвитку
пізнавального інтересу у дітей, формуванню розумових дій. Кожне навчальне
завдання має прикладне значення: якщо це задача, то вона пов’язана з
життєвою ситуацією, якщо літературний твір, він містить науково-пізнавальну
інформацію, якщо казка, то йдеться про моральні цінності. Вивчаючи
літературний твір, учні мають змогу подивитися на карті, де народився
письменник, переглянути відеоматеріал про його дитячі роки, рідну домівку.
Крім того, вивчаючи пісню, казку чи оповідання учні мають змогу переглянути
відеофільм про рідний край. Упродовж кожного уроку в ході отримання
базових знань школярі беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних
вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, органів дихання,
застосовують рефлексуючі та релаксуючі елементи навчання. Відповідно до
структури уроку у проектному класі, після 25 хвилин заняття передбачається
проведення додаткової спеціальної п’ятихвилинної перерви, спрямованої на
профілактику захворювань зору, постави та зняття психоемоційного
напруження. Фізкультхвилинки мають змістове, а саме патріотичне
навантаження, вони розроблені в українському стилі з урахуванням народних
звичаїв у формі віршованих рядків, пісень, прислів’їв і підкріплені
відеоматеріалами про історичні факти чи традиції українців.
Важлива роль впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект
України» полягає у його спрямуванні на засвоєння духовного багатства, яке
створювала українська нація. За допомогою різноманітних форм та засобів,
принципів інтеграції, на яких цікаво для дітей будуються уроки, здійснюється
виховання національної свідомості у підростаючого покоління, прищеплення
моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів. Учні із задоволенням включаються в
роботу, вчаться робити висновки, висловлювати свої судження, давати оцінку,
творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної
повноцінної, високоморальної особистості. Проект дає змогу реалізувати
одне з найважливіших завдань – пробудження й виховання в кожному
учневі патріотичних почуттів, високої національної ідеї, християнської
моралі та відновлення історичної пам’яті українців, глибокого
усвідомлення власної національної належності, відчуття єдності зі своїм
народом, залучення до таких високих цінностей як:
- любові до батьків та рідної землі;
- любові до рідної мови, культури, народу, народних традицій,
звичаїв та обрядів;
- любові до Батьківщини-України, готовності творити задля кращого
її майбутнього.
5

