ІННОВАЦІЇ
В ОСВІТУ
Навчальна програма
інтегрованого курсу
«ЛЮДИНА. РОДИНА. СВІТ»
для учнів загальноосвітніх
навчальних закладів

Шановні освітяни!
Благодійний фонд Октая Алієва пропонує
вашій увазі нову інтегровану навчальну
програму «ЛЮДИНА. РОДИНА. СВІТ», мета
якої – розширити світогляд учнів та їхнє уявлення про навколишній світ і покликання людини в ньому, спонукати дітей замислитись
про сенс життя, навчити шукати власні відповіді на складні виклики сучасності.
Подання навчального матеріалу здійснюється у формі діалогу та з урахуванням вікових
особливостей інтелектуального й емоційного
сприйняття учнів.
Під час створення навчальних програм авторський колектив Фонду Октая Алієва мав
на меті сприяти формуванню нового, більш
духовного і високоморального покоління, яке
вміє керувати власним життям, своїми емоціями, вчинками та діями. Тільки так суспільство отримає не тільки хороших фахівців, які
обрали професію відповідно до своїх здібностей, а й гармонійно розвинених громадян.

Нова навчальна програму «Людина,
«Родина», «Світ» для початкових класів
схвалена для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією
з педагогіки та методики початкового
навчання Науково-методичної ради
з питань освіти і науки України (Лист
ІМЗО від 11.12.2017 №21.1 / 12-Г-811).
З цього року курс упроваджується в окремих загальноосвітніх школах України
в режимі експерименту. У подальшому,
за результатами апробації, готується
впровадження в загальну національну
систему освіти.
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МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ПОВНУ
МЕТОДИЧНУ ПІДТРИМКУ
ВИКЛАДАЧІВ
З нашим навчальним курсом вам
не доведеться готувати тексти та
конспекти уроків, адже вся необхідна інформація для вчителя вже міститься в підручниках!
Крім того, ми створили умови, щоб
максимально залучити до процесу вивчення і діалогу також батьків
і всю родину дитини.
На сьогодні школи можуть обрати варіант апробації нового
навчального курсу для початкових класів як за власною ініціативою, так і в межах офіційної
програми експерименту.
У разі вашої зацікавленості в апробації нового навчального курсу ми
пропонуємо:
ПОВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
підручниками та методичними
матеріалами, розробленими та
надрукованими коштом Фонду.
НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
для вчителів, які викладатимуть
за новою програмою
ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ
у тому числі, відеолекції, конспекти, методичні поради тощо.

Апробація курсу в школах України
Ми раді повідомити, що з нами в команді вже чимало шкіл зі всієї України,
зокрема, з 1 вересня цього року інтегрований курс вивчатиметься
у таких навчальних закладах:
місто Київ, Подільський р-н,
Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів
Спеціалізована школа № 124
з поглибленим вивченням
інформаційних технологій
місто Київ, Деснянський р-н,
Спеціалізована школа І ступеня
№ 322 з поглибленим вивченням
англійської мови
місто Київ,
Спеціалізована школа № 138
з поглибленим вивченням
предметів природничого циклу
Дніпропетровська область,
Апостолівський р-н,
Апостолівська ЗОШ № 1
місто Суми,
Спеціалізована школа
I–III ступенів № 7

місто Запоріжжя,
ЗОШ I–III ступенів № 5
і Запорізький ліцей «Логос»
Чернівецька область,
Молодійська ЗОШ I–III ступенів,
Колінковецька ЗНЗ I–III ступенів,
Чернівецька ЗОШ I–III ступенів №25
Миколаївська область,
Миколаївська спеціалізована школа
I–III ступенів мистецтв і прикладних
ремесл експериментального
навчального закладу всеукраїнського
рівня «Академія дитячої творчості»
Київська область, Білоцерківський р-н,
Скребішовська школа I–III ступенів
Київська область,
Переяслав-Хмельницький р-н,
ЗОШ I–III ступенів № 1
Київська область, Фастівський р-н,
Фастівський навчально-виховний
комплекс «Дошкільний навчальний
заклад» ЗОШ I–III ступенів № 12
Київська область,
Ірпінська ЗОШ I–III ступенів № 5
Київська область,
Миронівська ЗОШ I–III ступенів № 1
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10 принципів
побудови курсу «Людина. Родина. Світ»

4

1

Принцип урахування вікових
особливостей розвитку учнів

2
3
4
5

Принцип збереження
пізнавальної мотивації
Принцип неперервності
та завершеності уроків
Принцип розвитку свідомості
та ціннісних орієнтацій
Принцип
діалогічності

