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Всеукраїнського експерименту



Здоров’язбережувальне навчання:
• навчання в русі (комплекс фізкультхвилинок, гім-
настки для очей, пальчикові та артикуляційні вправи, 
ігри різної інтенсивності, квести для адаптаційного 
періоду “Шкільний старт” тощо);
• зменшення кількості навчальних предметів;
• відсутність важкого шкільного ранця (інновацій-
ний тематичний щотижневий посібник-журнал –  
34 випуски по 48 сторінок).

Захопливе навчання:
• інтерактивне навчання на засадах діяльнісного 
підходу (дидактичні ігри, дослідження, екскурсії, кве-
сти, навчальні проєкти тощо);
• особистісно орієнтоване навчання (урахування 
вікових та індивідуальних особливостей учнів);
• розвивальне навчання (уперше програма кожно-
го навчального предмета містить окремий розділ  
«Логіка»);
• навчання через навчання інших (організація  
навчання учнями казкових персонажів лаксиків);
• збалансованість навчального навантаження;
• формувальне оцінювання – система селфі-аудитів, 
організація самооцінювання (самостійне визна-
чення дитиною ступеня оволодіння навчальним  
матеріалом);
• цілісність навчального й виховного процесів  
(тижневі соціокультурні теми наближені до життя  
дитини);
• індивідуальний бокс для кожного учня – комплект 
дидактичних засобів навчання (планшети, рахівни-
ця-чисклада, лупа, сантиметрова стрічка, дроти, мо-
тузки, лічильні палички, танграми тощо);
• взаємодія з учнями 5-9 класів.

Інноваційне навчально-методичне
забезпечення освітнього процесу:
• цілісний, якісний, сучасний комплекс дидактико-мето-
дичного забезпечення роботи команди вчителів певно-
го класу, що відповідає новій редакції Державного стан-
дарту початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів 
України (№ 688 від 24.07. 2019) і побудований за вітчизня-
ною інноваційною технологією 3D-інтеграції;
• інтегровані дворівневі (базовий і розширений рівні)
навчальні програми (Лист № 22.1/12-Г-1203 від
24.12.2019);
• авторська розробка календарно-тематичного плану
занять і синхронізованого з ним плану виховної
роботи;
• інноваційні навчальні посібники-журнали 
(Лист №22.1/12-Г-1201 від 24.12.2019);
• методичний коментар щодо організації занять (роз-
роблений на засадах технології формування критичного 
мислення та інтерактивності, а також із забезпеченням 
можливостей для творчості вчителя);
• мультимедійний супровід занять;
• можливість професійного зростання педагогів
(ліцензована курсова підготовка з отриманням
посвідчення про підвищення кваліфікації; вебінари,
форуми, воркшопи тощо);
• закрита соціальна мережа.

Співпраця зі школою:
• батьківська сторінка в кожному щотижневому по-
сібнику-журналі (взаємодія з дитиною та вчителями);
• участь у навчально-виховних заходах – заняттях, 
квестах, проєктах, святах, тематичних зустрічах, бать-
ківських консиліумах тощо.

Стабільність і надійність:
• вартість посібників-журналів залишатиметься 
незмінною до кінця навчання дитини в початковій 
школі.


