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ОРГАНІЗАТОРИ  ДИСКУСІЙНОГО ПРОСТОРУ: 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної  адміністрації 

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» 
 

УЧАСНИКИ: 

- учителі закладів загальної середньої освіти Одещини, які навчають учнів 5-х класів;  

 

 

Мета дискусійного простору: науково-методичний супровід реалізації освітньої реформи у 

закладах загальної середньої освіти Одеської області 

 

Графік роботи локацій освітніх галузей дискусійного простору  

«НУШ: рухаємось разом» 

 

Дата Час Локація/                                                     

категорія педагогічних працівників 

Координатор 

17.06.2022 

(п’ятниця) 

09.00 - 10.00 Фізкультурна освітня галузь Онищук С.О. 

 

17.06.2022 

(п’ятниця) 

10.00 - 11.00 Математична освітня галузь Папач О.І. 

 

17.06.2022 

(п’ятниця) 

11.00 - 12.00 Природнича освітня галузь Немерцалов В.В. 

 

17.06.2022 

(п’ятниця) 

12.00 - 13.00 Мовно-літературна освітня галузь Свінтковська 

С.А. 

 

17.06.2022 

(п’ятниця) 

13.00 - 14.00 Інформатична освітня галузь Чебаненко Н.О. 

 

17.06.2022 

(п’ятниця) 

14.00 - 15.00 Технологічна освітня галузь Колесова О.А. 

 

17.06.2022 

(п’ятниця) 

15.00 - 16.00 Громадянська та історична освітня галузь Котенко О.М. 

 

17.06.2022 

(п’ятниця) 

16 00 - 17.00 Мистецька освітня галузь Дерябіна С.В. 

17.06.2022 

(п’ятниця) 

17.00 - 18.00 Соціальна і здоров’язбережувальна освітня 

галузь 

 

Кононенко Л.М. 
 
 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

м. Одеса, площа Михайлівська, 17, 

онлайн-формат 

платформа Zoom 

 

 

 

 

 
 



Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Фізкультурна освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/88626207368?pwd=L0VseG1seG1jc2lTL0QxYU9LbkhTQT09 

Ідентифікатор конференції: 886 2620 7368 

Код доступа: 127185  

Модератор: Світлана Онищук 

Тьютор: Наталя Карайван 

17 червня 2022р.,  п’ятниця, 09.00 – 10.00 год. 

Час Зміст Спікер 

09.00 – 09.05 Реєстрація учасників локації 

«Фізкультурна освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

09.05 - 09.10 Ознайомлення з планом роботи та 

завданнями дискусійної локації  

Онищук С.О., координатор фізкультурної 

освітньої галузі, тренер НУШ, КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради», к.п.н. 

09.10 - 09.15 Вітальне слово-звернення ректора КЗВО 

«ОАНО» 

 

Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», к.ф.н. 

09.15 - 09.25 Освітній потенціал впровадження нових 

модулів спорту 

Погорілий В.О.,  Погойдаш О.В., учителі 

фізичної культури навчально-виховного 

комплексу «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-

гімназія» Балтської міської ради Одеської 

області 

09.25 - 09.30 Формувальне оцінювання: тренуємось Бушова О.О., учитель фізичної культури 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великодальницький 

навчально-виховний комплекс «Школа-

гімназія» Великодальницької сільської ради 

Одеського району Одеської області 

09.30 - 09.35 Урок фізичної культури: можливості 

предметного середовища 

Філоненко Ю. В., учитель фізичної культури 

пілотного закладу освіти навчально-

виховного комплексу «Балтська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1 ім. О. Гончара-ліцей» Балтської 

міської ради Одеської області 

09.35 – 09.45 Інтегровані уроки фізичної культури: 

апробуємо 

Давлєтова А. В., учитель фізичної культури 

Надлиманського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

09.45 - 09.50 Онлайн-інструменти: прокачуємо 

навички 

Шереметенко О.К., учитель фізичної 

культури пілотного закладу освіти  

Шабівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Шабівської 

сільської ради Білгород-Дністровського 

району Одеської області 

09.50 - 09.55 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Онищук С.О., координатор фізкультурної 

освітньої галузі НУШ, КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», к.п.н. 

