
М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И

Н А К А З

28.09.2009   р  . м. Київ №     898  

Про завершення І (організаційно-підготовчого) 
етапу дослідно-експериментальної роботи 
на базі навчально-виховного комплексу №169
м. Харкова

З метою подальшої реалізації  завдань науково-педагогічного проекту 
«Інтелект  України»  та  на  виконання  наказу  Міністерства  освіти  і  науки 
України від 28.12.08 р. № 1218 «Про проведення дослідно-експериментальної 
роботи на базі навчально-виховного комплексу № 169 м. Харкова» за темою 
«Створення  системи  супроводження  навчання,  виховання  та  розвитку 
академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» 

наказую:

1. Схвалити  роботу  педагогічного  колективу  загальноосвітнього 
навчального  закладу —  навчально-виховного  комплексу  № 169 
м. Харкова  (директор  Щербаков  О.  Ф.) щодо  завершення  виконання 
завдань І етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення 
системи  супроводження  навчання,  виховання  та  розвитку  академічно 
обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» в межах 
виконання  завдань  щодо  реалізації  науково-педагогічного  проекту 
«Інтелект України». 

2. Відповідно  до  висновків  Комісії  з  питань  інноваційної  діяльності  та 
дослідно-експериментальної  роботи  Науково-методичної  ради  з  питань 
освіти  Міністерства  освіти  і  науки  України  затвердити  Звіт  про 
завершення І (організаційно-підготовчого) етапу (додаток 1) та Програму 
ІІ  (концептуально-діагностичного) етапу  дослідно-експериментальної 
роботи (додаток 2).

3. Затвердити  Експериментальні  навчальні  плани  загальноосвітніх 
навчальних закладів І—ІІІ ступенів для початкової школи з українською 
мовою  навчання  та  спеціалізованих  шкіл  І  ступеня  з  поглибленим 
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вивченням  іноземних  мов,  які  працюють  за  науково-педагогічним 
проектом «Інтелект України» (додаток 3).

4. З  метою  створення  оптимальних  умов  для  навчання  і  виховання 
академічно  обдарованих  дітей  молодшого  шкільного  віку  та  за  умови 
прийняття відповідного рішення органами місцевої виконавчої влади та 
місцевого  самоврядування  дозволити  відкриття  перших  класів,  які 
працюють в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», з 
граничним наповненням від 20 учнів у класі (лист Головного управління 
освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 06.07.09 р. 
№ 01-06/3445).

5. Залучити до проведення дослідно-експериментальної роботи педагогічні 
колективи загальноосвітніх навчальних закладів:  Покотилівського ліцею 
«Промінь»  Харківської  районної  ради  Харківської  області  (директор 
Зубко О. М.), загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 142 м. Харкова 
(директор Огородницька Н. В.) (лист Головного управління освіти і науки 
Харківської  обласної  державної  адміністрації  від  06.07.09  р.  №  01-
06/3444).

6. Головному  управлінню  освіти  і  науки  Харківської  обласної  державної 
адміністрації  (Гаркавець  В.  П.)  сприяти  в  організації  та  проведенні 
дослідно-експериментальної  роботи  вищезазначених  загальноосвітніх 
навчальних закладів.

7. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):
7.1. Надавати  організаційну  та  науково-методичну  допомогу 

педагогічним  колективам загальноосвітніх навчальних закладів, що 
здійснюють  дослідно-експериментальну  роботу  за  науково-
педагогічним проектом «Інтелект України».

7.2. Заслухати звіти про роботу експериментальних навчальних закладів у 
травні 2010 р.

8. Розмістити даний наказ на сайті Міністерства освіти і науки України 
www.mon.gov.ua      .  

9. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника Міністра 
Полянського П. Б.

 
Міністр І. О.Вакарчук

Кондратюк І. Д.
425-01-80
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Додаток 1
до наказу МОН України

від 28.09.09 р. № 898

Звіт
про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-

експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 169
м. Харкова за темою «Створення системи супроводження навчання, 

виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку» в межах науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» (2008—2009 н. р.)

Згідно  з  Програмою  дослідно-експериментальної  роботи  за  темою 
«Створення  системи  супроводження  навчання,  виховання  та  розвитку 
академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» у 
2008—2009  навчальному  році  на  першому  (організаційно-підготовчому) 
етапі розв’язанню підлягали такі завдання:
1. Вивчення  стану  досліджуваної  проблеми  в  педагогічній  теорії. 

Узагальнення  та  наукове  осмислення  прогресивного  педагогічного 
досвіду  з  проблеми  науково-методичного,  організаційного  і 
моніторингового  забезпечення  організації  роботи  з  академічно 
обдарованими  дітьми  дошкільного  та  молодшого  шкільного  віку. 
Дослідження  факторів,  що  перешкоджають  підвищенню  ефективності 
роботи з  академічно обдарованими дітьми дошкільного та  молодшого 
шкільного віку.

2. Створення  комплексу  діагностичних  процедур,  спрямованих  на 
виявлення  академічно  обдарованих  дітей  дошкільного  та  молодшого 
шкільного віку.

