
Характеристики комплекту «Я досліджую світ»
Н і іПідходить для обох 

Типових освітніх програм 
та гарантує досягнення 
обов’язкових і

Наявні матеріали до 
ранкових зустрічей 
і рекомендації щодо 
організаціїобов язкових і 

конкретних очікуваних 
результатів

організації 
навчального простору 
у малокомплектних
і великих класах

Інтегрує  досягнення 
курсів  ВЖР і предмета

’

Вчителю легко готуватися 
завдяки повному 
комплекту навчально

Відповідає найкращим

«Основи здоров’я».
Реалізує  методику 
навчання, що має 
статистично доведену

комплекту навчально-
методичних  матеріалів із 
сценаріями уроків за всіма 
тематичними тижнями Відповідає найкращим 

світовим практикам 
статистично доведену 
ефективність

Інтерактивні методи, Тематичні тижні  мають 
чітку модульну структуру:

За цим підручником
видавництвом «Розумники» 
розроблено унікальний

що враховують різні 
стилі сприйняття, 
розвивають 
креативність

чітку модульну структуру:
• 4 год. групової роботи
• 2 год. індивідуальної 
роботи (вправи розроблено унікальний 

інтерактивний електронний 
посібник для учнів

креативність, 
емоційний та 
соціальний інтелект

з математики і мови)
•1 год. виготовлення 
саморобок



Ресурси для компетентнісного навчання учнів: 
autta.org.ua/ua/resources/g

Для курсів «Я досліджую світ» і «Вчимося 
жити разом» наявні навчально‐методичні 
комплекти у складі:
 Підручник для учнів
Посібник для вчителя з розробками уроків
Посібник практикум  і зошит для учнів
Наочні матеріали, плакати
Презентації, аудіо і відео матеріали для 

Для предмета «Основи здоров’я» та інших

використовування на уроках

Для предмета «Основи здоров я» та інших 
курсів компетентнісного навчання наявні 
безкоштовні  ресурси у складі:
Підручники для учнів і посібники для вчителя
 Розробки сценаріїв уроків для вчителя
 Збірка інтерактивних вправ і руханок 
 Презентації, відео, мультфільми
 Наочні матеріали,  плакати  тощо
 Інші ресурси кращих світових практик



Ресурси для навчання (самонавчання)  вчителів

Програма навчального 
модуля «Основи

Всі онлайн – курси
і всі комплекти

Онлайн курс 
«Основи 

здоров'язбережноїмодуля «Основи 
формування соціальної і 
здоров'язбережувальної
компетентності учнів»

і всі комплекти 
навчально –
методичних 

матеріалів для 

здоров язбережної 
компетентності» 

(60 год.) 
http://multycourse.com.ua/ua

(105 год.)
http://autta.org.ua/ua/resources/

Pidgotovka_pedagogiv/

вчителів і учнів за 
посиланням

http://autta.org.ua Онлайн курс 
«Безпечна і дружняТипова програма очного 

тренінгу для вчителів
«Вчимося жити разом» 

(24 год )

«Безпечна і дружня 
до дитини школа» 

(20 год.) 
http://scfs.multycourse.com

/ /

Адвокаційні матеріали

(24 год.)
http://autta.org.ua/ua/resources/

Pidgotovka_pedagogiv/

.ua/ua/

Онлайн  модуль  для 
керівних кадрів «Освіта на 
основі життєвих навичок» 

(24 год )

Адвокаційні матеріали 
щодо   ефективності 
компетентнісного 

навчання 
Онлайн курс 

«Вчимося жити разом» 
(30 )(24 год.)

http://dlse.multycourse.com.ua/ua/
http://autta.org.ua/ua/Advocacy(30 год)

http://llt.multycourse.com.ua/ua/