09.55 Перехід учасників дискусійного простору 

локації з відеоконференції до Нетворкінг-

простору педагогів НУШ: рефлексія, обмін 

думками, ідеями, лайфхаками / онлайн-

дошка Padlet за посиланням  

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88626207368?pwd=L0VseG1seG1jc2lTL0QxYU9LbkhTQT09


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Математична освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/87408857898?pwd=Q1lZZkZEQm9sQXloVXNINHZWMm13Zz09 

Ідентифікатор конференції: 874 0885 7898 

Код доступа: 081407 

Модератор: Ольга Папач 

Тьютор: Вікторія Потьомкіна, Наталія Карайван  

17 червня 2022р.,  п’ятниця, 10.00 – 11.00 год. 

Час Зміст Спікер 

10.00 – 10.05 Реєстрація учасників локації 

«Математична освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

10.05 - 10.10 Ознайомлення з планом роботи та 

завданнями дискусійної локації  

Папач О.І., координатор математичної  освітньої 

галузі, тренер НУШ, КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради», к.п.н. 

10.10 - 10.15 Вітальне слово-звернення ректора 

КЗВО «ОАНО» 

 

Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради», к.ф.н. 

10.15 - 10.20 Реалії вільного вчителя: обираємо 

та трансформуємо модельні 

програми 

Верміяш М.В., учитель математики пілотного 

закладу освіти ЗЗСО № 26  І-ІІІ ступенів Одеської  

міської ради Одеської області   

10.20 - 10.25 Навчаємо(ся) математики 

досліджуючи. Можливо? Складно?! 

Цікаво!!! 

Золотарьова К.О., учитель початкової школи 

Одеського ліцею № 19 Одеської міської ради 

Одеської області 

10.25 - 10.30 Тайм-менеджмент мого життя U 

математика 

Єрьоменко В.В., учитель математики пілотного 

закладу Нерубайський навчально-виховний 

комплекс «школа-гімназія» Біляївського району 

Одеської області 

10.30 – 10.35 Викладаємо традиційне по-

новому: задачі на рух 

Чижик К.О., учитель математики пілотного 

закладу Таїровський заклад загальної середньої 

освіти Таїровської селищної ради Одеського 

району Одеської області 

10.35.-10.40. Навчальна діяльність: плануй, 

твори, аналізуй 

Верис С.Г., учитель математики пілотного 

закладу Шабівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів» Шабівської сільської ради 

Білгород-Дністровського району, Одеської області 

10.40 - 10.50. Оцінюємо з користю Цісар Н.В., тренер НУШ, учитель математики 

Дальницького закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Дальницької сільської ради 

Одеського району 

10.50 - 10.55 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Папач О.І., координатор математичної  освітньої 

галузі, тренер НУШ, КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради», к.п.н. 

10.55 Перехід учасників дискусійного 

простору локації з відеоконференції 

до Нетворкінг-простору педагогів 

НУШ: рефлексія, обмін думками, 

ідеями, лайфхаками / онлайн-дошка 

Padlet за посиланням   

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87408857898?pwd=Q1lZZkZEQm9sQXloVXNINHZWMm13Zz09


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Природнича освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/89446425756?pwd=N28yQmNUdTV1SWk0RXFmbUpReUNoZz09 

Ідентифікатор конференції: 894 4642 5756 

Код доступа:  467406 

Модератор: Володимир Немерцалов 

Тьютор: Юлія Тертична 

17 червня 2022р.,  п’ятниця, 11.00 – 12.00 год. 

Час Зміст Спікер 

11.00 – 11.05 Реєстрація учасників локації 

«Природнича освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

11.05 - 11.10 Ознайомлення з планом роботи та 

завданнями дискусійної локації  

Немерцалов В.В., Ятвецька Л.І., 

координатори природничої освітньої галузі, 

тренери НУШ, КЗВО «ОАНО» 

11.10 - 11.15 Вітальне слово-звернення ректора 

КЗВО «ОАНО» 

 

Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», к.ф.н. 