3. Розробка  та  науково-педагогічна  експертиза  Експериментальних 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І  ступеня,  які 
будуть  працювати  за  науково-педагогічним  проектом  «Інтелект 
України».

4. Теоретичне  обґрунтування,  розробка  та  педагогічна  експертиза 
навчально-методичних  комплексів  з  навчальних  предметів 
«Математика»  (1 клас),  «Навчання  грамоти»  (1 клас),  «Навчаємося 
разом» (1 клас), «Я і Україна» (1 клас).

З  метою  реалізації  окреслених  завдань  педагогічного  експерименту 
дослідно-експериментальна робота здійснювалась за такими модулями:

1. Організаційне забезпечення.
2. Нормативне та методичне забезпечення.
3. Наукове супроводження.
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У  2008—2009 навчальному році здійснено такі заходи, спрямовані на 

організаційне забезпечення дослідно-експериментальної роботи:
І. Створено  Науково-методичну  раду  з  питань  науково-методичного 

супроводження  та  управління  дослідно-експериментальною  роботою 
(голова —  доктор  педагогічних  наук,  професор  Харківського 
національного  педагогічного  університету  імені  Г. С. Сковороди, 
науковий  керівник  експерименту —  Гавриш  Ірина  Володимирівна), 
розроблено план роботи Ради на 2008—2009 навчальний рік. 

Згідно з планом роботи у 2008—2009 навчальному році проведено 5 
засідань Науково-методичної ради, на яких вирішено такі питання:

1. Затверджено  Програму дослідно-експериментальної  роботи  за  темою 
«Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку 
академічно  обдарованих  дітей  дошкільного  та  молодшого  шкільного 
віку»,  а також план роботи на 2008—2009 навчальний рік (протокол 
№ 1 від 08.09.2008 р).

2. Погоджено склад творчих груп із учених, методистів та вчителів, які 
будуть  здійснювати  науково-методичне  супроводження  окремих 
напрямів  дослідно-експериментальної  роботи  (протокол  № 1  від 
08.09.2008 р).

3. Затверджено план роботи творчих груп на 2008—2009 навчальний рік 
(протокол № 1 від 08.09.2008 р).

4. Обговорено  методологічні  засади  меритократичної  освіти  (протокол 
№ 2 від 10.12.2008 р).

5. Обговорено теоретичні засади меритократичної освіти (протокол № 2 
від 10.12.2008 р).

6. Презентовано вітчизняний та зарубіжний досвід роботи з академічно 
обдарованими  дітьми  дошкільного  та  молодшого  шкільного  віку 
(протокол № 2 від 10.12.2008 р).

7. Обговорено  теоретичні  засади  створення  комплексу  діагностичних 
процедур,  спрямованих  на  виявлення  академічно  обдарованих  дітей 
дошкільного  та  молодшого  шкільного  віку  (протокол  № 2  від 
10.12.2008 р).

8. Затверджено  комплекс  діагностичних  процедур,  спрямованих  на 
виявлення  академічно  обдарованих  дітей  дошкільного  та  молодшого 
шкільного віку (протокол № 3 від 10.03.2009 р).

9. Обговорено  дидактичні  основи  визначення  змісту  початкової 
меритократичної освіти (протокол № 3 від 10.03.2009 р).

10. Обговорено  проект  Експериментальних  навчальних  планів 
загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які будуть працювати 
за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (протокол № 3 
від 10.03.2009 р).

11. Затверджено  результати  педагогічної  експертизи  Експериментальних 
навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня 
(протокол № 4 від 9.06.2009 р).
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12. Обговорено  теоретичні  та  методичні  основи  створення  навчально-
методичного  комплексу  з  математики  для  академічно  обдарованих 
учнів 1-го класу (протокол № 4 від 9.06.2009 р).

13. Затверджено  результати  педагогічної  експертизи  навчально-
методичного  комплексу  з  математики  для  академічно  обдарованих 
учнів 1-го класу (протокол № 4 від 9.06.2009 р).

14. Обговорено  теоретичні  та  методичні  основи  створення  навчально-
методичного  комплексу  з  навчання  грамоти  для  академічно 
обдарованих учнів 1-го класу (протокол № 4 від 9.06.2009 р).

15. Затверджено  результати  педагогічної  експертизи  навчально-
методичного  комплексу  з  навчання  грамоти  для  академічно 
обдарованих учнів 1-го класу (протокол № 4 від 9.06.2009 р).

16. Обговорено  теоретичні  та  методичні  основи  створення  навчально-
методичного  комплексу  з  навчального  предмета  «Я  і  Україна»  для 
академічно  обдарованих  учнів  1-го  класу  (протокол  № 5  від 
11.08.2009 р).

17. Затверджено  результати  педагогічної  експертизи  з  навчального 
предмета «Я і Україна» для академічно обдарованих учнів 1-го класу 
(протокол № 5 від 11.08.2009 р).

18. Обговорено  теоретичні  та  методичні  основи  створення  навчально-
методичного комплексу з навчального предмета «Навчаємося разом» 
для  академічно  обдарованих  учнів  1-го  класу  (протокол  № 5  від 
11.08.2009 р).

19. Затверджено  результати  педагогічної  експертизи  навчально-
методичного комплексу з навчального предмета «Навчаємося разом» 
для  академічно  обдарованих  учнів  1-го  класу  (протокол  № 5  від 
11.08.2009 р).

