
 

Не те, що трапляється  

з людиною, робить її великою 

(значущою),  

а те, що вона сама робить із собою  

та оточенням. 

Постулат І. Беха, наукового 

консультанта науково-педагогічного 

проекту 

«Інтелект України» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні батьки, 

ми раді вітати вас! 

 

 

 

 

 



Дякуємо, що Ви довірили навчання Ваших дітей нам. Команда 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України» робить усе можливе, 

щоб Ваші діти отримали якісну освіту, щоб під час навчання вони 

почувалися безпечно та комфортно, були успішними у житті, а Ви були 

задоволені і спокійні за Ваших дітей сьогодні і в майбутньому. 

Метою всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України» є впровадження в національний освітнійпростір системи 

пошуку, навчання та виховання здібних та обдарованих дітей. Учні 

навчаються в проектних класах за спеціально розробленими навчальними 

планами, навчальними програмами, засобами ІКТ, рекомендованими та 

затвердженими Міністерством освіти і науки України.  

Проектний клас відкривають лише в тому випадку, коли всі 

батьки класу на батьківських зборах приймають рішення про доцільність 

навчання дітей за проектом «Інтелект України». 

Навчання дітей за проектом здійснюється на безоплатній основі, 

як вимагає чинне законодавство України. 

Ваш обов’язок створити умови для отримання дітьми якісної 

освіти. Це передбачає певне комфортне середовище для  навчання дитини 

вдома і в школі, крім того, придбання не просто  звичайних зошитів, 

контурних карт, атласів, тощо, а навчального комплекту, де все поєднано 

в один зошит на друкованій основі, який відповідає навчальним 

програмам. 

Проект співпрацює з Інститутом охорони здоров’я дітей та 

підлітків Національної академії медичних наук України (м. Харків). За 

потреби фахівці Інституту готові надати консультативну допомогу з 

питань стану здоров’я Ваших дітей, безпечних умов навчання дітей за 

проектом. Дуже важливо, щоб ми всі: лікарі, вчителі, батьки, учні – 

розуміли, що навчання у школі це-праця, яка впливає на обумовлені віком 

зміни  стану організму дитини. Якщо ми створимо сприятливе 

середовище, то матимемо позитивні результати навчальної праці дитини. 

Пропонуємо Вам різні форми спілкування: у телефонному режимі, 

за допомогою електронної пошти, вебінару, на сайті, де представлені 

нормативно-правова, педагогічна, медико-психологічна та видавнича 

теми. Усі контакти наведені в інформаційному листі.  

Хай вам щастить 

Інформація видавництва: 

Розсилка, Демецький Віктор Іванович 380988617948 

Юрист, Орябинськ Лариса Миколаївна 380685909724 

 

Батьки приймають рішення щодо способу оплати навчальних 

матеріалів. Придбання зошитів з друкованою основою може 

здійснюватися в індивідуальному порядку кожним із батьків або 

уповноваженою на те особою, обраною на батьківських зборах. Рішення 

оформлюють протоколом батьківських зборів, який зберігається в 

адміністрації загальноосвітнього навчального  закладу. 

Підписанням цього договору батьки зобов’язуються своєчасно 

забезпечувати своїх дітей навчальними матеріалами, а видавництво— 

своєчасно доставляти якісну продукцію. 

Договір є обов’язковим  для виконання як видавництвом, такі 

батьками.  

Звертаємо вашу увагу на те, що навчальне забезпечення 

сплачуються батьками на добровільній основі за власні кошти. Оплата 

навчального комплекту здійснюється на умовах 100 % передоплати. 

Вартість навчального комплекту (орієнтовно 14 зошитів на друкованій 

основі,наочні матеріали, засоби ІКТ, тощо) становить 195 грн (сто 

дев’яносто п’ять грн 00 коп.) на місяць як для початкової, так і для 

основноїшколи в усіх регіонах України. Оплату здійснюють шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок відповідно до договору, 

укладеного батьками з видавництвом. 

У разі прийняття батьками рішення про недоцільність подальшого 

придбання зошитів на друкованій основі,наочних матеріалів, 

комп’ютерних дисків та інших засобів навчання батькам надається 

можливість перевести дитину до традиційного класу, що функціонує на 

паралелі, або до іншого загальноосвітнього навчального закладу. 


