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Відкриття конференції 
 
Шкарлет Сергій Миколайович, Міністр освіти і науки України 
 
Колебошин Сергій Валерійович, заступник голови Комітету Верховної 
Ради з питань  освіти, науки та інновацій 
 
Кремень Василь Григорович, Президент Національної академії 
педагогічних наук України 
 
Топузов Олег Михайлович, віцепрезидент НАПН України, директор 
Інституту педагогіки НАПН України 
 
Виступи: 
1. «Модернізація змісту загальної середньої освіти: перші здобутки і 
назрілі проблеми» 
Ляшенко Олександр Іванович, академік НАПН України, академік-секретар 
відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН 
України 
 
2. «Соціально-психологічна проблематика дитинства в умовах війни: 
виклики і відповіді» 
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент НАПН 
України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України 



 
3. «Організація освітнього процесу в 5-6 класах нової української школи» 
Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України  
 
4. «Оновлення змісту типових освітніх програм для початкової школи з 
урахуванням умов воєнного   і   повоєнного часу» 
Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник,  завідувач відділу початкової освіти імені 
О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України  
 
5. «Інструменти вчителя для забезпечення STEM-освіти» 
Коршунова Ольга Вікторівна, учитель інформатики ліцею «Престиж» 
м. Києва 
 
6. «Освіта дітей з особливими потребами в умовах миру і війни»  
Прохоренко Леся Іванівна, доктор психологічних наук, професор, директор 
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 
НАПН України  
 
7.  «Шляхи забезпечення якості та доступності дошкільної освіти в 
умова воєнного стану» 
Рейпольська Ольга Дмитрівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач лабораторії дошкільної освіти та виховання – керівник Центру 
раннього розвитку дитини і дошкільної освіти 
 
8.  «Система сервісів для проєктування цифрового освітнього контенту 
в умовах дистанційного навчання» 
Литвинова Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту 
цифровізації  освіти НАПН України 
 
9. «Відображення "умінь для ХХ1 століття" у державному стандарті 
спеціалізованої освіти наукового спрямування» 
Тадеєв Петро Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, 
головний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини України 
 

 
 
Трансляція заходу (392) Серпнева конференція «Вчені НАПН України 
— українським учителям» - YouTube 
 

 
Засєкіна Тетяна Миколаївна 
0679903034 

https://www.youtube.com/watch?v=TJrOnlrHiAc
https://www.youtube.com/watch?v=TJrOnlrHiAc