6
7
8
9
10

Принцип спрямованості
пізнавальної діяльності
від мікро- до макросвіту
Принцип професійної орієнтації
на основі природних здібностей
дітей
Принцип аналогії через створення
в уяві асоціативного ряду
Принцип моделювання
емоційних переходів
Принцип
образності

Коротко про програму
Тематична основа курсу зумовлена реалізацією змістових ліній:

ЛЮДИНА
ЗМІСТОВА ЛІНІЯ
ЛЮДИНА
націлює учнів на оволодіння учнями знаннями
про будову тіла людини,
закономірності його розвитку, особливості дорослішання.
Учні ознайомлюються з
основами емоційного реагування людини, процесами уваги, сприйняття
та мислення. Вони залучаються до вивчення особливостей свого роду та
спадкової інформації, яка
впливає на стан здоров’я,
набувають навичок його
збереження та відновлення, привчаються до планування і практики здорового способу життя.

РОДИНА
ЗМІСТОВА ЛІНІЯ
РОДИНА
спрямована на ознайомлення учнів з фізіологічними та психологічними
особливостями хлопчиків та дівчат, сімейними
традиціями різних народів, сімейними цінностями та умовами, необхідними для створення
гармонійної сім’ї.
Окрему увагу присвячено
проблемам вибору сімейного подружжя та народження і виховання дітей.
Побудова сімейних взаємин – клопітка і тривала
праця, тому у програмі
курсу важливе місце відводиться формуванню доброзичливості, поваги, розуміння, чесності, культури
взаємин між чоловіком і
дружиною як найважливішим сімейним цінностям.

СВІТ
ЗМІСТОВА ЛІНІЯ
СВІТ
допомагає учням розширити свої уявлення
про оточуючу дійсність,
починаючи з власного
подвір’я та мікрорайону;
дізнатися про творче удосконалення світу, цінність
знань і людської праці,
особливості руху планет
Сонячної системи і політ
творчої думки людини
у процесі перетворення
навколишнього світу.
Програма курсу враховує
потреби молоді в науковому пізнанні світу, сприяє усвідомленню єдності
Людини та Всесвіту. Уроки
сприяють спостережливості, допитливості, розширенню меж пізнання,
вчать цілеспрямованості,
творчому, нестандартному мисленню.
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Наша діяльність
спрямована
на розробку і
впровадження
загальноосвітніх
програм у галузі
загальнолюдської
освіти.

МЕТА ПРОГРАМ – сприяти учням у набутті знань,
необхідних для правильної орієнтації у навколишньому світі й уявлень про самих себе, для пояснення і моделювання життєвих ситуацій, реалізації своїх здібностей, вироблення інших життєво важливих знань.
У зв'язку із цим ми визначили три основні напрямки,
за якими здійснюватиметься розробка шкільних програм для учнів 1–12 класів: знання про людину, знання про навколишній світ, формування образу щасливої,
міцної сім'ї.
Окрім знань про світ і людину, у запропонованих програмах осмислено сенс людського життя, певні системи цінностей, подано моделі життєвих ситуацій, певні
способи життя і поведінки.
Підготовку таких програм здійснюють робочі групи,
до складу яких водять найкращі фахівці галузі освіти і
науки, експерти, учителі-практики, професіонали ІТ-галузі, режисери і постановники.

ЦІ ПРОГРАМИ Є ДОПОВНЕННЯМ ДО ПРЕД
МЕТНИХ ЗНАНЬ І АПРОБОВУВАТИМУТЬСЯ
В ОКРЕМИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ
З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО УПРОВАДЖЕН
НЯ В ЗАГАЛЬНУ НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ
ОСВІТИ.
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Наші навчальні підручники – це абсолютно новий формат
підручників для загальноосвітніх шкіл.
Дизайн посібників відточений до дрібниць:
де знаходиться рядок
шрифту, на якому
папері надруковано
підручник, якого він
формату, які ілюстрації підібрані, як
промальовані і т. д.

ГОЛОВНА МЕТА СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ – знайти нестандартні цікаві рішення викладу матеріалу, охопити навчальний процес абсолютно з іншого боку та
запропонувати новий формат використання інформації.

ХОРОШИЙ ПІДРУЧНИК ПОВИНЕН НЕ ПРО
СТО ДАТИ НОВОМУ КОЛІННЮ ПРИКЛАДИ
ЗНАННЯ ПРО СЬОГОДНІШНІЙ СВІТ.
ВІН ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ЗАКЛАСТИ ТОЙ ФУН
ДАМЕНТ, НА ЯКИЙ УЧЕНЬ ЗМОЖЕ ПОКЛАС
ТИСЯ ЗАВТРА, НАВЧИТИ ВМІННЮ КОРИ
СТУВАТИСЯ ЦИМИ ЗНАННЯМИ В НОВИХ
УМОВАХ.

