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У роботі науково-практичної конференції брали участь понад 130 осіб, серед 

них – представники закладів вищої, середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти, представники установ культури, здобувачі бакалаврського, 

магістерського та освітньо-наукового рівнів вищої освіти. 

Робочою мовою конференції була українська, англійська та ін.  

Захід відбувся у формі онлайн-конференції (на платформі Google Meet), 

учасники пройшли online реєстрацію в Google Form. 

Мета проведення конференції – консолідація зусиль із розвитку професійної 

педагогічної освіти в Україні; виявлення та поширення досвіду створення і 

впровадження інноваційних освітніх ресурсів із вищої, середньої, дошкільної, 

позашкільної та мистецької освіти, різні аспекти використання ІКТ в освіті. 

На пленарному засіданні виступили провідні науковці з доповідями. Серед 

них: 

 С. Омельченко. Зміст і методи роботи викладача щодо формування 

здорового способу життя студентів в умовах дистанційного навчання; 

 О. Набока. Шляхи і засоби розвитку неформальної освіти в умовах  

закладу вищої педагогічної освіти; 

 М. Лещенко. Гуманістичні засади інформатизації освітньої сфери 

Польщі та ін.  



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секція 1. Нова українська школа: педагогічні інновації в системі 

початкової освіти – 27 осіб. 

Секція 2. Теорія та практика організації освітнього процесу в закладах 

дошкільної, середньої та позашкільної освіти – 22 особи. 

Секція 3. Теорія та методологія професійної підготовки майбутніх 

учителів – 47 осіб. 

Секція 4. Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти – 9 осіб. 

Секція 5. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті – 13 осіб. 

 

Відповідно до законів України («Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»), Концепції «Нова 

українська школа», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, Концепції сучасної мистецької школи, Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, усвідомлення 

важливості втілення нагальних вимог, зумовлених процесами реформування 

освіти на сучасному етапі, учасники науково-практичної конференції визначили 

наступне: 

1. Освіта в Україні є головним чинником цивілізаційного, 

технологічного, культурного розвитку суспільства. 

2. Створення нової моделі системи освіти передбачає цілісний підхід 

до особистості учня, єдність сучасного наукового знання та соціальної практики, 

пріоритет гуманістичних ціннісно-світоглядних настанов.  

3. Шкільна освіта в своєму змісті характеризується інтенсивною 

динамікою змін. Відповідно, змінюються моделі управління закладами загальної 

середньої освіти. Мова йде про нові технології шкільного менеджменту, нове 

змістове наповнення управлінських функцій.  

4. У сучасну освіту впроваджується інтегративно-діяльнісний підхід, 

який сприяє реалізації ключових змістових ліній. 



5. Актуальними є формування й розвиток особистісно-професійної 

компетентності педагогів, їх самоосвітня діяльність. 

6. Умотивований педагог – необхідна умова успішної самореалізації 

учня. 

7. Освітнє середовище в новій українській школі – відкритий простір  

для апробації та втілення педагогічних технологій, реалізації науково-

педагогічних проектів, ІТ-проектів.  

8. Впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання 

знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки 

від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої. 

9. Сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу 

людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до 

соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання 

як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві. 

10. Активне й ефективне впровадження ІКТ в освіту є важливим 

чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам 

інформаційного суспільства і процесу модернізації традиційної системи освіти. 

11. Мистецька освіта на сучасному етапі її реформування передбачає 

здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у 

процесі активної мистецької діяльності, набуття комплексу професійних, 

зокрема виконавських, творчих, аналітичних компетентностей та спрямована на 

професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання 

кваліфікацій у різних видах мистецтва. 

За підсумками обговорення освітніх реформ й обміну досвідом їх 

упровадження, з метою реалізації пріоритетних напрямів модернізації сучасної 

системи освіти на засадах Концепції «Нова українська школа» 

  



УХВАЛИЛИ: 

Закладам вищої освіти 

1. З урахуванням сучасного стану розвитку освіти в Україні визначити 

стратегічні напрями й основні завдання щодо підвищення кваліфікаційної 

підготовки педагогічних кадрів, відповідності ліцензійним вимогам викладачів, 

формування мотивації та створення умов для саморозвитку педагогічних кадрів 

упродовж професійної діяльності.  

2. Розширювати партнерську взаємодію між науковими установами, 

закладами вищої освіти, закладами післядипломної педагогічної освіти, 

громадськими організаціями. 

3. Активізувати діяльність щодо розробки та реалізації освітніх програм 

підвищення кваліфікації, спрямованих на забезпечення інтеграції науки і 

практичної педагогічної діяльності, формування готовності педагогів до 

впровадження нових Державних стандартів освіти. 

4. Сприяти модернізації змісту, форм, методів навчання педагогів 

відповідно до вимог інформаційного суспільства; упровадженню інноваційних 

моделей та технологій навчання педагогічних працівників для їх професійного 

вдосконалення. 

5. Забезпечувати науково-методичний супровід дослідно-

експериментальної діяльності закладів освіти. 

Закладам середньої, дошкільної та позашкільної освіти: 

1. Формувати нове управлінське мислення; забезпечувати ефективне 

управління закладами на засадах децентралізації та автономії в умовах 

стратегічних змін в освіті. 

2. Стимулювати розвиток системи освітньої діяльності в закладах, 

ураховуючи основні положення Концепції «Нова українська школа».  

3. Забезпечувати реалізацію нового змісту освіти, заснованого на 

формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в 

суспільстві, максимального розкриття здібностей учнів.  



4. Забезпечувати в освітньому процесі ефективне викладання предметів 

за оновленими шкільними програмами.  

5. Сприяти формуванню творчого, відповідального, умотивованого 

вчителя, готового до самоосвіти, упровадження інновацій, утілення нової мети 

та стандартів навчання, реалізації педагогіки партнерства.  

6. Проводити в закладах освіти системний моніторинг якості знань з 

метою визначення ступеня готовності випускників до зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

7. Розвивати з органами місцевого самоврядування, вищими навчальними 

закладами, державними громадськими, молодіжними організаціями та ін. 

стейкхолдерами співробітництво, зорієнтоване на якісний результат спільної 

діяльності закладу та громадськості.  

8. Здійснювати освітній процес у закладах в умовах толерантності, 

довіри, принципів гендерної рівності, взаємоповаги з метою посилення мотивації 

учнів до навчання. 

9. Застосовувати компетентнісний підхід до реалізації процесу 

наступності між закладами дошкільної освіти та школами відповідно до вимог 

Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової 

освіти. 

10. Застосовувати наскрізно в освітньому процесі інформаційно-

комунікаційні технології, підвищити рівень цифрової компетентності педагогів 

усіх рівнів. 

 

Оргкомітет науково-практичної конференції 

 

 

 


