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23 вересня 2021 року 

 

Шановні освітяни, представники наукової спільноти! 

Запрошуємо до участі в науково-методичному семінарі 

 

 

«ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

 

 

Формат проведення зустрічі: очно (в актовій залі гуманітарного корпусу за 

адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 8/14, 2 поверх) або онлайн (у Google Meet за 

посиланням <↓>).  

Робоча мова семінару - українська.  

Мета семінару: обговорення питань модернізації Нової української школи, 

об’єднання зусиль викладачів ЗВО, учителів та майбутніх учителів  з різних 

регіонів України щодо осмислення досвіду, викликів, ідей і рішень із 

впровадження сучасних освітніх трансформацій Нової української школи. 

  
 

НАУКОВО-ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ  
 

 

 Тенденції та виклики початкової освіти в умовах сучасних змін.  

 Особливості формування освітньо-професійних компетентностей 

майбутніх учителів НУШ.   

 Організація сучасного освітнього простору в контексті реформ НУШ.  

 Реалізація мовно-літературної освітньої галузі: нові виклики.  

 Природничо-математична освіта в умовах Нової української школи. 

 Мистецька освітня галузь у контексті розвитку soft skills здобувачів 

початкової освіти. 

 

  

https://meet.google.com/uos-xvxi-stw
https://meet.google.com/uos-xvxi-stw


 

 
  

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ  
 

 

13.45 - 14.00   Реєстрація учасників семінару  

14.00   Засідання науково-дискусійних платформ 

Участь у роботі семінару безкоштовна.  

За результатами проведення семінару буде видано сертифікати про 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників (6 год) згідно з п. 2 ст. 59 

Закону України «Про освіту», відповідно до п. 10 постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 року № 800 та ліцензії  Національного педагогічного  

університету імені  М. П. Драгоманова на провадження освітньої діяльності з 

підвищення кваліфікації.  

Організаційний внесок за участь у роботі семінару з отриманням 

сертифікату (6 годин), програми (електронний варіант) та презентації доповідачів 

складає 150 грн. 

 

УМОВИ УЧАСТІ 
 

 

До 23 вересня 2021 року: 

 заповнити реєстраційну форму; 

 сплатити організаційний внесок; 

 кошти надсилати на карту 516875735091 3994(Матвієнко Ірина Андріївна); 

скан- чи фотокопію квитанції  на електронну адресу оргкомітету. 
 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

       

+380 (95)457 88 11 Степанчук Олена Вікторівна 

+380 (66) 136 3976 Матвієнко Ірина Андріївна 

 
Дякуємо за співпрацю та інформування Ваших колег! 