20.  Затверджено план експериментально-дослідної  роботи на  2009—2010 
навчальний рік (протокол № 5 від 11.08.2009 р).

ІІ. Організовано роботу творчих груп із учених, методистів і вчителів, які 
будуть  здійснювати  науково-методичне  супроводження  дослідно-
експериментальної роботи за такими напрямами:

• психологічне супроводження дослідно-експериментальної роботи;
• математична освіта академічно обдарованих учнів початкової школи;
• формування  читацької  культури  та  мовленнєвої  компетентності 

академічно обдарованих учнів початкової школи;
• формування в академічно обдарованих учнів ключової компетентності 

«Умій вчитися»;
• формування цілісності знань про себе і навколишній світ в академічно 

обдарованих учнів початкової школи;
• формування творчих здібностей академічно обдарованих дітей;
• інформаційно-комунікаційне  забезпечення  навчання  академічно 

обдарованих дітей молодшого шкільного віку.
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НОРМАТИВНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У  2008—2009  навчальному  році  здійснено  заходи,  спрямовані  на 

нормативне і методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи:
І. Розроблено  і  здійснено  педагогічну  експертизу  Експериментальних 

навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які 
будуть  працювати  за  науково-педагогічним  проектом  «Інтелект 
України» (додаток 3) та затверджено її результати на засіданні Науково-
методичної  ради  з  питань  науково-методичного  супроводження  та 
управління  дослідно-експериментальною  роботою  (протокол  №4 від 
9.06.2009 р).

Експериментальні  навчальні  плани  для  загальноосвітніх  навчальних 
закладів  І—ІІІ  ступенів  для  початкової  школи  з  українською  мовою 
навчання,  а  також  для  спеціалізованих  шкіл  І  ступеня  з  поглибленим 
вивченням  іноземних  мов  розроблено  відповідно  до  наказів  Міністерства 
освіти і науки України від 28.12.2008 р. № 1218 «Про проведення дослідно-
експериментальної  роботи  на  базі  навчально-виховного  комплексу  № 169 
м. Харкова»,  від  29.11.2005 р.  №     682   «Про  Типові  навчальні  плани 
початкової  школи»,  від  05.02.2009 р.  №     66   «Про  внесення  змін  до  наказу 
Міністерства  освіти  і  науки  України»,  від  23.02.2004 р.  №     132   «Про 
затвердження  Типових  навчальних  планів  загальноосвітніх  навчальних 
закладів 12-річної школи». 

Експериментальним навчальним планом  загальноосвітніх  навчальних 
закладів І—ІІІ ступенів для початкової школи з українською мовою навчання 
за рахунок годин інваріантної складової передбачено введення з 1-го класу 
навчального  предмета  «Навчаємося  разом»,  вивчення  іноземної  мови, 
починаючи  з  1-го  класу,  та  збільшення  кількості  годин  на  вивчення 
навчального предмета «Я і Україна». 

У навчальному плані  спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим 
вивченням  іноземних  мов  за  рахунок  годин  інваріантної  складової 
передбачено  введення  з  1-го  класу  навчального  предмета  «Навчаємося 
разом» та збільшення кількості годин на вивчення навчального предмета «Я і 
Україна».
ІІ. Розроблено і здійснено педагогічну експертизу навчально-методичного 

комплексу  з  навчального  предмета  «Навчаємося  разом»  (1  клас)  та 
затверджено  її  результати  на  засіданні  Науково-методичної  ради  з 
питань  науково-методичного  супроводження  та  управління  дослідно-
експериментальною роботою (протокол № 5 від 11.08.2009 р).

Розробка  навчально-методичного  комплексу  з  навчального  предмета 
«Навчаємося  разом»  (1 клас)  здійснювалася  творчим  колективом  під 
науковим  керівництвом  доктора  педагогічних  наук,  професора,  член-
кореспондента АПН України Євдокимова В. І. та доктора педагогічних наук, 
професора Гавриш І. В.

Основною  метою  навчального  предмета  «Навчаємося  разом»  є 
формування  в  учнів  ключової  компетентності  уміння  вчитися,  яка 
розуміється як  цілісне індивідуальне психологічне утворення,  що інтегрує 
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індивідуальний  досвід  успішної  навчальної  праці  учня,  характеризується 
наявністю розвинених  способів навчальної діяльності та має мотиваційний, 
змістовий і процесуальний компоненти. 

