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Лагодюк В. Ю., директор  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради   

 

Організаційно-управлінські аспекти та особливості впровадження 

Проекту в умовах навчально-виховного комплексу 

 Уведенню в практику роботи закладу проекту «Інтелект України» 

передувало ознайомлення директора школи з концептуальною метою та 

завданнями Проекту, вивчення дидактичної моделі навчання перспективних, 

здібних і академічно обдарованих учнів початкової школи, впровадженої у 

практику роботи проектних класів; аналіз результатів дослідно-

експериментальної роботи з розроблення змісту, методів і педагогічних 

технологій навчання учнів та апробації Проекту, що здійснювалась на базі 

навчально-виховного комплексу №169 м. Харкова. З метою реалізації науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» у НВК №12 роботу було спрямовано 

на виконання ряду завдань, які лягли в основу розроблених директором школи 

«Організаційно-управлінських аспектів впровадження науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України», що базуються на таких етапах (Додаток 1):  

1. Вивчення нормативно-правової бази науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України»:          

 - наказ МОН України №1439 від 04.12.2014 року;    

 - Концепція реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України» 

в основній школі;          

 - Програма розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» 

на 2012 – 2017 роки (додаток №3 до наказу МОН України №797 від 10.07.2012 

року);            

 - наказ РОІППО №112 від 16.09.2014 року;     

 - наказ УО №411-осн. від 30.08.2013 року;     

 - наказ по школі №262 від 29.08.2013 року;     

 - наказ УО №405-осн. від 10.09.2014 року;     

 2. Ознайомлення з результатами експерименту з впровадження Проекту. 

Вивчення досвіду роботи експериментального навчального закладу 

всеукраїнського рівня – Харківської гімназії №169. Участь адміністрації НВК 

№12 та вчителів початкових класів у практичному семінарі (м. Харків); 
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 3. Науково-методичне обґрунтування щодо впровадження Проекту у 

закладі: аналіз якісного складу вчителів та аналіз матеріально-технічної бази 

школи;            

 4. Ознайомлення педагогічного колективу з системою навчання за 

програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України», обговорення 

Проекту на засіданнях методичних об’єднань;      

 5. Ухвалення рішення про впровадження Проекту у закладі на спільному 

засіданні ради та педагогічної ради школи, погодження його з управлінням 

освіти;            

 6. Робота з кадрами: підбір учителів для роботи у класах за програмою 

Проекту, навчання учителів інформаційно-комп’ютерній грамотності;  

 7. Ознайомлення батьківської громадськості з умовами впровадження 

Проекту;            

 8. Підготовка педагогічних працівників до роботи за програмою науково-

педагогічного проекту «Інтелект України». Навчання учителів (участь у 

навчальних семінарах та тренінгах);       

 9. Створення матеріально-технічної бази: забезпечення класів 

необхідними ІКТ;          

 10.   Проведення підготовчих занять для майбутніх першокласників; 

 11. Формування класів та груп продовженого дня з урахуванням 

рекомендацій психологічної служби;       

 12. Робота заступника директора з навчально-виховної роботи початкової 

школи з документацією: укладання навчальних планів, розподіл варіативної 

складової для проведення індивідуальних консультацій та груп продовженого 

дня;             

 13. Вивчення адаптаційного періоду першокласників;   

 14. Методичний супровід навчально-виховного процесу. Участь учителів 

у науково-методичних заходах, що проводяться науковим керівником Проекту 

І. Гавриш та членами науково-методичної ради.  

15. Практичне проведення семінарів, тренінгів, навчальних занять для 

вчителів західного регіону з метою обговорення особливостей впровадження 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України». 

Творча група вчителів на чолі з директором школи та заступником 

директора з навчально-виховної роботи у початковій школі розробила 

Перспективний план впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» у НВК №12  (Додаток  2). 

Учителі НВК №12 пройшли навчання за методиками, розробленими 

авторами Проекту, і отримали сертифікати, що надають право викладання у 
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класах, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України». Сьогодні учителі-коучі (тренери) нашого навчального 

закладу – І. Слободянюк, І. Федорчук, О. Мусійчук – проводять щомісячні 

навчання для педагогів західного регіону, зокрема Рівненської та Волинської 

областей. Робота вчителів-тренерів проводиться за методиками авторів 

Проекту, за якими педагоги виступають у ролі школярів, що дає їм змогу 

відчути себе учнем і зрозуміти, як працювати з дітьми. У навчальному закладі 

здійснюється системна робота щодо поширення Проекту на середню та старшу 

школу. Створено творчу групу учителів початкової школи (О. Данилюк, С. 