Особливості навчання за програмою «Інтелект України»
Якісний освітній продукт не потребує реклами. Дітей не обманеш. Вони
відчувають, що на уроках їм цікаво, тому швидко засвоюють матеріал. Адже
завдання дібрані з урахуванням вікових особливостей школяра і спрямовані на
те, щоб підвищити інтерес дитини до навчання. Учні мають можливість
реалізувати свій творчий потенціал, розкрити свою особистість. Навчатися у
проектних класах їм комфортно. Кожен шкільний день приносить радість
пізнання, відкриттів, можливості проявити себе. Результатами дітей у навчанні
задоволені і батьки. За учнями, які навчаються у проектному класі, зберігається
право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітнього навчального
закладу. Проте за 2 роки реалізації програми у НВК №12 батьки жодного
школяра (з 8 проектних класів) не виявили бажання перевести свою дитину у
клас, де навчаються за традиційною системою навчання.
Навчання в проектних класах відбувається за апробованими
інноваційними методиками науково-педагогічного проекту «Інтелект України»
(наказ МОН №1439 від 04.12.20014).
Вивчаються предмети:
- «Навчаємося разом» з 1-го по 6-й клас;
- «Еврика» з 2-го по 9-й класи;
- поглиблено іноземна мова з 1-го класу (3 год. на тиждень у 1 – 4 класах
та 5 год. на тиждень у 5 – 9 класах);
- друга іноземна мова з 5-го класу (2 год. на тиждень);
- комп’ютерна графіка у 8 класі.
ІІ. Розроблено на кожен урок сучасні методи навчання.
Методи стимулювання й мотивації навчання:
- ігри;
- навчальні дискусії;
- різноманітні методи емоційного стимулювання.
Методи формування старанності й відповідальності у навчанні:
- методи навчального заохочення.
ІІІ. Продумано методи організації й здійснення навчальних дій :
- Перцептивні методи (передачі й сприйняття навчальної інформації за
допомогою почуттів):
• словесні;
• наочні;
• аудіовізуальні;
• практичні.
- Логічні методи (організація і розв’язання логічних ситуацій);
- Гностичні методи (організація і здійснення розумових операцій).
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- Методи самоврядування навчальними діями.
ІV. Розроблено класифікацію форм організації навчання.
За дидактичною метою:
- теоретичні;
- практичні;
- трудові;
- комбіновані.
За формою навчання:
- індивідуальні заняття;
- колективно-групові заняття;
- індивідуально-колективні заняття.
За структурною взаємодією елементів з урахуванням домінуючої мети
навчання:
- вступне заняття;
- заняття з поглиблення знань;
- практичне заняття;
- заняття з систематизації та узагальнення знань;
- заняття з контролю знань, умінь та навичок;
- комбіновані форми занять.
VІ. Запропоновано та розроблено різноманітні форми навчання з
використанням інноваційних технологій:
- індивідуальна робота;
- фронтальна робота;
- колективна робота;
- групова робота.
VІІ. Розроблено до кожної теми сучасні методи контролю:
- методи усного контролю;
- письмового контролю;
- лабораторного контролю;
- контроль з використанням інформаційних технологій;
- різні методи самоконтролю.
Програму побудовано таким чином, щоб допомогти дитині не лише
зберегти, а й підвищити її інтерес до навчання. Навчальний матеріал
засвоюється учнями невимушено, є висока позитивна мотивація до навчання,
враховано вікові особливості учнів. Міжпредметні зв’язки, а також засоби
наочності та відеоматеріали, які використовуються у навчальному процесі,
допомагають зробити об’єкт вивчення більш зрозумілим та цікавим, сприяють
розвитку пам’яті у школярів.
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Важливим призначенням Проекту є формування в процесі навчання
позитивного емоційного стану дитини. Цьому сприяє добірка різноманітних
видів завдань: спів під мелодію пісні, читання казок способом стеження за
диктором презентації, озвучення фрагменту мультфільму, виконання
інтерактивних вправ. У процесі навчання використовуються авторські
методики з розвитку пам’яті, зорової пам’яті, логічного мислення, навчання
читати. Досвід показує, що особливо ефективними є завдання на розвиток
зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання
припущень, встановлення послідовності певних дій, актуалізації самооцінки.
Виконання пошуково-дослідницьких завдань сприяють розвитку творчих
здібностей та пізнавальної активності школярів. Учні, які навчаються за цією
методикою не тільки не втрачають інтересу до навчання чи бажання читати, а й
засвоюють матеріал швидко та з цікавістю.
До кожного уроку розроблено систему чіткого контролю за якістю
засвоєння знань.
Таким чином, форми організації навчання виконують ряд важливих
функцій:
- виховну;
- психологічну;
- організаційну;
- координуючу;
- стимулюючу;
- систематизуючу і структуруючу.
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Додаток 1

Офіційний сайт проекту www.intellect-ukraine.org
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Ознайомлення з результатами
експерименту з впровадження
науково-педагогічного проекту
“Інтелект України”
Ознайомлення з досвідом
роботи Харківської гімназії №169

Участь адміністрації НВК №12 та
вчителів початкових класів у
практичному семінарі(м. Харків,
січень)
10

11

Робота з кадрами
Підбір учителів для роботи у
класах за програмою
науково-педагогічного проекту
“Інтелект України”
Навчання учителів інформаційнокомп’ютерній грамотності

12

13

14

15

Методичний
супровід навчальновиховного процесу

Вивчення
адаптаційного
періоду
першокласників

Проведення психолого-педагогічного консиліуму

16

Додаток 2
План
впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»
у НВК № 12 м. Рівного на 2013 – 2017 роки
Термін виконання
№
п/п

Напрям роботи

1.

Вивчення
нормативно-правової
бази науковопедагогічного
проекту «Інтелект
України»

2.

Ознайомлення з
результатами
експерименту з
впровадження
науковопедагогічного
проекту «Інтелект
України»

Шляхи реалізації
Ознайомлення з нормативно-правовими
документами:
 Наказом МОН, молоді та спорту
України № 797 від 10.07.2012 р.
 Концепцією реалізації науковопедагогічного проекту
 Програмою розвитку на 2013 –
2017 р. р.
 Типовими навчальними
планами
 Умовами конкурсного
приймання учнів до класів, що
працюють за науковопедагогічним проектом



Ознайомлення з досвідом
роботи Харківської гімназії №
169
Участь адміністрації НВК № 12
та вчителів початкових класів у
практичному семінарі (м.
Харків)

Відповідальні
за проведення

2013 р.

Адміністрація

січень

Директор,
вчителі 1-4 кл.

січень

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.
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№ Напрям роботи
п/п
3.