11.15 - 11.20 Практики вибору модельних 

програм НУШ 

Немерцалов В.В., тренер НУШ, КЗВО 

«ОАНО», к.б.н. 

11.20 - 11.25 Обираю модельну програму Бодюл Н.В., учитель хімії і біології філії  

«Долинівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

Павлівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Павлівської 

СР Болградського району 

11.25 - 11.30 Ділюся досвідом пілотування 

інтегрованого курсу «Пізнаємо 

природу» 

Березовська Л.П., учитель природознавства 

пілотного закладу освіти НВК «Балтська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. О. Гончара-ліцей» 

11.30 - 11.35   

11.35 – 11.40 Я – фасилітатор: фасилітація при 

формуванні ключових 

компетентностей учнів в НУШ 

Нікульшина Н.В., учитель приватного 

підприємства загальноосвітня школа 

«Майбуття» І – ІІІ ступенів 

11.40 - 11.45 Будую індивідуальну освітню 

траєкторію учня: формувальне 

оцінювання і багато цікавого 

Діденко Г.О., заступник директора КЗ 

«Южненська Авторська М.П. Гузика 

експериментальна спеціалізована 

загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ 

ступенів Южненської міської ради Одеської 

області» 

11.45 - 11.50 Обираємо освітні ресурси: бери і роби Тертична Ю.О., учитель географії ОПЗШ 

«Вєда» 

11.50 - 11.55 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Немерцалов В.В., Ятвецька Л.І., 

координатори природничої освітньої галузі, 

тренери НУШ, КЗВО «ОАНО» 

11.55 Перехід учасників дискусійного 

простору локації з відеоконференції до 

Нетворкінг-простору педагогів НУШ: 

рефлексія, обмін думками, ідеями, 

лайфхаками / онлайн-дошка Padlet за 

посиланням   

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89446425756?pwd=N28yQmNUdTV1SWk0RXFmbUpReUNoZz09


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Мовно-літературна освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:  

https://us02web.zoom.us/j/84149595824?pwd=akRhOXNMWXJhQ3IzNzdyZmVVczlWdz09 

Ідентифікатор конференції: 841 4959 5824 

Код доступа: 666744 

Модератор: Світлана Свінтковська 

Тьютори: Лілія Хоменко, Лариса Плетньова  

17 червня 2022р., п’ятниця, 12.00 – 13.00 год. 

Час Зміст Спікер 

12.00 – 12.05 Реєстрація учасників локації 

«Мовно-літературна освітня 

галузь» на платформі  Zoom 

 

12.05 - 12.10 Ознайомлення з планом роботи 

та завданнями дискусійної локації  

Свінтковська С.А., координатор мовно-літературної 

освітньої галузі, тренер НУШ, КЗВО «ОАНО» 

12.10 - 12.15 Вітальне слово-звернення 

ректора КЗВО «Одеська  

академія непевної освіти 

Одеської обласної ради» 

Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради», к.ф.н. 

12.15 - 12.20 Уроки української мови та 

літератури: формуємо ціннісні 

орієнтири 

Чабан О.В., учитель української мови та літератури 

вищої категорії, учитель-методист Дачненського 

ліцею №2 Дачненської селищної ради Одеського 

району Одеської області  

12.20 - 12.25 Твір у дії: продуктивні практики Верготі Л. Т., учитель української мови та літератури 

вищої категорії, учитель-методист Чорноморського 

ліцею   Чорноморської міської ради Одеського району 

Одеської області 

12.25 - 12.30 Створення навчальної 

електронної гри для уроку 

української літератури в 5 класі 

НУШ: доступний алгоритм 

 

 

Максютіна О.Г., учитель української мови та 

літератури вищої категорії, учитель-методист 

Одеської загальноосвітньої школи №38 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

12.30 - 12.35 Найцікавіші прийоми 

формувального оцінювання на 

уроках української мови та 

літератури у 5-х класах НУШ 

 

 

Калинчук О.В., учитель української мови та 

літератури І категорії  навчально-виховного 

комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені О.Гончара - ліцей» Балтської 