Грибчук, Н. Брега, В. Лапчук, Л. Іванюк, І. Слободянюк, І. Федорчук, О. 

Мусійчук ), яка впроваджує методики науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» у НВК №12 і щомісячно проводить показові уроки в 1-х та 2-х класах.  

У середній та старшій ланках школи створена і ефективно працює творча група 

учителів, які знайомляться з методиками Проекту, апробують при проведенні 

семінарів тренінгові заняття, де у ролі учнів є учителі закладу, апробують 

методики у позакласній роботі зі школярами, результати роботи обговорюють 

на ШМО.  

У рамках обміну досвідом роботи успішної педагогічної діяльності за 

науково-педагогічним проектом «Інтелект України» на базі нашого 

навчального закладу спільно з Рівненським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти у січні 2014 року було проведено 

Всеукраїнський науково-практичний семінар. У заході взяли участь науковий 

керівник та автор Проекту, доктор педагогічних наук, професор ХНПУ ім. 

Г.С.Сковороди Гавриш І.В., заступник керівника Проекту з дошкільної освіти, 

психолог Щербакова О.О., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Харківської гімназії №167 Булахова Л.М., координатор Проекту, методист 

кабінету дошкільної, початкової, корекційної та інклюзивної освіти Андрійчук 

В.В., директори шкіл та заступники, які зацікавилися Проектом. Метою 

семінару було ознайомлення директорів та заступників директорів шкіл 

Рівненської та Волинської областей з організаційно-управлінськими аспектами 

впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у НВК №12 

та роботою учителів закладу. У березні 2014 року було проведено міське 

методичне об’єднання керівників шкільних методичних об’єднань. Показові 

уроки та майстер-класи проводили І. Слободенюк, І. Федорчук, О. Мусійчук, Н. 

Брега, В. Лапчук. Упродовж червня 2014 року учителями О. Данилюк, С. 

Грибчук, Н. Брегою, В. Лапчук, Л. Іванюк було організовано підготовчі заняття 

для дітей, які навчатимуться у проектних класах. У 2014 – 2015 н.р. на базі 

школи було проведено регіональний майстер-клас з реалізації науково-

педагогічного проекту «Інтелект України», засідання обласної творчої групи, 
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засідання ШМВ та вихователя ГПД. Заступник директора НВК №12 Г.В. 

Карабанова ознайомила заступників директорів шкіл м. Рівного на серпневих 

засіданнях (серпень, 2014 р.) з досвідом роботи щодо впровадження Проекту у 

закладі. Щомісячно на базі навчального закладу проводиться засідання школи 

технологічної майстерності учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України». Директор школи Лагодюк В. Ю. та заступник директора Карабанова 

Г.В. організовують у рамках Проекту зустрічі для директорів та заступників 

директорів шкіл, курсантів РОІППО.       

 Учителі, які працюють за науково-педагогічним проектом мають 

можливість удосконалювати свою професійну майстерність, розширювати 

світогляд та вірити в можливості маленького школяра щодо успішного руху 

вперед, адже віра вчителя в учня народжує віру учня в себе.  

Школа – це простір життя дитини: тут вона не лише готується до 

життя, а й повноцінно живе. Ми переконані, що кожна дитина талановита 

та обдарована. Саме тому вся діяльність навчального закладу націлена на те, 

щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного 

життя. Найхарактернішою особливістю системи навчання у НВК № 12 є 

співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної та 

інноваційної. Інноваційне навчання спрямоване на вирішення якісно нових 

вимог сучасності – формування готовності особистості до динамічних змін у 

соціумі за рахунок розвитку творчих здібностей, різноманітних форм мислення, 

а також здатності до співпраці з іншими людьми . Учителі НВК №12 вже 2 роки 

працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». І сьогодні 

другокласники нашого навчального закладу, які навчаються за методиками 

програми вже демонструють значні досягнення:     

 - опановують досить швидко знання і запам’ятовують їх (засвоюють 

головне, швидко й відповідно реагують, критично оцінюють інформацію і 

ставлять запитання, застосовують вивчене в новій ситуації);   

 - виробляють, перетворюють і передають ідеї, думки: логічно думають, 

послуговуються багатим словником, тому їхнє мовлення добірне, гнучке; 