Сформоване уміння вчитися передбачає, що учень:
• сам  визначає  мету  навчальної  діяльності  або  сприймає  ту,  що 

поставлена вчителем;
• виявляє  зацікавленість  до  навчання,  докладає  вольових  зусиль  для 

досягнення позитивного результату пізнавальної діяльності;
• раціонально організовує свою навчальну працю;
• знаходить  потрібну  інформацію,  добирає  доцільні  способи  для 

розв’язання завдання;
• виконує в певній послідовності  сенсорні,  розумові або практичні дії, 

прийоми, операції;
• усвідомлює свою навчальну діяльність і прагне її вдосконалити;
• має уміння й навички самоконтролю та самооцінки щодо успішності 

навчальної діяльності. 
Тому мета навчального предмета «Навчаємося разом» — формування в 

учнів ключової компетентності  уміння вчитися — передбачає розв’язання 
таких завдань:

• формування в учнів мотивації навчально-пізнавальної діяльності;
• формування інформаційної основи навчально-пізнавальної діяльності;
• формування  процесуально-діяльнісної  складової  навчально-

пізнавальної діяльності;
• формування здатності до рефлексії;
• розвиток пізнавальних процесів — сприйняття, пам’яті, мислення, уяви 

та уваги;
• мовленнєвий розвиток учнів;
• розвиток  якостей  особистості  учня —  цілеспрямованості, 

працелюбності, організованості, охайності, наполегливості тощо;
• формування здатності до колективної навчальної праці.

У  процесі  добору  змісту  навчального  предмета  «Навчаємося  разом» 
ураховуються  його  наступність  і  неперервність,  доступність  і  науковість, 
потенційні  можливості  для  взаємозв’язку  навчання,  виховання  і  розвитку, 
реалізації  концепції  компетентнісної  освіти,  принципів  гуманізації 
навчально-виховного процесу, відповідності змісту загальній структурі навчально-
пізнавальної  діяльності,  функціональної  повноти  компонентів  змісту  освіти, 
суб’єктності, урахування індивідуальних і вікових особливостей учнів тощо. 

Відповідно  до  Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти  та 
згідно з дидактичними основами конструювання змісту освіти до змістових 
ліній навчального предмета «Навчаємося разом» віднесено:

• становлення  учня  як  суб’єкта  навчально-пізнавальної  діяльності 
(самостійної та колективної);
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• формування знань і умінь, раціональних прийомів роботи з книгою та 
іншими джерелами навчальної інформації (за Є. Кабановою-Мєллєр).

ІІІ. Розроблено і здійснено педагогічну експертизу  навчально-методичного 
комплексу з навчання грамоти та затверджено її результати на засіданні 
Науково-методичної ради з питань науково-методичного супроводження 
та управління дослідно-експериментальною роботою (протокол № 4 від 
9.06.2009 р).

Розробка  навчально-методичного  комплексу  з  навчання  грамоти 
здійснювалася  творчим  колективом  під  науковим  керівництвом  доктора 
педагогічних наук, професора Гавриш І. В. 

Основною  метою  навчальної  дисципліни  «Навчання  грамоти»  є 
формування в учнів основ мовленнєвої культури. Сформована мовленнєва 
культура передбачає, що учень:

• має сформовану мотивацію щодо вивчення рідної мови;
• опанував елементарні знання про мову і мовні уміння; 
• опанував уміннями та навички раціонального читання; 
• опанував уміннями та навички каліграфічного і грамотного письма;
• має  сформовані  уміння  та  навички  усного  мовлення  (слухання-

розуміння, говоріння).
Тому мета навчального предмета «Навчання грамоти» — формування 

в учнів основ мовленнєвої компетентності — передбачає розв’язання таких 
завдань:

• формування в учнів мотивації вивчення рідної мови;
• формування знань про мову і мовні уміння; 
• опанування учнями первинних навичок читання вголос та про себе; 
• опанування  учнями  первинних  умінь  і  навичок  каліграфічного  і 

грамотного письма;
• удосконалення умінь і навичок усного мовлення. 

До  основних  методів,  які  використовуються  в  процесі  навчання 
грамоти, належать аналітико-синтетичний метод і метод цілих слів. 

Аналітико-синтетичний  метод  надає  можливість  формувати  в  учнів 
аналітико-синтетичні  дії  зі  звуками  мовлення,  що  є  передумовою  для 
формування в них первинних навичок читання і письма. 

Метод навчання цілими словами надає можливість формувати в учнів 
здатність  до  симультанного  сприйняття  ними  знайомих  слів,  що  є 
передумовою формування прийомів раціонального читання.

Відповідно  до  Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти 
навчальний  предмет  «Навчання  грамоти»  будується  за  такими  трьома 
змістовими лініями: комунікативною, мовною, лінгвоукраїнознавчою.
ІV. Розроблено і здійснено педагогічну експертизу  навчально-методичного 

комплексу  з  навчального  предмета  «Математика»  (1  клас)  та 
затверджено  її  результати  на  засіданні  Науково-методичної  ради  з 

8



питань  науково-методичного  супроводження  та  управління  дослідно-
експериментальною роботою (протокол № 4 від 9.06.2009 р).

Розробка  навчально-методичного  комплексу  з  навчального  предмета 
«Математика»  здійснювалася  творчим  колективом  під  науковим 
керівництвом І. В. Гавриш .

Метою  навчального  предмета  «Математика»  є  опанування  учнями 
системи математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному 
житті  та  достатніх  для  успішного  оволодіння  систематичними  курсами 
алгебри, геометрії,  фізики,  хімії,  природознавства  та  формування  в  них 
математичних здібностей.