7

Історія створення Благодійного Фонду Октая Алієва
(англ. Oktay Aliev Foundation) пов’язані з особистою історією і життєвим досвідом його засновника.
Октай Керимович Алієв – український підприємець,
меценат, філософ, письменник. На його шляху було
чимало як перемог, так і важких перешкод. На власному
досвіді він упевнився, що подолати труднощі та досягти
успіху в будь-якій сфері життя неможливо без розуміння певних загальнолюдських цінностей.
Своє життя Октай Алієв вирішив присвятити поліпшенню нашого світу. На його думку, це можливо зробити
тільки шляхом вдосконалення сучасної системи освіти.

Октай АЛІЄВ
засновник фонду

Система освіти – це механізм, що формує людей,
яким належить створювати дійсність країни. Відповідно, якість нашого життя залежить не тільки від рівня
освіти, але також від цінностей людей. Методики навчання, які використовуються сьогодні, мають безліч
позитивних аспектів, але не враховують одну невелику
і дуже важливу річ – виховання людських цінностей.
Що ж вони собою являють? Практика свідчить: аби
стати успішним і позитивно впливати на економіку
країни, необхідно мати високі духовні цінності – ті
цінності, що закладені в основу особистості.

САМЕ ТОМУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
ОКТАЙ АЛІЄВ ЗОСЕРЕДИВ НА НАЙВАЖЛИВІШОМУ
СПРИЯН
НІ ПОЛІПШЕННЮ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА
В СУСПІЛЬСТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СИСТЕМИ ОСВІТИ.
Для вирішення поставленої мети були об’єднані найкращі фахівці в галузі філософії, психології та педагогіки.
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Концепція Фонду Октая Алієва
ЩО МИ РОБИМО?
Розробляємо і впроваджуємо навчальні програми
в галузі загальнолюдської освіти;
Розробляємо нові навчальні програми, методики,
інноваційні технології, індивідуальні програми підвищення кваліфікації педагогів;
Здійснюємо перепідготовку і підвищення кваліфікації
працівників освітньої галузі;
Видаємо підручники, посібники, апробовані й експериментально перевірені.

МИ ЖИВЕМО В СУСПІЛЬСТВІ Й ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА. АЛЕ ПЕРЕД
УСІМ МИ ЖИВЕМО ДЛЯ СЕБЕ І ВСЕРЕДИНІ СЕБЕ.
Сьогодні виникла необхідність визначити нові напрямки й механізми, які дають можливість разом з
предметно-практичними знаннями отримувати дітям
і загальнолюдську освіту.
Ми не засуджуємо і не закликаємо змінити докорінно
існуючу систему освіти або позбавити батьків батьківського авторитету. Ми стурбовані негативами реально
освіти і виховання: перевага практичної освіти над загальнолюдською, а також батьківським авторитаризмом, що пригнічує природні здібності і талант дітей.
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Дослідження фонду
Фондом були проведені численні багаторівневі дослідження
за такими напрямками:

ЛЮДИНА

МИ ВИВЧАЛИ
ТАКІ ПИТАННЯ:
проблеми розвитку сучасної
людини
сімейні союзи і кількість
розлучень в сучасному світі
навколишній світ його
взаємозв'язок з людиною.
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РОДИНА

СВІТ

В ЗВ'ЯЗКУ З ІСНУВАННЯМ В СУЧАС
НОМУ СВІТІ ВИЩЕ ЗАЗНАЧЕНИХ
ПРОБЛЕМ, ФОНДОМ ЗДІЙСНЮЄТЬ
СЯ РОЗРОБКА ШКІЛЬНИХ ПРОГРАМ
ДЛЯ УЧНІВ 1 11 12 КЛАСІВ ЗА НА
ПРЯМКАМИ: ЗНАННЯ ПРО ЛЮДИНУ,
ЗНАННЯ ПРО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ,
ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ЩАСЛИВОЇ
ТА МІЦНОЇ СІМ'Ї.

Статистика глобальних соціальних
проблем сучасного суспільства
ЛЮДИНА
Порівняння провідних причин смерті у світі

Серцево-судинні

Кількість серцево-судинних та онкологічних
захворювань в Україні зростає з кожним роком
(випадків захворюваності на 1000 осіб населення)
Серцево-судинні
Новоутворення

30
25

Новоутворення

20
Діабет

2015 р.

Гіпертонія

15

2000 р.

