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м. Одеса  



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;  

- директори закладів загальної середньої освіти; 

- заступники директорів закладів загальної середньої освіти; 

- директори і консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників. 

 

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 /освітня галузь Координатор 

05.09.2022 

(понеділок) 

15.00 - 16.00 Фізична культура Онищук С.О. 

05.09.2022 

(понеділок) 

15.00 - 16.00 Природнича Немерцалов В.В. 

Ятвецька Л.І. 

06.09.2022 

(вівторок) 

15.00 - 16.00 Математична Папач О.І. 

06.09.2022 

(вівторок) 

15.00 - 16.00 Технологічна Колесова О.А. 

07.09.2022 

(середа) 

15.00 - 16.00 Мовно-літературна 

(українська мова та 

література, зарубіжна 

латература) 

Свінтковська С.А. 

 

07.09.2022 

(середа) 

15.00 - 16.00 Інформатична Чебаненко Н.О. 

08.09.2022 

(четвер) 

15.00 - 16.00 Мовно-літературна 

(іноземні мови)  

Береснєва Н.В. 

Юрченко Т.В. 

08.09.2022 

(четвер) 

15.00 - 16.00 Громадянська та історична Котенко О.М. 

 

09.09.2022 

(п’ятниця) 

15.00 - 16.00 Мистецька Дерябіна С.В. 

09.09.2022 

(п’ятниця) 

15.00 - 16.00 Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Кононенко Л.М. 

 

 

 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

м. Одеса, площа Михайлівська, 17, 

онлайн-формат 

платформа Zoom 



 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: культура/цілі/критерії» 

Локація «Фізкультурна освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію: 

https://us02web.zoom.us/j/81506734058?pwd=ayt4bEdNSFhuY1dPU2RDMWRxVjljdz09 

Ідентифікатор конференції:  

815 0673 4058 

Код доступу: 766658 

Модератор: Світлана Онищук 

5 вересня 2022р., понеділок, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

 

14.50 - 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Фізкультурна освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

 

15.00 – 15.05 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями 

дискусійної локації 

Онищук С.О., координатор 
фізкультурної освітньої галузі, тренер 

НУШ, ст. викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО», к.п.н. 

 

15.05 - 15.20 Навчаємо(ся) досліджуючи. 

Можливо? Складно?! Цікаво!!! 

Юсипенко В., вчитель фізичної 

культури Комунального закладу 

«Ананьївський  спеціалізований ліцей 

спортивного профілю» Подільського 

району 

 

15.20 - 15.35 Освітній потенціал впровадження 

нових формувальних методик 

Вишня С., вчитель фізичної культури, 

Комунального ЗЗСО «Авторська школа 

імені М.П Гузика» Южненської міської 

ради Одеського району 

 

15.35 - 15.50 Реалії вільного вчителя: 

трансформуємо оцінювання на уроці 

фізичної культури 

 

Тарасенко Н., вчитель фізичної 

культури Білгород-Дністровського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 5 

15.50 - 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Онищук С.О., координатор 
фізкультурної освітньої галузі, тренер 

НУШ, ст. викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО», к.п.н.; 

Всі учасники дискусійного простору 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81506734058?pwd=ayt4bEdNSFhuY1dPU2RDMWRxVjljdz09


 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: культура/цілі/критерії» 

Локація «Природнича освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:  

https://us02web.zoom.us/j/83476261619?pwd=YmNOUmVjYkhncEdDZm1jRXdqOEo3Zz09  

ID: 834 7626 1619 

Код доступу: 237263 

 

Модератори: Лариса Ятвецька, Володимир Немерцалов  

 

5 вересня 2022р., понеділок, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

 

15.00 - 15.05 Реєстрація учасників локації 

«Природнича освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

 

15.05 - 15.10 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями 

дискусійної локації  

Немерцалов В.В., координатор 

природничої освітньої галузі НУШ, 
завідувач НМЛ природничо-математичної 

освіти, доцент кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО «ОАНО» 

 

15.10 - 15.25 Формувальне оцінювання: цілі 

та критерії 

Ятвецька Л.І., методист НМЛ 

природничо-математичної освіти кафедри 

методики викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО ООР», тренер НУШ 

 

15.25 - 15.35 Культура формувального 

оцінювання 

Тертична Ю.О., методист НМЛ 

природничо-математичної освіти кафедри 

методики викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО ООР», тренер НУШ 

 

15.35 - 15.50 Кейс з формувального оцінювання 

учня 

Немерцалов В.В., завідувач НМЛ 

природничо-математичної освіти, доцент 

кафедри методики викладання і змісту 

освіти КЗВО «ОАНО», регіональний  

координатор природничої галузі НУШ 

 

15.50 - 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації.  

