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Керівникам місцевих органів 
управління освітою

Інститут педагогіки НАПН України (далі – Інститут) організовує ряд 
заходів з метою надання науково-методичної допомоги вчителям, які 
здійснюють навчання в 5 класах за модельними навчальними програмами та 
підручниками, розробленими фахівцями Інституту:

− розміщено електронні варіанти підручників для 5 класів за 
покликанням: https://yakistosviti.com.ua/uk/SEREDNIA-SHKOLA; 

− підготовлено додаткові навчально-методичні матеріали до 
підручників, які можна отримати, подавши заявку на електронну адресу: 
5.9nush@gmail.com із підтвердженням обраних підручників;

− заплановано онлайн-зустрічі з авторами програмам і підручників для 
обговорення методичних проблем із вивчення навчальних 
предметів/інтегрованих курсів у 5 класі (Посилання на підключення до 
зустрічі у додатку).

Просимо поінформувати керівників закладів загальної середньої освіти 
про зазначені заходи.
Додаток: на 1 арк.

Т.в.о. директора департаменту                Ярослава ТРОСТЯНСЬКА

Наталія БЕНДЕРЕЦЬ (4563) 5 12 40

https://yakistosviti.com.ua/uk/SEREDNIA-SHKOLA
https://yakistosviti.com.ua/uk/SEREDNIA-SHKOLA


Додаток до листа департаменту 
освіти і науки КОДА 
від ________  № __________

Графік
проведення онлайн зустрічей з учителями, які працюють в 5-х класах за програмами і підручниками 

від Інституту педагогіки НАПН України та Видавничого дому «Освіта»

Предмет Автори Дата і час проведення
Посилання на підключення*

Резервний час** 
Посилання на підключення*

Українська література 
Українська та зарубіжна літератури

(інтегрований курс)

Яценко Т.О., 
Слижук О.А., 
Тригуб І.А.

1 листопада
15.00-16.00

https://youtu.be/MmCdrmSox60

1 листопада
16.00-17.00

https://youtu.be/r9PtagPo8Qk
Досліджуємо історію і суспільство Пометун О.І., Ремех 

Т.О., Малієнко 
Ю.Б.

1 листопада
14.00-15.00

https://youtu.be/QX_-tilLU8M

1 листопада
17.00-18.00

https://youtu.be/FYB68SqKR14
Інформатика Завадський І.О., 

Коршунова О.В.
2 листопада
16.00-17.00

https://youtu.be/BMRtwMcBfE4
Природничі науки Засєкіна Т.М. 2 листопада

15.00-16.00
https://youtu.be/Hb7DBhQ0QYg

2 листопада
17.00-19.00

https://youtu.be/rwccpXQEeEs
Математика Д.Васильєва, 

Д.Васильєва
3 листопада
16.00-17.00

https://youtu.be/nDFmI_fzHhQ
Українська мова Н. Голуб, 

О.Горошкіна
4 листопада
15.00-16.00

https://youtu.be/quQnlPT0vP0
Здоров’я, безпека та добробут Гущина Н.І., 

Василашко І.П.
15 листопада
16.00-17.00

https://youtu.be/q_exYwT_XzE

* Планується формат «запитання-відповіді» (учителям бажано підготувати запитання до обговорення завчасно)
**Резервний час застосовується у разі відсутності електропостачання на основний час проведення он-лайн зустрічі


