
ЛЮДИНА. РОДИНА. СВІТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ

Інноваційна навчальна програма, 
яка навчає сімейним цінностям,

школярів 1-11 класів



Рекомендовано 
Міністерством освіти

Програма пройшла
державну експертизу, 
всі профільні комісії і 
отримала гриф 
Міносвіти.

Викладається в 
школах України

З вересня 2018 року 
по нашій навчальній
програмі навчаються
діти в 12 регіонах
України. До 2021 року 
ми плануємо покрити
80% шкіл країни.

Розроблено
провідними вченими

Над програмою
працювала команда 
українських вчених з 
області педагогіки, 
психології, медицини
і біології. До 
розробки було
залучено наукові
інститути.

Благодійний проект

Проект здійснено завдяки

підтримці Благодійного

фонду 

«Людина.Родина.Країна». 

Друк та розповсюдження

підручників, навчання

вчителів, створення онлайн 

уроків - все зроблено за 

рахунок благодійності.

П'ять років роботи

З 2014 року і по 

сьогоднішній день 

проведена найбільша

робота. Роки копіткої

праці, отримання

дозвільних документів, 

формування команди

вчених, управлінського

ресурсу. Ми вклали

найцінніше - час.

Реалізований

проект

Без сторонньої

допомоги наш 

авторський проект 

досяг вагомих

результатів і кожен

день ми працюємо

над тим, щоб його

програма потрапила

до дітей.



ПРИЧИНА СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ

Шлюбів закінчуються

розлученням

На стільки

зменшилося

населення країни
за 30 років

Сімей

розлучаються
кожен день

Робота над проектом заснована на проведених

соціологічних дослідженнях, які показали, що більше

70% шлюбів в Україні закінчуються розлученням.

Це веде до зменшення кількості повноцінних сімей,

народжуваності і створення нових сімей в цілому

Дивіться відео

https://www.youtube.com/watch?v=OqXDi8sQ-mo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=OqXDi8sQ-mo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=OqXDi8sQ-mo&t=2s


Вплив на дітей негативної
статистики

Найбільше від розлучень страждають
найменш захищені члени нашого
суспільства - діти.

Це позначається на їхньому психологічному
стані. Зрештою, керуючись прикладом 
батьків вони допускають ті ж помилки в 
своєму сімейному житті.



Як проект вирішує проблему

У житті кожної людини немає нічого

важливішого за сім'ю. Це щоденна праця, але 

знань на практиці у більшості немає. Сьогодні

підлітки не готові до створення сім'ї. Не готові

до відповідальності.

Навчаючи їх важливості, серйозності бути 

відповідальними, кількість розлучень можна

зменшити. Насправді, сімейного життя і 

відносин потрібно навчати з самого 

дитинства.



Чому ми вчимо

ЛЮДИНА

Вивчення власного організму, особливостей

психіки і психології. Розуміння своєї фізіології і

уміння поводитися з організмом так, щоб не

викликати хвороб і травм.

РОДИНА

Ми з раннього віку формуємо у дитини образ

міцної і якісною сім'ї. Навчаємо дітей

взаєморозуміння та поваги один до одного.

СВІТ

У дитини створюється позитивний образ того

місця, де він народився. З'являється більш

широке пізнання навколишнього світу, що веде

далеко за межі рідного дому і вулиці.

Дивіться відео, як проходить 
навчання

https://www.youtube.com/watch?v=AQ95jntB0Cg
https://www.youtube.com/watch?v=AQ95jntB0Cg
https://www.youtube.com/watch?v=AQ95jntB0Cg


З чого складається програма

Навчальні посібники

Створення навчальних посібників

для навчання в школі з 1 по 11 клас

Онлайн уроки

Для кожного уроку ми створюємо

відео контент. Він допомагає дітям

краще сприйняти інформацію

Дивіться приклад відео уроку

Навчання вчителів

Ми навчаємо вчителів інноваційної

методики викладання

https://www.youtube.com/watch?v=HzofOMkDhA4&t=2s


Наукова розробка

Фонд зібрав команду провідних українських

вчених і привернув наукові інститути для розробки

освітньої програми. Проект був двічі

нагороджений МОН за інновації в освіті.

Інститут педагогічної освіти

НАПН України

Інститут проблем 

виховання НАПН України

Державний педагогічний

університет ім. Богдана 

Хмельницького



Міністерство освіти про нашу програму

Василь Кремень

Президент НАПН

Нелля Ничкало

Академік-секретар НАПН

Лариса Лук'янова

Директор Інституту

педагогічної освіти

Іван Бех

Директор Інституту НАПН

https://www.youtube.com/watch?v=-smD5xiVxoI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=-smD5xiVxoI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=79vHU857AXs
https://www.youtube.com/watch?v=79vHU857AXs
https://www.youtube.com/watch?v=Cp9CVx4lpy8
https://www.youtube.com/watch?v=Cp9CVx4lpy8
https://www.youtube.com/watch?v=79vHU857AXs
https://www.youtube.com/watch?v=79vHU857AXs
https://www.youtube.com/watch?v=-smD5xiVxoI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=-smD5xiVxoI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=79vHU857AXs
https://www.youtube.com/watch?v=79vHU857AXs
https://www.youtube.com/watch?v=Cp9CVx4lpy8
https://www.youtube.com/watch?v=Cp9CVx4lpy8
https://www.youtube.com/watch?v=79vHU857AXs
https://www.youtube.com/watch?v=79vHU857AXs