4.

5.

Шляхи реалізації

Відповідальні
за проведення

2013 р.

Науково-методичне
обґрунтування щодо
впровадження
проекту у закладі
Ознайомлення
педагогічного
колективу з
системою навчання
за програмою
науковопедагогічного
проекту «Інтелект
України»




Аналіз якісного складу вчителів
Аналіз матеріально-технічної
бази школи




Нарада вчителів
Обговорення на засіданнях
методичних об’єднань

Директор закладу
Заступники
директора,
голови ШМО

лютий

Засідання ради
школи



Прийняття рішення щодо
впровадження проекту у закладі
Погодження з управлінням
освіти

Адміністрація
Начальник
управління освіти

лютий



2014 р.

2015 р.

Ознайомлення
учителів
старшої
школи з
системою
навчання за
програмою
науковопедагогічного
проекту
«Інтелект
України»
01.09.201428.05.2015

Ознайомлення
учителів
старшої
школи з
системою
навчання за
програмою
науковопедагогічного
проекту
«Інтелект
України»
01.09.201428.05.2015

2016 р.

2017 р.

лютий
лютий

лютий

лютий
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№
п/п
6.

Напрям роботи

Робота з кадрами

Шляхи реалізації





7.

Ознайомлення
батьківської
громадськості з
умовами
впровадження
проекту






8.

Прийом заяв від
батьків



9.

Підготовка
педагогічних
працівників до
роботи за науковопедагогічним
проектом «Інтелект
України»
Створення
матеріальнотехнічної бази



10.



Відповідальні
за проведення

Термін виконання
2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

квітень

квітень

квітень

квітень

Підбір учителів для роботи у
класах за програмою науковопедагогічного проекту «Інтелект
України»
Навчання учителів
інформаційно-комп’ютерній
грамотності
Подання оголошення в засоби
масової інформації
Розміщення інформації на сайті
закладу
Виступи вчителів на
батьківських зборах в ДНЗ
мікрорайону школи
Проведення зборів для батьків
майбутніх першокласників
Тестування дітей до
зарахування до 1-го класу, що
будуть навчатися за науковопедагогічним проектом
«Інтелект України»
Навчання вчителів (участь у
навчальних семінарах та
тренінгах)

Адміністрація

березень

Вчителі
інформатики

березеньтравень

Адміністрація

березень

Забезпечення класів
необхідними ІКТ

Директор,
піклувальна рада
школи

упродовж терміну реалізації проекту
березень

березень

березень

березень

упродовж терміну реалізації проекту

Вчителі
4-их класів
Адміністрація,
психолог

березень

упродовж терміну реалізації проекту

березень

упродовж терміну реалізації проекту

Адміністрація,
психолог,
вчителі

травень

травень

травень

травень

березень

травень

Адміністрація

травеньсерпень

упродовж терміну реалізації проекту
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№ Напрям роботи
п/п

Шляхи реалізації

Відповідальні
за проведення

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

травень

травень

травень

травень

11.

Підготовчі заняття
для майбутніх
першокласників



Проведення підготовчих занять
для дітей, що навчатимуться за
науково-педагогічним проектом
«Інтелект України»

Адміністрація,
вчителі
4-их класів

12.

Формування класів
та
груп продовженого
дня з урахуванням
рекомендацій
психологічної
служби
Робота заступника
директора з
навчально-виховної
роботи початкової
школи з
документацією
Вивчення
адаптаційного
періоду
першокласників
Методичний
супровід навчальновиховного процесу



Проведення батьківських зборів
по класах

Вчителі
початкових класів

серпень

серпень

серпень

серпень

серпень



Укладання навчальних планів

Заступник
директора

серпень

серпень

серпень

серпень

серпень



Розподіл варіативної складової
для проведення індивідуальних
консультацій та груп
продовженого дня
Проведення психологопедагогічного консиліуму

Адміністрація,
психологічна
служба

жовтень

жовтень

жовтень

жовтень

жовтень

13.

14.

15.







Адміністрація,
Участь вчителів у наукововчителі
методичних заходах, що
проводяться науковим
керівником проекту І. Гавриш та
членами науково-методичної
Науковий
ради
керівник,
Проведення семінарів, тренінгів,
практичних занять для вчителів
адміністрація,
західного регіону з метою обговорення
вчителі,
результатів впровадження проекту та
координатор
визначення шляхів його вдосконалення
проекту РОІППО

упродовж терміну реалізації проекту

упродовж терміну реалізації проекту
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