міської ради Подільського району Одеської області 

12.35 – 12.40 Організація навчально-

дослідницької діяльності на 

уроках зарубіжної літератури в 

пілотному 5 класі НУШ  

 

 

Боделан Н. М., учитель української мови та 

літератури першої категорії навчально-виховного 

комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 – гімназія» Балтської міської ради 

Подільського району Одеської області 

12.40 - 12.45 Навчаємо(сь) української мови 

та літератури: практики 

рефлексії 

Шинкаренко Т.А., учитель української мови та 

літератури вищої категорії, учитель-методист 

Чорноморського ліцею №4  Чорноморської міської 

ради Одеського району Одеської області 

12.45 - 12.50 Поповнення словникового 

запасу учнів/учениць на уроках 

української мови та літератури в 5 

класі НУШ (практичні прийоми)  

Дуган К. І., учитель української мови та літератури 

другої категорії Таїровського закладу загальної 

середньої освіти Таїровської селищної ради 

Одеського району Одеської області  

https://us02web.zoom.us/j/84149595824?pwd=akRhOXNMWXJhQ3IzNzdyZmVVczlWdz09


 

12.50 - 12.55 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Свінтковська С.А., координатор мовно-літературної 

освітньої галузі, тренер НУШ, КЗВО «ОАНО» 

12.55 Перехід учасників дискусійного 

простору локації з 

відеоконференції до Нетворкінг-

простору педагогів НУШ: 

рефлексія, обмін думками, 

ідеями, лайфхаками / онлайн-

дошка Padlet за посиланням 

 

 

 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Мовно-літературна освіта»(іноземні мови) 

Посилання на відеоконференцію Google Meet: https://meet.google.com/bbb-kkpc-nef 

Модератор: Наталя Береснєва  

Тьютор: Тетяна Юрченко  

17 червня 2022р., п’ятниця 12.00-13.00 

12.00-12.05 Реєстрація учасників мовно-літературної 

галузі (іноземні мови) на платформі 

«Google Meet» 

Питання - (Google Classroom) 

Юрченко Т.В., тьютор заходу 

12.05-12.10 Ознайомлення з планом роботи та 

завданнями дискусійної локації 

Береснєва Н.В., координатор мовно-

літературної галузі (іноземні мови), тренер 

НУШ, КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради», модератор 

заходу 

12.10-12.15 Вітальне слово-звернення ректора 

КЗВО «ОАНО» 

Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради»,к.ф.н. 

12.15-12.20 Очікування та орієнтири щодо 

імплементації Державного стандарту 

базової середньої освіти на уроках 

іноземної мови 

Мартинова І.В., учитель французької мови 

Одеської спеціалізованої школи №10 І-ІІІ 

ступенів імені льотчиків-космонавтів 

Г.Т.Добровольського та Г.С.Шоніна Одеської 

міської ради Одеської області 

12.20-12.25 Використання методичного 

інструментарію: ціннісність, наступність 

та перспективність 

Гуцу О.В., учитель англійської мови пілотного 

заходу Таїровська ЗЗСО Таїровської селищної 

ради Одеського району Одеської області 

12.25-12.30 Упорядкування мовного матеріалу, 

наскрізних умінь і результатів навчання за 

стандартами 

Гілко А.М., учитель англійської мови 

пілотного заходу ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Нерубайський НВК «Школа-гімназія» 

Нерубайської сільської ради Одеського району 

Одеської області 

12.30-12.35 Дієві практики з використанням 

технології CLILна уроках англійської 

мови в 5 класі ( на матеріалах підручника 

Full Blast plus) 

Гець Анна, методист видавництва MM 

Publication 

12.35-12.40 Контекстуалізація тем соціокультурного 

направлення (на матеріалах підручника 

Full Blast plus) 

Карасюк Н.В., учитель англійської мови 

пілотного заходу НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ 

ст.№2-гімназія» Балтської міської ради 

Одеської області 

12.40-12.45 Позитивне сприйняття матеріалу під 

час взаємодії у безпечному освітньому 

середовищі 

Купцова Н.В., учитель англійської мови 

пілотного заходу Шабівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Шабівської сільської ради Б.-