 - мають високі показники абстрактного мислення: вміють узагальнювати, 

розділяють причини і наслідки, визначають взаємозв’язки, розуміють і 

правильно застосовують правила;        

  - здатні долати труднощі: покладаються на себе, якщо зустрічаються з 

ускладненнями; наполегливо шукають вихід зі становища;    

  - є винахідниками і творцями: допитливі й оригінальні, люблять 

експериментувати, використовують метод проб і помилок, знаходять шляхи 

досягнення своєї мети;          

 - легко адаптуються у новій ситуації (вміють самостійно працювати, 
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оптимістично зустрічають перешкоди і пригоди);     

 - енергійні, об’єктивно здорові.      

 Наші учні навчаються, творять, досліджують, вчаться долати труднощі. 

Результати, новизну й цінність Проекту позитивно оцінили не тільки вчителі, а 

й батьки, що повірили у даний Проект. Про свої спостереження за процесом 

навчання, відчуття і ставлення до впровадження у навчальний процес науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» батьки схвально відгукуються, 

зазначаючи, що методи навчання за цією програмою виправдовують себе 

доступністю поданої інформації, ілюстративністю, темпами здобуття учнями 

знань. Вони переконані, що Проект краще сприяє розвитку пам’яті та мислення, 

отриманню більш глибоких знань, викликає інтерес дитини до здобуття знань. 

Радіють, що діти з задоволенням ходять до школи, діляться з ними тим, що 

засвоїли.            

 Місія школи: вести до успіху кожного через створення інноваційного 

середовища для самореалізації педагога та розвитку творчих здібностей 

дітей.           

 Впевнені, що суспільству в рівній мірі потрібні науковець і столяр, лікар і 

водій. Школа повинна допомогти дитині усвідомити свою роль на Землі, нехай 

найскромнішу, але важливу для суспільства, а це означає допомогти їй бути 

успішною і щасливою. Вважаємо, що оцінкою даних методик є бажання учнів 

іти до школи, навчатись, а також впевненість батьків у якості та ґрунтовності 

отриманих дітьми знань в школі та набутті вихованцями життєвих компетенцій. 

  



 6 

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)   
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Навчання учителів інформаційно-
комп’ютерній грамотності 

Підбір учителів для роботи у 
класах за програмою  

науково-педагогічного проекту 
“Інтелект України” 

Робота з кадрами 
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Методичний 
супровід навчально-
виховного процесу 

 

Вивчення 
адаптаційного 

періоду 
першокласників 

Проведення психолого-педагогічного консиліуму 
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Додаток 2 

План 

впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» 

у НВК № 12 м. Рівного на 2013 – 2017 роки 

 

№ 

п/п 

 

 

Напрям роботи 

 

Шляхи реалізації 

 

Відповідальні 

за проведення 

Термін виконання 

 

2013 р. 

 

2014 р. 

 

2015 р. 

 

2016 р. 

 

2017 р. 

1. Вивчення 

нормативно-правової 

бази науково-

педагогічного 

проекту «Інтелект 

України» 

 

Ознайомлення з нормативно-правовими 

документами: 

 Наказом МОН, молоді та спорту 

України № 797 від 10.07.2012 р. 

 Концепцією реалізації науково-

педагогічного проекту 

 Програмою розвитку на 2013 – 

2017 р. р. 

 Типовими навчальними 

планами 

 Умовами конкурсного 

приймання учнів до класів, що 

працюють за науково-

педагогічним проектом   
 

Адміністрація січень     

2. 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) 
 

 

 

Директор, 

вчителі 1-4 кл. 

 

 

січень 
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№ 

п/п 
 

Напрям роботи Шляхи реалізації Відповідальні 

за проведення 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

3. Науково-методичне 

обґрунтування щодо 

впровадження 

проекту у закладі 

 Аналіз якісного складу вчителів 

 Аналіз матеріально-технічної 

бази школи 

 

 

 

лютий 

лютий 

 

    

4. 

