


Проект “Інтелект України” 
 

• Науковий керівник проекту – доктор 

педагогічних наук професор Ірина 

Володимирівна Гавриш. 

• В Україні проект стартував у 2008 році і 

на сьогодні впроваджується у 22 

областях України.  



Науково-педагогічний проект 

“Інтелект України” реалізується у 

початковій школі на базі державних 

програм з різних навчальних 

дисциплін. До проекту пропонується 

власний навчально-методичний 

комплект (підручники-зошити з 

друкованою основою, посібники для 

вчителя), забезпечений 

комп’ютерною підтримкою (аудіо-, 

відеозаписами).   



Основні правила проекту 

Дитина 
може бути 
успішною і 
має бути 

успішною у 
школі 

Дитині має 
бути цікаво 
на уроках 

Дитині має 
бути 

комфортно в 
класі 

Проект допомагає виявити і повністю 

реалізувати творчий потенціал 

академічно обдарованої дитини.   



У межах проекту учні початкової школи 

навчаються за спеціально розробленими 

навчальним планом і навчальними 

програмами, які дозволяють:  

•Розвинути математичні здібності дітей, 

створити передумови для успішного 

засвоєння шкільного курсу математики. 

•Сформувати навички раціонального 

читання, створивши передумови для 

успішного засвоєння предметів 

гуманітарного циклу. 

•Вільно спілкуватися іноземними 

мовами. 

 



•Сформувати первинні поняття про 

географічні, фізичні, хімічні, біологічні 

об’єкти, створивши передумови для 

якнайкращого засвоєння георграфії, 

хімії, біології, фізики (навчальні 

предмети “Я і Україна”, “Еврика”). 

•Сформувати компетентність “Умій 

вчитися”, розвинувши пізнавальні 

процеси дітей, створивши передумови 

для успішного навчання дитини 

(предмет “Навчаймося разом”). 

 



• Курс «Навчаємось разом» містить в собі 

мету  розвинути у дітей пам'ять за 

спеціальними методиками. На цьому 

уроці учні вчаться працювати з 

інформацією.  

 

• На курсі «Еврика» школярі 

розвиватимуть математичні здібності не 

хаотично, а  за певною методикою. Також 

учні випробовуватимуть винахідницькі 

якості, кмітливість, працюватимуть над 

рішенням складних задач. 



Програма даного проекту 

розроблялася таким чином, щоб 

врахувати вікові особливості учнів 

та збільшити їх інтерес до 

навчання. Завдяки 

міжпредметним зв'язкам, засобам 

наочності та відеоматеріалам, 

об'єкт вивчення стає більш 

зрозумілим та цікавим. Це означає, 

що кожен урок школярів 

супроводжуватиметься технічними 

приладами. 



Навчальні посібники 
 

Учні матимуть інші навчальні посібники, 

що купуватимуться, а не за стандартом 

видаватимуться у шкільній бібліотеці. 

Отож за навчальні посібники батькам 

доведеться сплачувати 195 грн. на місяць. 

Після завершення навчального року 

посібники залишаться в учнів. 

 





Тут вона не готується до життя, а 

повноцінно живе!  

 Вся діяльність нашого навчального 

закладу націлена на те, щоб сприяти 

становленню особистості як творця і 

проектувальника власного життя. 



 

 

 
 

відбувається за апробованими 

інноваційними методиками проекту 

“Інтелект України” ( наказ МОН №1439 від 

04.12.2014 ) 

• предмет  НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ  з 1 класу; 

• предмет  ЕВРИКА  з 2 класу;  

• поглиблено іноземна мова з 1 класу (3 години 

на тиждень у 1- 4 класах) 



Методи стимулювання й мотивації 

 навчання: 

Метод формування інтересу до 

навчання: 

•ігри,  

•навчальні дискусії,  

•різноманітні методи емоційного 

стимулювання, тощо. 

Методи формування старанності й 

відповідальності в навчанні: 

•методи навчального заохочення 



Якщо ви вважаєте, що ваша 

дитина допитлива й розумна, 

якщо ви пов'язуєте майбутнє 

своєї дитини з інтелектуальною 

сферою – ми чекаємо на вас. 