Дністровського району Одеської області 

https://meet.google.com/bbb-kkpc-nef


12.45-12.50 Планування та організація уроку: фокус 

на автентичні комунікативні завдання (на 

матеріалах підручника Prepare) 

Шелепко Н., методист видавництва 

«Лінгвист» 

12.50-12.55 Рефлексія та зворотній зв’язок 

учасників локації  (Jamboard) 

Береснєва Н.В., координатор мовно-

літературної галузі (іноземні мови), тренер 

НУШ, КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради», модератор 

заходу 

12.55-13.00 Підведення підсумків дискусійного 

простору (Google Classroom). 

Береснєва Н.В., модератор заходу 

Юрченко Т.В., тьютор заходу 

 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Інформатична освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/82410738991?pwd=L29XNU0zYmxDRU1RTHJYYk1qOFJLUT09 

Ідентифікатор конференції: 824 1073 8991 

Код доступа:  122327 

Модератор: Наталя Чебаненко  

Тьютор: Олена Колесова 

17 червня 2022р.,  п’ятниця, 13.00 – 14.00 год. 

Час Зміст Спікер 

13.00 – 13.05 Реєстрація учасників локації 

«Інформатична освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

13.05 - 13.10 Ознайомлення з планом роботи та 

завданнями дискусійної локації  

Чебаненко Н.О., координатор інформатичної 

освітньої галузі, тренер НУШ, КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради». 

13.10 - 13.15 Вітальне слово-звернення ректора 

КЗВО «ОАНО» 

 

Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради», к.ф.н. 

13.15 - 13.25 Формувальне оцінювання: корисні 

поради від практика 

Вихристюк О.Я., учитель інформатики 

Академічного ліцею м. Білгорода-

Дністровського Одеської області, Білгород-

Дністровська територіальна громада 

13.25 - 13.30 Прийоми реалізації освітнього формату 

«одна тема – одна розгортка» з 

використанням можливостей «Google 

Документів» 

Реброва Є.Ю, учитель інформатики 

Академічного ліцею м. Білгорода-

Дністровського Одеської області, Білгород-

Дністровська територіальна громада 

13.30 - 13.35 Сучасні формати застосування 

елементів робототехніки на уроках НУШ 

5 клас 

Кіт І.В., учитель інформатики Одеської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Освітні 

ресурси та технологічний тренінг» №94 з 

поглибленим вивченням івриту та інформатики 

імені Володимира (Зеєва) Жаботинського 

Одеської міської ради Одеської області 

13.35 – 13.45 Творчі ідеї застосування елементів 

STEM-діяльності у 5 класах НУШ 

Краснянська Т.В., учитель інформатики 

комунального закладу «Опорний заклад 

Кодимський ліцей № 1» Кодимської міської 

ради Подільського району Одеської області 

13.45 - 13.50 Про онлайн платформи в режимі 

змішаного навчання 

Адаменко О.О., методист Центру 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської області 

13.50 - 13.55 Про онлайн-сервіси як інструменти 

створення навчального контенту НУШ 

Чебаненко Н.О., координатор інформатичної 

освітньої галузі, тренер НУШ, КЗВО «Одеська 

https://us02web.zoom.us/j/82410738991?pwd=L29XNU0zYmxDRU1RTHJYYk1qOFJLUT09


академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради». 

13.55 Перехід учасників дискусійного 

простору локації з відеоконференції до 

Нетворкінг-простору педагогів НУШ: 

рефлексія, обмін думками, ідеями, 

лайфхаками / онлайн-дошка Padlet за 

посиланням 

 

 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Технологічна освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/87174224276?pwd=S2g5aHFpQk9JUVVxK1d3QzZYTjBNQT09 

Ідентифікатор конференції: 871 7422 4276 

Код доступа: 287463 

Модератор: Олена Колесова  

Тьютор: Наталя Чебаненко 

17 червня 2022р.,  п’ятниця, 14.00 – 15.00 год. 

