
             
 

Видавництво «Ранок»  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

 

Всеукраїнська онлайн-конференція 

«Пілотування НУШ у 5 класі: запитання та відповіді» 

 

05 серпня 2021 року 

 

Час Тема виступу Спікери 

10.00–10.05 Відкриття Всеукраїнської 

онлайн-конференції 

«Пілотування НУШ у 5 класі: 

запитання та відповіді» 

Муранова Наталія Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної, 

освітньої роботи та міжнародних 

зв’язків ДЗВО «Університету 

менеджменту освіти» НАПН України 

10.05–10.20 Молодший підлітковий вік – 

переломний етап розвитку 

особистості 

Максименко Сергій Дмитрович, 

доктор психологічних наук, професор, 

член (академік) НАПН України, 

директор Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, 

академік-секретар відділення 

психології, вікової фізіології та 

дефектології НАПН України. 

10.20–10.30 Проєктний колсантинг в НУШ Рябова Зоя Вікторівна, 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту 

освіти та права ДЗВО «Університету 

менеджменту освіти» НАПН України 



Час Тема виступу Спікери 

10.30–10.45 Впевнений старт до НУШ: 

досвід реалізації початкової 

та перехід до середньої 

школи» (за матеріалами ІІІ 

Всеукраїнської очно-

дистанційної літньої школі 

від 3–8 липня 2021 року) 

Косик Вікторія Миколаївна, 

старша викладачка кафедри 

природничо-математичної освіти 

та технологій Інституту 

післядипломної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, директорка Центру 

освітнього консультування, 

авторка посібників з географії 

10.45–11.00 Сучасна інтерактивна 

освітня платформа IZZI від 

видавництва «Ранок» для 

організації очного, 

змішаного та дистанційного 

навчання 

Петрачков Сергій,  

керівник освітніх додатків 

видавництва «Ранок» 

11.00–11.15 Електронна підтримка 

пілотних 5 класів НУШ від 

компанії EdPro 

Табачин Андрій,  

співзасновник та голова компанії 

EdPro 

11.15–11.40 Перерва 

Час Тема Спікери 

кімната 
Мовно-літературна освітня 

галузь 
https://youtu.be/HZ-scKa27TE 

11.40–11.55 Аналіз модельних програм 

для 5-6 класів Нової 

української школи з 

української мови 

Маленко Олена Олегівна, доктор 

філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри українознавства 

і лінгводидактики Харківського 

національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди 

11.55–12.10 Аналіз модельних програм 

для 5-6 класів Нової 

української школи з 

української літератури 

 

Муслієнко Олена В’ячеславівна, 

кандидат філологічних наук, 

докторантка кафедри української 

літератури та журналістики  

Харківського національного 

педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди.  

12.10–12.30 Підручник для 5 класу НУШ Літвінова Інна Миколаївна, 

https://youtu.be/HZ-scKa27TE


Час Тема виступу Спікери 

з української мови. Яким він 

має бути? 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови 

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

12.30–12.45  Навчально-методичне 

забезпечення з української 

мови для пілотних 5 класів 

НУШ від видавництва 

«Ранок» 

Столій Ірина Леопольдівна, 

провідна редакторка видавництва 

«Ранок» 

12.45–13.00 Як приборкати 

багатоголового дракона, або 

переваги мовно-

літературного інтегрованого 

курсу 

Хворостяний Ігор, радник із 

питань мови у проєкті «Фінська 

підтримка реформи української 

школи «Навчаємось разом» 

кімната 2 

Математична освітня галузь 

Інформатична освітня галузь  

Технологічна освітня галузь 
https://youtu.be/onw8nZ3dioY 

11.40–12.00 Порівняльний огляд 

модельних навчальних 

програм з математики для 5–

6 класів 

Папач Ольга Іванівна, 

завідувачка кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради», 

кандидат педагогічних наук 

12.00–12.20 Модельна навчальна 

програма «Математика. 5–6 

класи» для закладів загальної 

середньої освіти (автори С.О. 