Ця мета передбачає розв’язання таких завдань: 
• формування в дітей молодшого шкільного віку сенсорних здібностей і 

процесів; 
• формування  уявлень  про  натуральне  число,  навичок  додавання  та 

віднімання натуральних чисел і нуля;
• формування умінь розв’язувати математичні задачі;
• формування уявлень про основні геометричні фігури;
• формування  початкового  досвіду  вимірювань  і  обчислень 

геометричних величин;
• формування первинних графічних умінь;
• розвиток  логічного  мислення,  формування умінь доказово міркувати й 

пояснювати свої дії;
• формування  мовленнєвих  умінь,  пов’язаних  із  використанням 

математичних термінів і символів.
Розв’язання цих завдань здійснюється через змістовні лінії, передбачені 

Державним стандартом початкової освіти.
V. Розроблено і здійснено педагогічну експертизу  навчально-методичного 

комплексу з навчального предмета «Я і Україна» (1 клас) та затверджено 
її  результати на засіданні Науково-методичної ради з питань науково-
методичного  супроводження  та  управління  дослідно-
експериментальною роботою (протокол № 5 від 11.08.2009 р).

Розробка  навчально-методичного  комплексу  з  навчального  предмета 
«Я і Україна» здійснювалася творчим колективом під науковим керівництвом 
доктора  педагогічних  наук,  професора,  член-кореспондента  АПН  України 
Євдокимова В. І. та доктора педагогічних наук, професора Гавриш І. В.

Мета курсу «Я і Україна» — сприяти формуванню в учнів початкової 
школи потреби до пізнання світу і людини в ньому як соціальної і біологічної 
істоти, засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах: пізнавальній, 
моральній,  діяльнісній,  вольовій,  емоційній,  естетичній,  комунікативній; 
сприяти  вихованню  патріотизму,  поваги  до  Української  держави,  її 
символіки, свідомого бажання зробити свій внесок у становлення України як 
демократичної  заможної  держави;  створенню  теоретичної  бази  для 
інтелектуального розвитку молодших учнів.
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У  процесі  навчання в  учнів  1-го  класу  формуються:  уявлення  та 
поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище 
життєдiяльностi  людини,  її  належність  до  природи  і  суспільства; 
засвоюються  узагальнені  та  емпіричні  уявлення  і  поняття,  які  відбивають 
основні  властивості  й  закономірності  реального  світу,  розширюють  і 
впорядковують соціальний та пізнавальний досвід.

Цей  курс  також передбачає  створення  передумов для  усвідомленого 
сприйняття і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, 
національно-культурних традицій українського народу.

Розвивальний аспект  змісту  предмета  «Я  і  Україна»  передбачає 
формування  в  учнів  загальнопізнавальних,  організаційних,  контрольно-
оцінних умінь, опанування ними узагальнених способів дій, набуття досвіду 
творчої  діяльності,  розвиток  активного  пізнавального  ставлення  до 
природного та соціального оточення.

Найважливішим виховним аспектом є: формування в учнів початкової 
школи найбільш значущих для українського народу цінностей — таких, як 
патріотизм,  соціальна  справедливість,  людинолюбство,  працелюбство, 
взаємоповага; виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, 
здатної  бережливо  ставитися  до  природи,  світу  речей,  самої  себе,  інших 
людей, розуміти значення життя як найвищої цінності.

Розв’язання завдань курсу здійснюється через змістовні лінії, передбачені 
Державним стандартом початкової освіти.

НАУКОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ
І. До дослідно-експериментальної роботи залучено докторантів, аспірантів 

і  пошукувачів,  які  у  межах  науково-педагогічного  проекту  «Інтелект 
України» працюють над темами кандидатських і докторських дисертацій 
(табл.1).

Таблиця 1
Наукове  супроводження  дослідно-експериментальної  роботи  з 

проблеми  ««Створення  системи  супроводження  навчання,  виховання  та 
розвитку  академічно  обдарованих  дітей  дошкільного  та  молодшого 
шкільного віку»

№
Канд.

/
Докт.

Тема наукового дослідження П. І. Б.
Науковий 

консультант,
керівник

Терміни 
захисту

1. Докт. Теоретико-методичні  основи 
навчання  обдарованих  учнів 
початкової школи

Ковален-
ко О. А.

Гавриш І. В. 2011 р.

2. Канд. Управління  інноваційним 
розвитком  дошкільного 
навчального закладу

Пєхарєва 
С. В.

Гавриш І. В. Захищена 
у травні 
2009 р.

3. Канд. Формування  евристичних 
здібностей  молодших школярів  в 
урочній та позаурочній роботі

Дорожко 
Т. В.

Гавриш І. В. 2010 р.
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4. Канд. Педагогічні  умови  формування 
цілісності  природничих  знань  в 
обдарованих  дітей  молодшого 
шкільного віку

Каліновська 
Г. А.

Гавриш І. В. 2011 р.

5. Канд. Підготовка  майбутніх  учителів 
початкових класів до формування 
математичних  здібностей 
молодших школярів 

Загороднєва 
Г. А.

Гавриш І. В. 2012 р.

6. Канд. Міжпредметний  підхід  до 
формування  в  молодших 
школярів  компетентності  «Умій 
вчитися»

Дорожко 
М. О.

Гавриш І. В. 2012 р.

7. Канд. Мідпредметний  підхід  до 
формування  писемної 
мовленнєвої  культури  молодших 
школярів

Животкова 
О. А.