 

 

 

 

 

Ознайомлення 

педагогічного 

колективу з 

системою навчання 

за програмою 

науково-

педагогічного 

проекту «Інтелект 

України» 

 Нарада вчителів 

 Обговорення на засіданнях 

методичних об’єднань 

 

 

 

Директор закладу 

Заступники 

директора, 

голови ШМО  

 

 

лютий 

 

лютий 

 

 

 

Ознайомлення 

учителів 

старшої 

школи з 

системою 

навчання за 

програмою 

науково-

педагогічного 

проекту 

«Інтелект 

України» 

01.09.2014-

28.05.2015 

Ознайомлення 

учителів 

старшої 

школи з 

системою 

навчання за 

програмою 

науково-

педагогічного 

проекту 

«Інтелект 

України» 

01.09.2014-

28.05.2015 

  

5.  Засідання ради 

школи 
 Прийняття рішення щодо 

впровадження проекту у закладі 

 Погодження з управлінням 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

Начальник 

управління освіти 

лютий 

 

лютий 
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№ 

п/п 
 

 

Напрям роботи 

 

Шляхи реалізації 

 

Відповідальні 

за проведення 

 

Термін виконання 

 

2013 р. 

 

2014 р. 

 

2015 р. 

 

2016 р. 

 

2017 р. 

6. Робота з кадрами  Підбір учителів для роботи у 

класах за програмою науково-

педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

 Навчання учителів 

інформаційно-комп’ютерній 

грамотності 

Адміністрація 

 

 

 

Вчителі 

інформатики 

березень 

 

 

 

березень- 

травень 

квітень 

 

 

 

 

квітень квітень квітень 

7. Ознайомлення 

батьківської 

громадськості з 

умовами 

впровадження 

проекту 

 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 

Адміністрація 

 

 

 

Вчителі  

4-их класів 

Адміністрація, 

психолог 

березень 

 

березень 

 

березень 

 

березень 

березень 

 

березень 

 

березень 

 

березень 

 

8. Прийом заяв від 

батьків 
 Тестування дітей до 

зарахування до 1-го класу, що 

будуть навчатися за науково-

педагогічним проектом 

«Інтелект України» 

Адміністрація, 

психолог, 

вчителі 

травень травень травень травень травень 

9. Підготовка 

педагогічних 

працівників до 

роботи за науково-

педагогічним 

проектом «Інтелект 

України» 

 Навчання вчителів (участь у 

навчальних семінарах та 

тренінгах) 

Адміністрація      

10. Створення 

матеріально-

технічної бази 

 

 Забезпечення класів 

необхідними ІКТ 

Директор, 

піклувальна рада 

школи 

травень-

серпень 

    

упродовж терміну реалізації проекту 

упродовж терміну реалізації проекту 

упродовж терміну реалізації проекту 

упродовж терміну реалізації проекту 

упродовж терміну реалізації проекту 
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№ 

п/п 
 

Напрям роботи Шляхи реалізації Відповідальні 

за проведення 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

11. 

 

 

 

Підготовчі заняття 

для майбутніх 

першокласників  

 

 

 Проведення підготовчих занять 

для дітей, що навчатимуться за 

науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України» 

Адміністрація, 

вчителі  

4-их класів 

 

 

 

 

 

травень 

 

 

 

травень 

 

 

 

травень 

 

 

 

травень 

 

 

 

12. Формування класів 

та 

груп продовженого 

дня з урахуванням 

рекомендацій 

психологічної 

служби 

 Проведення батьківських зборів 

по класах 

Вчителі 

початкових класів 

серпень серпень серпень серпень серпень 

13. Робота заступника 

директора з 

навчально-виховної 

роботи початкової 

школи з 

документацією 

 Укладання навчальних планів 

 

 Розподіл варіативної складової 

для проведення індивідуальних 

консультацій та груп 

продовженого дня 

Заступник 

директора  

серпень серпень серпень серпень серпень 

14. Вивчення 

адаптаційного 

періоду 

першокласників 

 Проведення психолого-

педагогічного консиліуму 

Адміністрація, 

психологічна 

служба 

жовтень жовтень жовтень жовтень жовтень 

15. Методичний 

супровід навчально-

виховного процесу 

 Участь вчителів у науково-

методичних заходах, що 

проводяться науковим 

керівником проекту І. Гавриш та 

членами науково-методичної 

ради 

 Проведення семінарів, тренінгів, 

практичних занять для вчителів 

західного регіону з метою обговорення 

результатів впровадження проекту та 

визначення шляхів його вдосконалення 

Адміністрація, 

вчителі  

 

 

 

Науковий 

керівник, 

адміністрація, 

вчителі, 

координатор 

проекту РОІППО  

     

упродовж терміну реалізації проекту 

упродовж терміну реалізації проекту 
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