Час Зміст Спікер 

14.00 – 14.05 Реєстрація учасників локації 

«Технологічна освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

14.05 - 14.10 Ознайомлення з планом роботи та 

завданнями дискусійної локації  

Колесова О.А., координатор технологічної 

освітньої галузі, завідувач НМЛ  інформатичної, 

технологічної та STEM-освіти кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО «ОАНО», к.ф.н. 

14.10 - 14.15 Вітальне слово-звернення ректора 

КЗВО «ОАНО» 

Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради», к.ф.н. 

14.15 - 14.20 Вибір модельної програми з предмета 

«Технології»: погляд практика  

Дембицька Н.В., учитель трудового навчання 

(технологій) Ананьївського спеціалізованого 

ліцею спортивного профілю Одеської обласної 

ради 

14.20 - 14.25 Формувальне оцінювання: корисні 

поради від практика 

Адаменко О.О., методист Центру професійного 

розвитку  педагогічних працівників 

Чорноморської міської ради Одеського району 

Одеської області 

14.25 - 14.30 Творчі ідеї для цікавої роботи: 

діяльнісні складові 

 

Антонюк Н.К., заступник директора, учитель 

трудового навчання, інформатики Одеської 

загальноосвітньої школи №51 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

14.30 - 14.35 Сучасні формати педагогіки 

партнерства (НУШ 5 клас) 

 

Гришин В.В., заступник директора, учитель 

трудового навчання Покрівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» Любашівської селищної 

ради Одеської області 

14.35 – 14.40 Впровадження елементів STEM-

освіти в 5-х класах НУШ (з досвіду 

роботи в пілотних класах) 

Осіченко Н.В., учитель технологій, креслення та 

інформатики Таїровського ЗЗСО Таїровської 

селищної ради Одеського району Одеської області 

14.40 - 14.45 Сучасний формат курсу технологій та 

мистецтва в пілотних класах НУШ: 

практичні поради 

 

Скріпніченко Ю.С., учитель трудового навчання, 

мистецтва Одеського НВК №90 «Спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Одеської міської ради 

Одеської області 

14.45 - 14.50 Досвід вчителя технологій: проблеми 

наступності між початковою та 

основною ланками освіти в пілотних 

класах НУШ 

Щукін П.Н., учитель трудового навчання 

Шабівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Шабівської 

сільської ради Білгород-Дністровського району 

Одеської області 

https://us02web.zoom.us/j/87174224276?pwd=S2g5aHFpQk9JUVVxK1d3QzZYTjBNQT09


14.50 - 14.55 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Нікітенко Р.І., методист НМЛ  інформатичної, 

технологічної та STEM-освіти, тренер НУШ, 

КЗВО «ОАНО» 

14.55 Перехід учасників дискусійного 

простору локації з відеоконференції до 

Нетворкінг-простору педагогів НУШ: 

рефлексія, обмін думками, ідеями, 

лайфхаками / онлайн-дошка Padlet за 

посиланням  

 

 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Громадянська та історична освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/83183308896?pwd=a0szMnBBVmRYUFREcXU3c1NkS3hmQT09 

Ідентифікатор конференції: 831 8330 8896 

Код доступа: 816767                                      

Модератори: Оксана Левчишена, Олена  Котенко  

Тьютор: Вікторія Яроменко 

17 червня 2022р.,  п’ятниця, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст 

 

Спікер 

 

15.00 – 15.05 Реєстрація учасників локації 

«Громадянська та історична галузь» 

на платформі  Zoom 

Яроменко В.І., методист НМЛ 

громадянської, історичної та мистецької 

освіти 

15.05 - 15.10 Ознайомлення з планом роботи та 

завданнями дискусійної локації  

Левчишена О.М., проректор КЗВО «ОАНО», 

обласний координатор НУШ, к.і.н. 

15.10 - 15.15 Вітальне слово-звернення ректора 

КЗВО «ОАНО» 

Задорожна Л.К., ректор КЗВО «ОАНО», 

к.ф.н. 

