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Авторське право на реалізацію
інтегрованої освітньої системи для початкової школи та її 

дидактико-методичного забезпечення



Програмне і навчальне забезпечення 
реалізації інтегрованої освітньої системи 

для початкової школи
Анжеліки. Цимбалару
«Світ чекає крилатих»
схвалене МОН України



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-

ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670#gid=1370305555

Програми, посібники і дидактичні матеріали, представлені у 
переліку схвалених МОН України для використання в 

закладах загальної середньої освіти

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNxK-QSJxSFmexcGOP9irYw-ufgbWfiQbajDldiLNvQ/edit?ts=5a382670


Схвалення ДСЯО
програмного 
забезпечення 

реалізації 
інтегрованої освітньої 

системи для 
початкової школи 

Анжеліки Цимбалару
«Світ чекає крилатих»



Ліцензія для здійснення курсової підготовки вчителів до роботи 
за авторською інтегрованою 

освітньою системою Анжеліки Цимбалару



Дослідно-експери-
ментальна робота 
всеукраїнського 

рівня «Дидактико-
методичне і 
навчальне 

забезпечення 
реалізації 

концептуальних 
засад реформування 
початкової загальної 

освіти»  
на 2016-2020 роки

(Наказ МОН України від 
15.07.2016. № 834)



Основні особливості та цілі проєкту

ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ – НА ПЕРШОМУ МІСЦІ!

ВЧИТИСЯ ЛЕГКО – КОЛИ ВЧИТИСЯ ЦІКАВО!

УЧИТЕЛЬ – МОДЕРАТОР, ПОРАДНИК І
НАЙКРАЩИЙ ДРУГ ДИТИНИ



3-D інтеграція освітнього процесу

на рівні:

навчальних програм;

планів (календарно-тематичного

і виховної роботи);

навчального забезпечення.



Інтегрований календарно-тематичний план



План виховної роботи



Інтегрований навчальний 
посібник-журнал

Один на тиждень
тематичний посібник-журнал 



Фізкультхвилинки



Сюжетні малюнки



Українська мова



Математика



Всесвіт



Англійська мова



Арт-технології: інформатика; музичне мистецтво, 
образотворче мистецтво і нandmadе мистецтво 



Окремі
посібники

для 
селфі-аудитів

і 
діагностувальних 

робіт



Бокс з 
авторськими

роздатковими
матеріалами

для 
кожного 

учня



Хвилинки 
релаксації

Фізкульт-
хвилинки 

на заняттях

Застосування 
здоров’язбережувальних технологій

Дозвілля 
на перервах

Ранкова 
зарядка-нейробіка

Адаптаційний
період

«Шкільний старт»

Заняття 
з фізичної 
культури



Навчальні проєкти



Розвиток критичного, логічного мислення, пам’яті, уваги, 
пізнавального інтересу



Селфі-аудити



Вербальне оцінюванняі 
з пріоритетом на формувальній функції

Самооцінювання

Оцінювання вчителем



Сайт проєкту

www.svitchekaiekrylatykh.com

http://www.svitchekaiekrylatykh.com/


Спільноти у соціальних мережах Facebook та Instagram, 
YouTube канал 

@svit.checka
e.krylatyh

https://www.y
outube.com/c
hannel/UCv5r

J95ScuA-
J35JHeezzbg

https://www.youtube.com/channel/UCv5rJ95ScuA-J35JHeezzbg


психологічна комфортність – 99,029%; 

позитивна мотивація навчання – 84,851%;

відсутність негативної динаміки стану здоров’я – 94,174%; 

якість навчання – 88%. 

Результати експериментальної перевірки
ефективності інтегрованої освітньої системи

в умовах реального навчального процесу:



Раді прийняти у свою дружну крилату родину всіх, хто бажає 
навчати дітей за інтегрованою освітньою системою 

Анжеліки Цимбалару «Світ чекає крилатих»!

Адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д
(Інститут педагогіки НАПН України)

Телефон гарячої лінії: 0800-33-24-54 (безкоштовно)
Viber, Telegram, WhatsApp: +380667910388
Е-mail: svit.krylatyh@ukr.net

mailto:svit.krylatyh@ukr.net


Дружна крилата родина 
вчителів-експериментаторів й авторів 



У 2021-2022 навчальному році
крилатики продовжують

навчання за нашою системою в 
5 класі в освітньому проєкті

«Ліга крилатих»



Дякуємо за увагу!

Не чекайте дива! 
Творіть його!


