
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                 

№3908 

від 17.03.2020 р. 

Директору Департаменту освіти і науки  

Миколаївської обласної державної адміністрації  

Удовиченко О. О. 

 

Шановна Олено Олександрівно! 

В Україні запроваджено тритижневий карантин для усіх закладів освіти. З огляду на це, 

МОН рекомендує вчителям організувати дистанційне навчання учнів із використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

У період карантину для вчителів початкової школи та учнів видавництво «Розумники» 

відкрило безкоштовний доступ до 16 000 інтерактивних завдань за шкільною програмою та 

системи для дистанційного навчання – «Smart-кейс вчителя». Це дозволить кожному вчителю 

початкової школи організувати дистанційну роботу свого класу. А саме: створити віртуальний 

клас, надати учням безкоштовний доступ до завдань для класу (до 40 учнів), ставити завдання 

онлайн, миттєво бачити результати виконання завдань учнями.  

«Smart-кейс вчителя» вже використовують 5 300 класів початкової школи в Україні, які 

працюють у проєкті «Розумники» (Smart Kids). Завдання схвалено МОН України до 

використання у початковій школі, відповідають вимогам НУШ. 

Додаткова інформація. Проєкт «Розумники» (Smart Kids) реалізується за підтримки МОН України, 

Інституту модернізації змісту освіти, Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН 

України, компаній Microsoft, Epson, Acer, ТОВ «НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН». Його учасниками вже 

стали 70 000 учнів та 5 300 вчителів в усіх областях України, а також учні та вчителі української діаспори у 

18 країнах світу. Проєкт «Розумники» (Smart Kids) передбачає вивчення математики та української мови у 

1-4 класах за допомогою інтерактивних завдань (електронних освітніх ігрових ресурсів), розроблених за 

шкільною програмою. Завдання працюють на комп’ютері, планшеті, мультимедійній дошці чи будь-якому 

іншому мультимедійному обладнанні. Електронні ресурси, які використовуються в проєкті, апробовано з 

2014 року у Всеукраїнському педагогічному експерименті «РОЗУМНИКИ» (Smart Kids) (Накази 

Міністерства освіти і науки України № 546 від 08.05.2014 р. та №1234 від 30.08.2017 р.)  

Отримати безкоштовний доступ до «Smart-кейсу вчителя» у період карантину та 

організувати дистанційне навчання учителі можуть на сторінці 

http://edugames.rozumniki.ua/smartcase/sk-quarantine.php або обравши варіант доступу 

«Безкоштовно для вчителя» у розділі «SMART-КЕЙС» на сайті http://edugames.rozumniki.ua/  

Консультації за телефонами: (063) 030-19-10 / (098) 809-56-53 / (050) 424-70-33 / (050) 

424-70-32. Телефони технічної підтримки: (093) 707-10-68 / (067) 583-02-11 / (050) 424-70-34. 

Просимо сприяти організації навчання із використанням дистанційних технологій – та 

поінформувати заклади освіти Миколаївської області про надання безкоштовного доступу до 

навчальних матеріалів для вчителів та учнів початкової школи у період карантину. 

З повагою, 

директор ТОВ «Видавництво «Розумники»     Кохан О. В. 
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