15.15 – 5.20 Палітра модельних програм освітньої 

галузі 

Яроменко В.І., методист НМЛ 

громадянської, історичної та мистецької 

освіти 

15.20 - 15.25 Нові формати, нові можливості нових 

курсів з історії 

Майорський В.В., учитель історії, заступник 

директора Чорноморського економіко-

правового ліцею №1, автор модельних 

програм з історії, к.п.н. 

15.25 – 15.30 Нові відкриття: історія -  предмет, 

історія - наука, історія - життя 

Горбатюк К.Ю., учитель історії НВК 

«Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. О.Гончара – 

ліцей» Балтської міської ради 

15.30 – 15.40 Творчі ідеї для цікавої роботи: з 

досвіду вчителя-практика 

Харченко А.О., учитель історії ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Нерубайського навчально-виховний 

комплекс «Школа-гімназія» Нерубайської 

сільської ради 

15.40 – 15.45 Виклики та переваги формувального 

оцінювання: мої хвилювання, мої 

напрацювання 

Магла О.С., учитель історії Шабівського 

ЗЗСО І-ІІІ ст. Шабівської сільської ради 

15.45 -   15.50 Формувальне оцінювання: корисні 

поради від вчителя-пілотника 

Гонтар Л.О., учитель історії НВК «Балтська 

ЗОШ І-ІІІ ст. - №2 – гімназія» Балтської 

міської ради 

15.50 - 15.55 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Левчишена О.М., проректор КЗВО «ОАНО», 

обласний координатор НУШ, к.і.н. 

15.55 Перехід учасників дискусійного 

простору локації з відеоконференції 

до Нетворкінг-простору педагогів 

НУШ: рефлексія, обмін думками, 

ідеями, лайфхаками/ онлайн-дошка 

Padlet за посиланням   

Яроменко В.І., методист НМЛ 

громадянської, історичної та мистецької 

освіти 

https://us02web.zoom.us/j/83183308896?pwd=a0szMnBBVmRYUFREcXU3c1NkS3hmQT09


 

 

 

 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Мистецька освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/88013142782?pwd=TTJwb3dJTSt5L3d1bjZ2WW9ZYnhnZz09 

Ідентифікатор конференції: 880 1314 2782 

Код доступа: 568942 

Модератори: Світлана Дерябіна, Наталія Шатайло  

Тьютор: Світлана Дерябіна 

17 червня 2022р.,  п’ятниця, 16.00 – 17.00 год. 

Час Зміст Спікер 

16.00 – 16.05 Реєстрація учасників локації «Мистецька 

освітня галузь» на платформі  Zoom 

 

16.05 - 16.10 Ознайомлення з планом роботи та 

завданнями дискусійної локації  

Дерябіна С.В., координатор мистецької 

освітньої галузі НУШ, ст. викладач кафедри 

методики викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО» 

16.10 - 16.15 Вітальне слово-звернення ректора КЗВО 

«ОАНО» 

Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», к.ф.н. 

16.15 - 16.20 Мистецтво у Новій українській школі: 

ресурс і можливості 

Шатайло Н.В., тренер НУШ, завідувач НМЛ 

громадянської, історичної та мистецької 

освіти, к.п.н. 

16.20 - 16.25 Модельна навчальна програма: 

навігатор педагога мистецтва 

Дерябіна С.В., координатор мистецької 

освітньої галузі НУШ, ст. викладач кафедри 

методики викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО» 

16.25 - 16.30 Досвід пілотування НУШ: корисні 

лайфхаки у навчанні мистецтва 

Паращук Н.В., учитель мистецтва НВК 

«Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. О.Гончара – 

ліцей» Балтської міської ради 

16.30 - 16.35 Арт-практики: ідеї трансформації Вересюк Г.М., вчитель мистецтва 

Таїровського ЗЗСО Таїровської селищної 

ради Одеського району Одеської області 

16.35 – 16.40 Інтеграція? Інтеграція. Інтеграція! Крецу Н.С., учитель мистецтва ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Великодальницький НВК «Школа-

гімназія» Великодальницької сільської ради 

Одеського району Одеської області 

16.40 - 16.45 Навчати (ся) мистецтву імпровізуючи 

/візуалізуючи/ рухаючись 

Шолудько О.М., учитель мистецтва НВК 

«Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія» 

