
 
Додаток 1  

до листа від 27.01.22 №10/22 
 

Міжнародний форум «Трансформації в освіті: виклики і перспективи» 
3 лютого 2022 року   

 
Реєстрація: https://forms.gle/6yGtrg3bpZht3BGV9 

 
  
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ   15:00–16:00    
 

     
На пленарному засіданні провідні вітчизняні та зарубіжні науковці обговорять питання, які постають перед учителями в дискурсі змін системи освіти у найближчій 

перспективі, обміняються досвідом забезпечення цілісності структурної шкільної реформи 
 

 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ  16:00–18:30 

   
 
НАЗВА СЕКЦІЇ ТЕМА  ОБГОВОРЕННЯ 

 
Мовно-літературна 
секція 

 
Під час секції обговоримо актуальні питання щодо впровадження змін у мовно-літературній освіті та дізнаємося лайфхаки від авторів та 
експертів, як зробити уроки української мови і літератури в 5 класі захопливими та ефективними, навчимося правильно визначати та 
обирати шляхи формування компетентних учнів-читачів у базовій школі 
 

 
Іншомовна секція 

 
На секції обговоримо, як чинні навчальні програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, реалізують компетентних мовців, 
здатних спілкуватися іноземними мовами для духовного, культурного та національного самовираження та міжкультурного діалогу  
 

 
 
Природнича, соціальна і 
здоров'язбережувальна 
секція 

      
Під час виступів спікерів ви дізнаєтеся про основні тенденції розвитку природничих та соціальних і здоров'язбережувальних дисциплін в 
Україні і світі, познайомитеся з авторськими колективами, які працюють у видавництві «Ранок» над створенням сучасних навчальних 
матеріалів, почуєте думки українського вчительства про запровадження НУШ у базовій школі 
 
 

https://forms.gle/6yGtrg3bpZht3BGV9


 
Математична секція 

      
Під час роботи секції математики ми поговоримо про зміни, які на нас чекають у 5 класах, та як краще адаптуватися до нового в роботі, 
обговоримо виклики, що чекають на вчителів НУШ, і дізнаємося лайфхаки від учителів пілотних 5 класів 
 

 
Інформатична секція 

     
Під час роботи секції ви матимете змогу обговорити питання розвитку шкільної освіти, зокрема в інформатичній галузі. Ви дізнаєтесь про 
впровадження основних ідей НУШ у базовій школі та особливості їх втілення на уроках інформатики. Автори підручників розкажуть про 
свої напрацювання під час роботи над створенням навчальних матеріалів. Вони поділяться «рецептами» успішного оволодінню 
учнівством інформаційними технологіями та цифровими інструментами для розв’язування різних практичних завдань, а вчителі пілотних 
класів, в яких апробуються підручники 5 класів, - досвідом викладання 
 

 
Громадянська та 
історична секція 

     
Під час нашої зустрічі ви ознайомитеся з деякими модельними навчальними програмами громадянської та історичної освітньої галузі 
для 5 класів НУШ, зустрінетеся з автором підручників, почуєте думку вчителів щодо матеріалів, якими будуть користуватися учні та 
вчителі в новому навчальному році 
 
 

 
Мистецька секція 

     
Під час роботи секції можна буде отримати вичерпну інформацію щодо організації та проведення освітнього процесу в 5 класах у межах 
упровадження основних ідей Нової української школи. До роботи залучені автори підручників, методисти, учителі пілотних класів. 
Відеоуроки, рекомендації та поради від фахівців стануть у пригоді всім учителям, які вже зараз працюють у пілотних класах або 
розпочнуть викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» наступного року  
 
 

 
Технологічна секція 

      
Під час виступів спікерів ви дізнаєтеся про основні тенденції розвитку технологічних дисциплін в Україні та світі, познайомитеся з 
авторським колективом, який працює у видавництві «Ранок» над створенням сучасних навчальних матеріалів, почуєте думки 
українського вчительства про запровадження НУШ у базовій школі. Крім того, важливим буде обговорення питання щодо поєднання 
STEM-форматів із проєктною діяльністю на уроках технологій та трудового навчання 
 
 

 
Секція керівників 
закладів загальної 
середньої освіти 

     
На секції науковці, спеціалісти, керівники пілотних шкіл, автори педагогічних технологій дадуть конкретні рекомендації щодо місця і ролі 
директора закладу загальної середньої освіти під час втілення засад Нової української школи в базовій ланці, нададуть допомогу в 
адаптації до цього важливого етапу цілісної структурної шкільної реформи 
 
 

 
 
 

 
 