10
5

0

1

2

3

4

5

6

7

8 млн

1990

1995

2000

2005

2010

2015

71%
60%

РОДИНА

48%

Статистика розлучень у світі

45%
27%

1,1%

6%

Індия

Таджикистан

14%

Іран

Японія

США

Канада

Україна

Бельгія

СВІТ
Навколишній світ. Глобальні проблеми людства

Промислово-міське
забруднення атмосфери
Забруднення світового океану
Радіоактивне забруднення
Країни з активними бойовими діями
(Афганістан, Судан, Сомалі, Газа, Сирія,
схід України, Ірак)

Країни з найнижчим індексом інновацій
(Алжир, Пакистан, Ангола, Непал, Таджикистан,
Бурунді, Гвінея, М’янма, Ємен, Того, Судан)
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Команда фонду
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ПОМИТКІН
Едуард Олександрович

АКІМОВ
Дмитро Ігорович

доктор психологічних
наук, професор, автор
навчальних підручників
«Людина. Родина. Світ»

доктор соціологічних наук,
професор

МОСКАЛЬОВА
Людмила Юріївна

БЕХ
Іван Дмитрович

доктор педагогічних наук,
професор, автор навчальних
підручників «Людина.
Родина. Світ»

доктор психологічних
наук, професор

БОЙЧЕНКО
Сергій Валерійович

ВОЛОШИН
Юрій Олексійович

доктор технічних наук,
професор

доктор юридичних наук,
професор

ГУЛІЄВ
Аріф Джаміль Огли

ДМИТРЕНКО
Геннадій Анатолійович

доктор юридичних наук,
професор

доктор економічних наук,
професор

ДОВГИЙ
Станіслав Олексійович

ЄРОХІН
Сергій Аркадійович

доктор фізикоматематичних наук,
професор

доктор економічних наук,
професор

ЛУГОВИЙ
Володимир Іларіонович

МАЙБОРОДА
Василь Каленикович

доктор педагогічних
наук, професор

доктор педагогічних
наук, професор,
заслужений працівник
народної освіти України

МАТВЄЄВА
Ганна Дмитрівна

КУДІН
Вячеслав Анатолійович

кандидат педагогічних
наук, заслужений
працівник освіти України

доктор філософських
наук, професор

ОЛЕШКО
Тамара Іванівна

БЕКЕТОВА
Галина Володимирівна

доктор технічних наук,
професор

доктор медичних наук,
професор, заслужений
лікар України

СОЛОВЙОВ
Віктор Миколайович

ХАЙРУЛІНА
Василина Миколаївна

доктор з державного
управління, професор

кандидат педагогічних
наук, заслужений
працівник освіти України

ЧАПКІС
Григорій Миколайович
народний артист України
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Шановні керівники шкіл, учителі, батьки!
ЗАПРОШУЄМО ВАС ПРИЄДНАТИСЯ ДО НАШОГО КОЛА ОДНОДУМ
ЦІВ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ЗРОБИТИ ШКІЛЬНУ ПРОГРАМУ ЦІКАВІШОЮ,
РАДІСНІШОЮ, ІННОВАЦІЙНІШОЮ!
Якщо ми з вами однодумці, якщо ви готові зробити свій внесок у покращення освіти вже сьогодні – запрошуємо вас
до участі в апробації програми «ЛЮДИНА. РОДИНА. СВІТ»
у вашому навчальному закладі.
Звертайтесь до Благодійного фонду Октая Алієва: телефонуйте за номером: +38 050 050-33-33, пишіть на е-mail:
info@oaf.org.ua або заповніть заявку на сайті oaf.org.ua

Ми пропонуємо повне інформаційно-технічне забезпечення
навчально-освітньої Програми «ЛЮДИНА. РОДИНА. СВІТ»:

1
2
3
4
5
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Повне забезпечення безкоштовними навчальними посібниками та додатковими матеріалами
Додаткову програму спеціалізованої підготовки вчителів і педагогів
Повне забезпечення вчителів, які викладатимуть наш
курс, методичними матеріалами
Технічна підтримка вчителів і учнів та доступ до навчального прикладного програмного забезпечення
Цікаві інтерактивні відеоуроки, а також аудіоматеріали
до курсу

Інформаційно-технічне забезпечення
та реалізація навчально-освітньої програми

Виготовлення
відеоматеріалів для занять

Виготовлення
аудіосупроводу занять

Розробка прикладного
програмного забезпечення
для учнів та вчителів

Виробництво та реалізація
програми спеціальної
підготовки вчителів та
педагогів
15

01030, м. Київ,
вул. Пирогова, 2 / 37-Б,
1-й поверх
+38 044 359 08 58
+38 044 050 33 33
info@oaf.org.ua
www.oaf.org.ua