Гавриш І. В. 2012 р.

8. Канд. Формування читацької культури в 
учнів початкової школи

Жук Г. О. Гавриш І. В. 2013 р.

9. Канд. Технологія організації психолого-
педагогічної  підтримки 
академічно  обдарованих  дітей 
молодшого шкільного віку.

Симоненко 
С. І.

Гавриш І. В. 2013 р.

ІІ. Обґрунтовано  та  визначено  теоретико-методологічні  засади 
меритократичної освіти, а також вивчено та узагальнено вітчизняний і 
зарубіжний досвід організації роботи з обдарованими дітьми молодшого 
шкільного  віку.  За  результатами  цієї  роботи  готуються  до  друку  
дві  монографії  (Коваленко  О.  А.  «Теорія  і  методика  навчання 
обдарованих учнів початкової школи»;  Гавриш І.  В.,  Коваленко О. А. 
«Теоретико-методологічні основи меритократичної початкової освіти»). 
Монографії  планується  представити  на  щорічній  Всеукраїнській 
виставці «Освіта ХХІ століття».

ІІІ. Обґрунтовано та визначено психологічні та педагогічні засади створення 
комплексу  діагностичних  процедур,  спрямованих  на  виявлення 
академічно  обдарованих  дітей  дошкільного  та  молодшого  шкільного 
віку.  На  цій  основі  розроблено  комплекс  діагностичних  процедур, 
спрямованих на виявлення академічно обдарованих дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку. За результатами цієї роботи готується до 
друку  навчально-методичний  посібник  «Психолого-педагогічні  засади 
здійснення  діагностики  академічно  обдарованих  учнів  початкової 
школи» (термін видання — 1 квартал 2010 р.).

ІV. Проведено  науково-практичні  і  навчально-методичні  семінари  для 
учасників проекту «Інтелект України», а саме: 

• три навчально-методичні  семінари  для  педагогів  і  психологів,  які 
беруть  участь  у  дослідно-експериментальній  роботі  з  досліджуваної 
проблеми;

• науково-практичні семінари «Обдарована дитина в початковій школі» 
для  директорів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  Харківського 
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району  Харківської  області,  а  також Дзержинського  і  Московського 
районів м. Харкова.

Загальний  висновок. Узагальнення  вищезазначеного  дало  підставу 
для  висновку про  те,  що  завдання  дослідно-експериментальної  роботи, 
заплановані  для  виконання  у  2008—2009  навчальному  році,  повністю 
виконані.

Згідно  з Програмою  ІІ  (концептуально-діагностичного) етапу 
дослідно-експериментальної  роботи  у  2009—2010  навчальному  році 
передбачено:

• з  метою отримання  вірогідних  експериментальних  даних  розширити 
мережу експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів;

• провести констатувальний етап педагогічного експерименту;
• провести 1-й етап формувального етапу педагогічного експерименту
• провести серію навчально-методичних семінарів із метою підготовки 

педагогів  та  психологів,  які  братимуть  участь  у  дослідно-
експериментальній  роботі  у  межах  науково-педагогічного  проекту 
«Інтелект України».

Науковий керівник проекту І. В. Гавриш

Директор
навчально-виховного комплексу № 169
м. Харкова О. Ф. Щербаков

Координатор І. Д. Кондратюк
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Додаток 2
до наказу МОН України

від 28.09.2009 № 898

Програма
2-го (концептуально-діагностичного) етапу

дослідно-експериментальної роботи на 2009—2010 навчальний рік
за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку» в межах проекту «Інтелект України» на базі навчально-виховного 

комплексу № 169 м. Харкова
№№ Зміст роботи Термін

виконання
Кінцеві

результати Відповідальні

1 2 3 4 5
1. Затвердження  в  МОН  України 

Експериментальних  навчальних  планів 
загальноосвітніх  навчальних  закладів  І 
ступеня,  які  працюють  за  науково-
педагогічним проектом «Інтелект України»

До 1.09.2009 Затверджені МОН України 
Експериментальні навчальні плани 
ЗНЗ І ступеня, які працюють у межах 
науково-педагогічного проекту 
«Інтелект України»

Гавриш І. В., науковий керівник;
Щербаков О. Ф., директор 
школи;

Кондратюк І. Д., координатор 
проекту

2. Розробка  та  експериментальна  перевірка 
НМК  «Пізнайка»  для  дітей  старшого 
дошкільного віку 

Упродовж 
навчального 

року

Друковані експериментальні посібники 
для дітей та вихователів дошкільних 
навчальних закладів

Гавриш І. В., науковий керівник;

Кондратюк І. Д., координатор 
проекту

3. Порушення клопотання  перед  МОН 
України  щодо  надання  навчально-
методичним  комплектам  «Математика» 
(1 клас), «Навчаємося разом» (1 клас), «Я і 
Україна»  (1 клас),  «Українська  мова» 
(1 клас)  грифу  «Рекомендовано  як 
експериментальний навчально-методичний 
комплекс  для  учасників  науково-
педагогічного проекту «Інтелект України»

До 1.09.2009 Отримання  відповідних  грифів  МОН 
України

Гавриш І. В., науковий 
керівник;

Щербаков О. Ф., директор 
школи;

Кондратюк І. Д., координатор 
проекту
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1 2 3 4 5
4. Розширення мережі експериментальних 

загальноосвітніх навчальних закладів
До 01.11.2009 Залучення до експерименту 

Покотилівського ліцею «Промінь» 
Харківської районної ради Харківської 
області (директор Зубко О. М.), 
загальноосвітньої школи І—ІІІ 
ступенів № 142 м. Харкова (директор 
Огородницька Н. В.)

