
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14 

 

28.05.2021  № 22.1/10-1236 

На № _____ від __________ 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Обласні заклади післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Заклади освіти 

 

Про проведення ІІІ Всеукраїнської  

очно-дистанційної літньої школи  

 

Шановні колеги! 

 

У зв’язку з продовженням реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах 

та з метою удосконалення професійних компетентностей освітян з питань 

формування нового безпечного освітнього середовища сучасного закладу 

освіти з використанням ІКТ, STEM-STEAM–STREAM, нових підходів до 

інклюзивного навчання, впровадження освітніх проєктів у заклади освіти, 

модельних програм для 5-6 класів ЗЗСО, інноваційних форм дистанційного та 

змішаного навчання, рухової активності та впровадження нових варіативних 

модулів (видів спорту) на уроках фізичної культури проводиться ІІІ 

Всеукраїнська очно-дистанційна літня школа з міжнародною участю 

«Впевнений старт до НУШ: досвід реалізації початкової та перехід до 

середньої школи» (далі – Літня школа). 

Організатори заходу: Волинський національний університет імені Лесі 

Українки, Навчально-науковий інститут неперервної освіти ВНУ ім. Лесі 

Українки, департамент освіти та науки Волинської обласної державної 

адміністрації, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Інститут педагогіки 

НАПН України, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за підтримки 

Центру освітнього консультування, ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 

платформи «Єсвіт», ТОВ «EdPro», B-Pro, «Вемакідс», «Навігатор Систем», 

ТОВ «Універмаг освіти». 

 



 

Очне навчання відбуватиметься з 03 по 08 липня 2021 року на Шацьких 

озерах, База практик табору «Гарт» ВНУ імені Лесі Українки за адресою: 

Волинська область, Шацький район, с. Світязь.   

https://goo.gl/maps/6chXbHXgnTEnLGon8 

З проєктом програми Літньої школи можна ознайомитись за покликанням  

https://cutt.ly/nnowMWo).  

Для учасників, які будуть брати участь дистанційно, буде надано доступ 

до навчальних матеріалів та організовано підключення до онлайн-трансляції 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. 

Реєстрація учасників Літньої школи триває до 30 червня 2021 року за 

покликанням https://forms.gle/M4tvnKpkV3Gwo6APA  

До участі запрошуються педагогічні та наукові працівники, керівники 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої 

освіти, спеціалісти відділів, управлінь і департаментів освіти, центрів 

професійного розвитку педагогів, працівники закладів післядипломної 

педагогічної освіти, міських та районних відділів освіти, представники ОТГ, що 

відповідають за питання освіти, заступники директорів закладів освіти, 

аспіранти, студенти педагогічних коледжів, закладів вищої освіти та інші 

зацікавлені особи.  

Звертаємо увагу, що під час роботи Літньої школи планується 

проведення: 

- виставки сучасного інноваційного обладнання для НУШ із майстерками 

від провідних світових та українських компаній Microsoft, Google та компаній – 

виробників засобів навчання та навчального обладнання (презентація 

комплексних рішень для дистанційного навчання (технічна складова, 

програмна складова та процедура розгортання), рішення для STEM тощо 

(05.07.2021 р.); 

- школи передового педагогічного досвіду «Я дослідник 2.0» (05-

07.07.2021 р.); 

- Всеукраїнської науково-практичної конференції «Імперативи розвитку 

Нової української школи в умовах цифрових трансформацій» з онлайн 

підключеннями, за результатами якої всі учасники отримають електронні 

сертифікати та можливість розмістити тези доповідей у електронному збірнику 

матеріалів (05.07.2021 р., інформація про конференцію та вимоги до написання 

тез доповідей за покликанням https://cutt.ly/7nomNal). 

Відрядження учасників здійснюється за рахунок сторони, що відряджає. 

Просимо довести дану інформацію до педагогічної спільноти та сприяти 

подальшій участі у Літній школі. 

 

 

 

З повагою 

Директор 

 

 

 
Коломоєць Г. А. (044) 248-25-14 

 

 

 

 

Євген БАЖЕНКОВ 

https://goo.gl/maps/6chXbHXgnTEnLGon8
https://cutt.ly/nnowMWo
https://forms.gle/M4tvnKpkV3Gwo6APA
https://cutt.ly/7nomNal


 