Скворцова,  

Н. А. Тарасенкова): чітко 

визначений зміст, 

вимірювальні результати 

Скворцова Світлана Олексіївна, 
завідувачка кафедри математики і 

методики її навчання Державного 

закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

інститут імені К.Д. Ушинського», 

доктор педагогічних наук, 

професор 

12.20–12.50 7 ефективних підходів 

навчання математики дітей 

цифрового покоління 

Скворцова Світлана Олексіївна, 

завідувач кафедри математики і 

методики її навчання Державного 

закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний 

інститут імені К.Д. Ушинського», 

доктор педагогічних наук, 

https://youtu.be/onw8nZ3dioY


Час Тема виступу Спікери 

професор 

12.50–13.00 Аналіз модельних програм 

для 5–6 класів Нової 

української школи з 

інформатики 

Олефіренко Надія Василівна, 

професор, доктор педагогічних 

наук, завідувачка кафедри 

інформатики Харківського 

національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди 

13.00–13.20 Знайомство з авторською 

модельною програмою для 5-

6 класів Нової української 

школи з інформатики (автори 

Пасічник Оксана, Чернікова 

Людмила) 

Пасічник Оксана, учителька 

інформатики ліцею «Сихівський», 

співавторка модельної програми з 

інформатики для 5–6 класів НУШ 

13.20–13.40 Навчально-методичне 

забезпечення з інформатики 

для пілотних 5 класів НУШ 

Корнієнко Марина Михайлівна, 

учителька інформатики 

Харківського приватного ліцею, 

вчитель-методист, Заслужений 

учитель України, авторка 

підручників та посібників з 

інформатики. 

13.40–14.10 Про авторську модельну 

програму з технологій та 

авторський підручник. 

Підходи НУШ 

Ходзицька Ірина Юліївна , 

учителька трудового навчання та 

технологій закладу загальної 

середньої освіти № 243 м. Києва, 

учитель-методист, відмінник освіти 

України, авторка модельної 

програми  з технологій та авторка 

підручника  з технологій  

кімната 3 

Природнича освітня галузь 

Соціальна і 

здоров'язбережувальна 

освітня галузь 

Міжгалузеві інтегровані 

курси 

https://youtu.be/q_H0A5Rhcg0 

 

11.40–12.10 Про інтегрований курс 

«Пізнаємо природу». Чим 

зацікавити українське 

школярство? 

Янкавець Олександр 

Олександрович, учитель хімії, 

заступник директора з навчально-

виховної роботи КЗ «Вінницький 

https://youtu.be/q_H0A5Rhcg0


Час Тема виступу Спікери 

ліцей № 7 імені Олександра 

Сухомовського», автор навчальних 

посібників з природознавства  

12.10–12.25 НУШ у контексті 

адаптаційного циклу 

«Природничі науки» 

Рудич Максим Володимирович, 

учитель біології загальноосвітнього 

навчального закладу І–ІІІ ступенів 

«Гімназія № 34 «Либідь» імені 

Віктора Максименка» 

Подільського району м. Києва, 

автор підручника «Біологія. 8 клас» 

з поглибленим вивченням біології 

12.25–12.40 НУШ у контексті 

адаптаційного циклу 

«Природничі науки» 

Косик Вікторія Миколаївна, 

старша викладачка кафедри 

природничо-математичної освіти 

та технологій Інституту 

післядипломної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, директорка Центру 

освітнього консультування, 

авторка посібників з географії 

12.40–13.00 Аналіз модельних програм 

зі SТЕМ для 5–6 класів 

НУШ та 7–9 класів 

Ненашев Ігор Юрійович, учитель 

фізики, Заслужений учитель 

України, автор посібників з фізики 

13.00–13.30 ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС 

«ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА 

ДОБРОБУТ 5–6 КЛ. за 

матеріалами модельної 

програми О. Шиян та ін. 

Тагліна Ольга Валентинівна, 

доцент кафедри генетики та 

цитології Харківського 

національного університету імені 

В.Н. Каразіна, кандидат 

біологічних наук, доцент, учитель-

методист вищої категорії, авторка 

лінійки підручників з основ 

здоров'я та підручників «ЯДС» 

кімната 4 

Громадянська та історична 

освітня галузь 

Мистецька освітня галузь 

https://youtu.e/xSjF44Dflbo 

11.40–12.20 Аналіз модельних 

навчальних програм для 5–6 

класів з історії. Історична та 

Мокрогуз Олександр Петрович, 

завідувач кафедри суспільних 

дисциплін та методики викладання 

https://youtu.e/xSjF44Dflbo


Час Тема виступу Спікери 

громадянська освітня галузь 

у новому Державному 

стандарті для 5–9-х класів: 

зміни та виклики 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

імені К. Д. Ушинського, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

12.20–12.35 Аналіз модельних 

навчальних програм для 5–6 

класів з мистецтва 

Чуркіна Вікторія Григорівна, 

доцент кафедри виховання і 

розвитку особистості Харківської 

академії неперервної освіти 

12.35–12.50 Мистецтво. Підручник для 

5-го класу 

Мед Ірина Леонідівна, учителька 

початкових класів, вчитель 

образотворчого мистецтва 

Навчально-методичного 

комплексу: загальноосвітня школа 

І–ІІІ ступенів – ліцей № 7 

Вінницької міської ради, вчитель 

вищої категорії, вчитель-методист 

 