Гавриш І. В., науковий керівник;

Кондратюк І. Д., координатор 
проекту

5. Організація  роботи  в  експериментальних 
загальноосвітніх  навчальних  закладах 
підготовчих  груп  для  дітей  старшого 
дошкільного  віку  з  метою  відбору  та 
підготовки  до  навчання  в 
експериментальних класах

Упродовж
навчального 

року

Створення  мережі  експериментальних 
перших  класів,  які  будуть  у  2010—
2011  навчальному  році  працювати  за 
науково-педагогічним  проектом 
«Інтелект України»

Гавриш І. В., науковий керівник;

Директори експериментальних 
навчальних закладів;

Кондратюк І. Д., координатор 
проекту

6. Проведення  констатувального  етапу 
педагогічного експерименту 

Упродовж
навчального 

року

Результати  констатувального  етапу 
експерименту  в  експериментальній  і 
контрольній вибірках

Гавриш І. В., науковий керівник;

Директори експериментальних 
навчальних закладів;

Кондратюк І. Д., координатор 
проекту

7. Проведення  1-го  етапу  формувального 
етапу педагогічного експерименту

Упродовж
навчального 

року

Експериментальна  апробація 
навчального  плану  і  навчальних 
методичних комплексів з математики 
(1  клас),  навчання  грамоти  (1  клас), 
«Навчаємося  разом»  (1  клас),  «Я  і 
Україна» (1 клас).
Результати  проміжних  зрізів, 
спрямованих  на  визначення 
ефективності  експериментальних 
ММК

Гавриш І. В., науковий керівник;

Директори експериментальних 
навчальних закладів;

Кондратюк І. Д., координатор 
проекту
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1 2 3 4 5
8. Проведення  навчально-методичних 

семінарів із метою підготовки педагогів та 
психологів,  які  братимуть  участь  у 
дослідно-експериментальній  роботі  у 
межах  науково-педагогічного  проекту 
«Інтелект України»

Упродовж 
навчального 

року

Готовність педагогів і психологів 
експериментальних загальноосвітніх 
навчальних закладів до участі в 
експерименті

Гавриш І. В., науковий керівник;

Кондратюк І. Д., координатор 
проекту

9. Підготовка звіту про виконання планових 
завдань експерименту за 2009—2010 
навчальний рік

До травня 
2009

Матеріали звіту Гавриш І. В., науковий керівник

Науковий керівник проекту І. В. Гавриш

Директор НВК № 169 м. Харкова О. Ф. Щербаков 

Координатор І. Д. Кондратюк
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Додаток 3
до наказу МОН України
від 28.09.2009 р. № 898

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, 
які працюють за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України»
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Експериментальні  навчальні  плани  загальноосвітніх  навчальних 

закладів  І—ІІІ  ступенів  для  початкової  школи  з  українською  мовою 

навчання, а також спеціалізованих шкіл І ступеня з поглибленим вивченням 

іноземних мов,  які  працюють за  науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України»  (варіанти  1,  2),  розроблено  відповідно  до  наказів  Міністерства 

освіти і науки України від 28.12.2008 р.  №     1218   «Про проведення дослідно-

експериментальної  роботи  на  базі  навчально-виховного  комплексу  № 169 

м. Харкова»,  від  29.11.2005 р.  №     682   «Про  Типові  навчальні  плани 

початкової  школи»,  від  05.02.2009  р.  №     66   «Про внесення  змін  до  наказу 

Міністерства  освіти  і  науки  України»,  від  23.02.2004  р.  №     132   «Про 

затвердження  Типових  навчальних  планів  загальноосвітніх  навчальних 

закладів 12-річної школи».

З  огляду  на  цілі  та  завдання  дослідно-експериментальної  роботи  з 

проблеми  «Створення  системи  супроводження  навчання,  виховання  та 

розвитку  академічно  обдарованих  дітей  дошкільного  та  молодшого 

шкільного віку», що здійснюється на всеукраїнському рівні в межах науково-

педагогічного проекту «Інтелект України», у 2009—2013 роках, навчальним 

планом загальноосвітніх навчальних закладів І—ІІІ ступенів для початкової 

школи  з  українською  мовою  навчання  за  рахунок  годин  інваріантної 

складової  передбачено  уведення  з  1-го  класу  навчального  предмета 

«Навчаємося разом», вивчення іноземної мови, починаючи з 1-го класу, та 

збільшення  часу  на  вивчення  навчального  предмета  «Я  і  Україна».  У 

навчальному  плані  спеціалізованої  школи  І  ступеня  з  поглибленим 

вивченням  іноземних  мов  за  рахунок  годин  інваріантної  складової 

передбачено  уведення  з  1-го  класу  навчального  предмета  «Навчаємося 

разом» та збільшення часу на вивчення навчального предмета «Я і Україна. 

