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Директорам департаментів освіти і науки
обласних державних адміністрації,
начальникам міських (районних) управлінь
і відділів освіти

Шановні освітяни!
Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Розвитку Творчої
Особистості «ВАРТО» (ГО «ВАРТО») працює над створенням освітніх продуктів для
вивчення та засвоєння складного для сприймання дітей програмового матеріалу,
враховує потреби та побажання вчителів практиків, батьків дітей початкової школи,
методистів дефектологів та логопедів; знаходиться в пошуку розв’язання освітніх
проблем, таких як, формування навички самонавчання, роботі з дітьми з особливими
освітніми потребами, адаптації до навчання в основній школі.
Пропонуємо Вам оптимізувати процес навчання в початковій школі та
долучитися до участі у Всеукраїнському пілотному проєкті для початкової школи
«МНЕМОЗНАЙКО».
Метою даного проєкту є покращення продуктивності освітнього процесу
початкової освіти через ефективне засвоєння складної для сприймання інформації,
формування навичок самонавчання учнів за допомогою впровадження технології
освітньої мнемотехніки.
Завдання проєкту:
сприяти розвитку якості освіти через формування в учнів навичок ефективної
роботи з інформацією;
готувати вчителів початкових класів для роботи за програмою «Освітня
мнемотехніка»;
об’єднувати освітян для апробації навчальних матеріалів, що будуть
впроваджуватись у робочі зошити для учнів 3-4 класів, відповідно Навчальної
програми курсу за вибором «Мнемічні таємниці» для учнів 1-4 класів;
вдосконалювати професійний розвиток вчителів початкових класів, видавати
сертифікат, що підтверджує проходження відповідного навчання;
поширювати методичні тематичні розробки, які потребують додаткового
опрацюваннясеред учасників проєкту та опорних закладів освіти.

Навчально-методичне забезпечення проєкту:
1. Навчальна програма курсу за вибором «Мнемічні таємниці» для учнів
1-4 класів. Програма має гриф МОН України схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 03.07.2020 р. №22.1/12-Г497).
2. Робочий зошит «Мнемознайко-1» для учнів 1 класу або першого року навчання у закладах
загальної середньої освіти. Дані розробки мають гриф МОН схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 24.07.2020 р. №22.1/12-Г-662).

3. Навчально-методичний посібник: Освітня мнемотехніка./ Г.А. Чепурний. – Тернопіль:
Мандрівець, 2020. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО
від 27.05.2020 р. №22.1/12-Г-310) 3-тє видання, оновлене зі змінами та доповненнями.

Очікувані результати:
 забезпечення навчально-методичними матеріалами, спрямованими на
засвоєння складної інформації;
 формування навичок самонавчання в учнів початкової школи;
 створення умов для обміну досвідом та методичними розробками вчителів
початкової школи;
 формування принципу наступності при переході учнів початкової школи в
базову середню;
 оптимізація освітнього процесу за рахунок застосування технології освітньої
мнемотехніки.
Впровадження проекту:
- Протягом 2020/2021 н.р. створені дві групи вчителів початкових класів, які
безкоштовно брали участь у 30 онлайн зустрічах; отримували методичні
розробки та навчальні матеріали для апробації.
- За рік роботи був впроваджений зошит "Мнемознайко - 1", що довів
ефективність даного проєкту. Також апробований матеріал до
зошиту
"Мнемознайко - 2", і навчальні теми для 3-4 класів.
- Проєкт орієнтований на вчителів початкової школи, батьків дітей,
дефектологів, логопедів та психологів.
Рекомендації щодо співпраці в даному проєкті:
1. Ознайомитись із проєктом на сайті http://edu.mnemo.com.ua/kursy/proyektmnemoznajko/
2. Уважно розглянути відеозвернення для вчителів, для батьків.
3. Вчителям, які вирішають долучитися до проєкту починати із зошита
«Мнемознайко-1», який дозволяє сформувати базові навички засвоєння інформації
за технологією «Освітньої мнемотехніки»
4. Брати активну участь у безкоштовних онлайн заходах для
отримання знань і методичного супроводу щодо роботи із
зошитами «Мнемознайко»
5. Укласти договір про співпрацю керівництва школи з ГО
«ВАРТО» (за згодою сторін)
6. Пройти реєстрацію та взяти участь в ознайомчому вебінарі

Основна інформація про проєкт та участь у ньому додається!
Просимо сприяти поширенню інформації про цю можливість професійного
розвитку педагогічних працівників початкової школи.
З повагою
президент ГО «ВАРТО»

Геннадій Чепурний

Тел.: (+ 38)096 971 30 20; (+ 38) 093 484 050 6;
e-mail: in-varto@i.ua
skype: vinitsa1
ел. візитівка: https://pro100.im/ChepurnoiG

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
79008‚ м. Львів‚ вул. Просвіти, 4а; тел./факс 261-63-54, е-mail donloda@ukr.net, код ЄДРПОУ 38557639

Керівникам органів управління
освітою територіальних громад
Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
Директорам закладів освіти
обласного підпорядкування
Директорам інклюзивноресурсних центрів
Про проєкт «Мнемознайко»
Департамент освіти і науки облдержадміністрації надсилає до відома та
використання в роботі лист громадської організації «Всеукраїнська Асоціація
Розвитку Творчої Особистості «ВАРТО» (ГО «ВАРТО») від 26.05.2021 щодо
реалізації Всеукраїнського пілотного проєкту «Мнемознайко».
Додаток: на 1 арк.
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