
Скажімо Слово про Школу, яка 

є: вогнищем духовності і 

моральності, майстернею людяності, 

законодавицею якості 

життя, дарителькою   Світла і 

могутності знань, берегинею культури 

і мови, сіячкою духовного і доброго  

Ш. Амонашвілі 

7 вересня 2020 року в Коростишівському педагогічному фаховому коледжі 

імені І.Я. Франко відбулася науково-практична конференція «НУШ: практична 

підготовка майбутнього вчителя в умовах викликів сучасності». 

Основна мета конференції –  залучення студентів до наукової діяльності, 

пошук рішень із актуальних проблем сучасної педагогічної науки, обмін 

науковими результатами і дослідницьким 

досвідом.  

Із вітальним словом до учасників 

зібрання звернулася доктор педагогічних 

наук, експерт із неформальної освіти, 

тренер освітніх програм Оксана 

САМОЙЛЕНКО, яка зауважила, що  концептуальні засади Нової української 

школи радять педагогам долучитися до освоєння двох основних новацій – 

компетентнісної парадигми освіти й педагогіки 

партнерства. Адже Нова українська школа базується на 

якісно новому рівні побудови взаємовідносин між 

педагогами, учнями, їхніми батьками та громадськими 

організаціями. Педагогіка партнерства учителів, учнів і 

батьків є цілями та прагненнями, добровільними та 

зацікавленими партнерами, рівноправними учасниками 

освітнього процесу, відповідальними за результат.  

Модератором заходу виступила аспірантка Левченко С.В., яка акцентувала 

на нововведеннях  НУШ щодо співробітництва педагогів, яке орієнтує вчителів, 



батьків на особистісний розвиток учнів, на поважне ставлення до дітей. 

Актуальність зазначеної проблеми досить очевидна, оскільки школа має 

ініціювати новий зміст та форми використання 

педагогіки партнерства, глибше залучати родини 

до побудови освітньої траєкторії дитини. 

Педагогіка партнерства набуває важливого 

значення як вектор гуманного і творчого підходу 

до кожного учасника освітнього процесу. 

Тому програма конференції передбачала роботу у трьох наукових секціях: 

I.НУШ: підходи до навчання та змісту освіти. 

II. Перший раз у перший клас – це завжди крок у незвідане. 

III. Дистанційне навчання – основа самоорганізації учнів початкової 

школи. 

 У роботі науково-практичної конференції взяли 

участь 9 доповідачів: 

1) Анастасія ВОЛОТОВСЬКА, студентка 142 

групи. «Особливості організації освітнього 

середовища в контексті концепції НУШ». 

2) Наталія ЛОПОТЮК, студентка 142 групи. 

«Формування нового освітнього простору на 

принципах педагогіки партнерства». 

3) Тетяна СЕНЧИЛО, студентка 122 групи. 

«Особливості організації та планування ранкових зустрічей 

у НУШ». 

4) Альона ХАРУК, студентка 141 групи. «Адаптація 

дітей – першокласників до навчання в школі. 

5) Анастасія ДОБРЯНСЬКА, студентка 142 групи. 

Формування самооцінки в першокласників. 

6) Ірина ЯКУБЕНКО, студентка 141 групи. Навчання 

дітей з особливими освітніми потребами. 



7) Аліна Батаєва, Анастасія МОСІЙЧУК, студентки 141 групи. «Робота 

НУШ в умовах дистанційного навчання». 

8) Світлана ВЛАСЮК, студентка 142 

групи. Дистанційне навчання – сукупність 

сучасних технологій. 

9) Валерія ЧУПИРА, студентка 143 

групи. П’ять онлайн сервісів для дистанційного 

навчання. 

 Завідувачем навчально-виробничої 

практики Антонюк Ніною Анатоліївною за результатами роботи науково-

практичної конференції було вручено сертифікати доповідачам. 

Обрана тема науково-практичної 

конференції стала плідним підґрунтям для 

обміну думками із зазначеної 

проблематики. У зв’язку з актуальністю 

порушених питань за результатами 

конференції укладено електронний збірник 

матеріалів тез та доповідей, який розміщено 

на сайті коледжу. 

Позитивні відгуки про захід та 

побажання наступних зустрічей учасники залишили в анкетах зворотного 

зв’язку.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 