Вивчення навчального предмета «Навчаємося разом» здійснюється за 

авторською навчальною програмою, що розроблена творчим колективом під 

науковим керівництвом В. І. Євдокимова та І. В. Гавриш.
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Вивчення  навчального  предмета  «Я  і  Україна»  здійснюється  за 

авторською навчальною програмою, розробленою творчим колективом під 

науковим керівництвом В. І. Євдокимова та І. В. Гавриш.

Вивчення  навчальних  предметів  «Українська  мова»,  «Математика», 

«Еврика»  здійснюється  за  авторськими  навчальними  програмами,  що 

розроблені творчим колективом під науковим керівництвом І. В. Гавриш.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України  від  20.02.2002  р.  №     128  .  Згідно  з  рішенням  місцевих  органів 

виконавчої  влади  або  органів  місцевого  самоврядування  класи  можуть 

ділитися на групи і при наповнюваності, що менша від нормативної, а також 

при  вивченні  інших  предметів  —  за  рахунок  зекономлених  бюджетних 

асигнувань та залучення додаткових коштів.

В  експериментальних  загальноосвітніх  навчальних  закладах 

дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати 

гранично  допустиме  навантаження  учнів  до  меж,  які  не  перевищують 

установлених Державними санітарними правилами і нормами улаштування, 

утримання  загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  організації  навчально-

виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01). Години фізичної культури та основ 

здоров’я  не  враховуються  при  визначенні  гранично  допустимого 

навантаження. 

За умови додаткового фінансування з відповідних бюджетів можливе 

збільшення кількості годин на групові та індивідуальні заняття.

З  інших  питань  організації  навчально-виховного  процесу 

експериментальні  навчальні  заклади  користуються  положеннями 

пояснювальної  записки  до  Типових  навчальних  планів  початкової  школи, 

затверджених наказом МОН України від 29.11.2005 р.  № 682 «Про Типові 

навчальні плани початкової школи».

18

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2941
http://www.osvita.ua/legislation/other/3063


Варіант 1

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
загальноосвітніх навчальних закладів І—ІІІ ступенів для 

початкової школи з українською мовою навчання, що працює 
за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Освітні галузі Навчальні предмети
Кількість годин на 
тиждень у класах

1 2 3 4
Інваріантна складова

Мови і літератури Українська мова 7 7 7 7
Іноземна мова 2 2 2 2

Математика Математика 4 4 4 4

Людина і світ Я і Україна 1 2 3 3
Навчаємося разом 2 2 2 2

Мистецтво Музика 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1

Технологія Трудове навчання /
Художня праця

1 1 1 1

Здоров’я і фізична 
культура

Фізична культура* 3 3 3 3
Основи здоров’я* 1 1 1 1

Разом 19+4* 20+4* 21+4* 21+4*

Варіативна складова
1. Іноземна мова 1 1 1 1
2. Еврика – 1 1 1
Гранично  допустиме  навчальне  навантаження 
на  учня  (без  урахування  часу  на  заняття  з 
фізичної  культури  та  основ  здоров’я, 
індивідуальні та групові заняття)

20 22 23 23

Усього  фінансується  з  бюджету  (сумарна 
кількість  годин  інваріантної  і  варіативної 
складових)

24 26 27 27

Граничний обсяг домашнього завдання – 45 хв. 70 хв. 90 хв.

*  Години  фізичної  культури  та  основ  здоров’я  не  враховуються  при 
визначенні  гранично  допустимого  навчального  навантаження  учнів,  але 
обов’язково фінансуються.
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Варіант 2

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
спеціалізованої школи І ступеня з українською мовою навчання і 

поглибленим вивченням іноземних мов, що працює 
за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Освітні галузі Навчальні предмети
Кількість годин на 
тиждень у класах

1 2 3 4
Інваріантна складова

Мови і літератури Українська мова 7 7 7 7
Іноземна мова 3 3 3 3

Математика Математика 4 4 4 4
Людина і світ Я і Україна 1 2 3 3

Навчаємося разом 1 1 1 1
Мистецтво Музика 1 1 1 1

Образотворче 
мистецтво

1 1 1 1

Технологія Трудове навчання /
Художня праця

1 1 1 1

Здоров’я і фізична 
культура

Фізична культура* 3 3 3 3
Основи здоров’я* 1 1 1 1

Разом 19+4* 20+4* 21+4* 21+4*

Варіативна складова

1. Навчаємося разом 1 1 1 1
2. Еврика – 1 1 1
Гранично  допустиме  навчальне  навантаження 
на  учня  (без  урахування  часу  на  заняття  з 
фізичної  культури  та  основ  здоров’я, 
індивідуальні та групові заняття)

20 22 23 23

Усього  фінансується  з  бюджету  (сумарна 
кількість  годин  інваріантної  і  варіативної 
складових)

24 26 27 27

Граничний обсяг домашнього завдання – 45 хв. 70 хв. 90 хв.

*  Години  фізичної  культури  та  основ  здоров’я  не  враховуються  при 
визначенні  гранично  допустимого  навчального  навантаження  учнів,  але 
обов’язково фінансуються.

20