Балтської міської ради Одеської області 

16.45 - 16.50 Формувальне оцінювання: поступ учня 

та мистецтво вчителя  

 

Полтавцева Т.В., учитель мистецтва 
Роздільнянської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №2 Роздільнянської районної 

ради 

16.50 - 16.55 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Дерябіна С.В., координатор мистецької 

освітньої галузі НУШ, ст. викладач кафедри 

методики викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО» 

16.55 Перехід учасників дискусійного простору 

локації з відеоконференції до Нетворкінг-

простору педагогів НУШ: рефлексія, обмін 

думками, ідеями, лайфхаками / онлайн-

дошка Padlet за посиланням   

Ларукова Т.О., учитель хореографії 

Шабівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Шабівської 

сільської ради Білгород-Дністровського 

району Одеської області; 

Дерябіна С.В., координатор мистецької 

https://us02web.zoom.us/j/88013142782?pwd=TTJwb3dJTSt5L3d1bjZ2WW9ZYnhnZz09


 освітньої галузі НУШ, ст. викладач кафедри 

методики викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО» 

 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/86961753965?pwd=MlVGZVg1VzlBUno0S1R6UklQWkpyZz09 

Ідентифікатор конференції: 869 6175 3965 

Код доступа: 967866 

Модератор: Лариса Кононенко 

Тьютор: Вероніка Хабаш 

17 червня 2022р.,  п’ятниця, 17.00 – 18.00 год. 

Час Зміст Спікер 

17.00 – 17.05 Реєстрація учасників локації «Соціальна і 

здоров’язбережувальна освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

17.05 - 17.10 Ознайомлення з планом роботи та 

завданнями дискусійної локації  

Кононенко Л.М., координатор соціальної та 

здоров’язбережувальної освітньої галузі, 

тренер НУШ, КЗВО «ОАНО» 

17.10 - 17.15 Вітальне слово-звернення ректора КЗВО 

«ОАНО» 

 

Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», к.ф.н. 

17.15 - 17.20 Освітній потенціал впровадження курсів 

соціальної та здоров’язбережувальної 

галузі: з досвіду роботи 

Погоріла Я.В., учитель основ здоров’я 

навчально-виховного комплексу «Балтська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія» Балтської 

міської ради Одеської області 

17.20-17.25 Здоров’язбережувальні технології: 

діяльнісний підхід 

Гудзь В.М., учитель основ здоров’я Одеської 

загальноосвітньої школи №62 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 

17.25 - 17.30 Формувальне оцінювання: тренуємось Кононенко Л.М., координатор соціальної та 

здоров’язбережувальної освітньої галузі, 

тренер НУШ, КЗВО «ОАНО» 

17.30 - 17.35 Уроки курсів соціальної та 

здоров’язбережувальної галузі: 

формуємо навички здорового способу 

життя 

Кузаконь Т.П., учитель основ здоров’я 

Салганської філії І-ІІ ступенів опорного 

закладу «Шабівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Шабівської сільської ради Білгород-

Дністровського району Одеської області» 

17.35 – 17.40 Інтерактивні методи навчання: 

апробуємо 

Зайцева С.Г., учитель основ здоров’я 

Маяківського НВК «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад 

дошкільної освіти» Маяківської сільської 

ради Одеського району Одеської області 

17.40 - 17.50 Онлайн-інструменти: прокачуємо 

навички 

Асманська Г.С., консультант КУ  «Одеський  

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» 

17.50 – 17.55 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Кононенко Л.М., координатор соціальної та 

здоров’язбережувальної освітньої галузі, 

тренер НУШ, КЗВО «ОАНО» 

17.55 Перехід учасників дискусійного простору 

локації з відеоконференції до Нетворкінг-

простору педагогів НУШ: рефлексія, обмін 

думками, ідеями, лайфхаками / / онлайн-

дошка Padlet за посиланням 

Усі учасники дискусійного простору 

 

https://us02web.zoom.us/j/86961753965?pwd=MlVGZVg1VzlBUno0S1R6UklQWkpyZz09