Перехід учасників дискусійного 

простору до Нетворкінг-простору 

педагогів НУШ: рефлексія, обмін 

думками, ідеями, лайфхаками/ 

онлайн-дошка Padlet  

 

 

Немерцалов В.В., координатор 

природничої галузі НУШ, завідувач НМЛ 

природничо-математичної освіти, доцент 

кафедри методики викладання і змісту 

освіти КЗВО «ОАНО ООР»  

 

https://us02web.zoom.us/j/83476261619?pwd=YmNOUmVjYkhncEdDZm1jRXdqOEo3Zz09


 

 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: культура/цілі/критерії» 

Локація «Математична освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію: 

https://us02web.zoom.us/j/86282190957?pwd=d2E1S1g2YmNNdVErbUxwNzQ2NnRmZz09 

Ідентифікатор конференції: 862 8219 0957 

Код доступу: 089722 

 

Модератор: Ольга Папач  

 6 вересня 2022 р., вівторок, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

 

14.50 - 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Математична освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

 

15.00 - 15.05 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями 

дискусійної локації  

Папач О.І., координатор математичної 

освітньої галузі НУШ, ст. викладач кафедри 

методики викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО», к.п.н. 

 

15.05 - 15.15 Особливості оцінювання при 

викладанні математики: виклики, 

можливості, бачення 

 

Супряга Н.В., вчитель математики ЗЗСО № 

8 м. Ізмаїл 

15.15 - 15.25 Формувальне оцінювання в дії: 

Що? ДЕ? Як? (від теорії до 

практики) 

Муравська Н.М., вчитель математики 

пілотного закладу НВК «Балтська ЗОШ І-

ІІІ ступенів №1 ім. О.Гончара – ліцей» 

 

15.25 - 15.40 Реалізація формувального 

оцінювання в умовах 

дистанційного навчання 

Павлюк О.М., вчитель математики 

пілотного закладу ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Великодальницький НВК  

15.40 - 15.50 Співвіднесення навчальних 

досягнень учнів з 

обов'язковими/очікуваними 

результатами навчання 

Цісар Н.В., тренер НУШ, вчитель 

математики учитель математики    

Дальницького ліцею Дальницької сільської 

ради 

15.50 - 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації.  

Перехід учасників дискусійного 

простору до Нетворкінг-простору 

педагогів НУШ: рефлексія, обмін 

думками, ідеями, лайфхаками/ 

онлайн-дошка Padlet  

 

Папач О.І., координатор математичної 

освітньої галузі НУШ, ст. викладач 

кафедри методики викладання і змісту 

освіти КЗВО «ОАНО», к.п.н. 

 

https://us02web.zoom.us/j/86282190957?pwd=d2E1S1g2YmNNdVErbUxwNzQ2NnRmZz09


 

 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: культура/цілі/критерії» 

Локація «Технологічна освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/85264421537?pwd=Y3A3N2lwNXYwanNzWU4ya1J0UmdCQT09 

Ідентифікатор конференції: 852 6442 1537 

Код доступу: 295919 

Модератор: Олена Колесова  

 

6 вересня 2022 р.,  вівторок, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

 

14.50 – 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Технологічна освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

 

 

 

15.00 - 15.15 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями 

дискусійної локації. 

Формувальне оцінювання: 

базовий чинник якісної освіти 

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. 

 

15.15 - 15.25 Формувальне оцінювання: шлях 

до мотивації учнів  

Нікітенко Р.І., методист НМЛ 

інформатичної, технологічної та STEM-

освіти КЗВО «ОАНО», тренер НУШ 

  

15.25 - 15.40 Досвід вчителя технологій: 

техніки формувального 

оцінювання на уроках технологій у 

5-х класах НУШ 

Осіченко Н.В., учитель технологій, 

креслення та інформатики Таїровського 

ЗЗСО Таїровської селищної ради 

Одеського району Одеської області 

 

15.40 - 15.55 Оцінювання по-новому – умова 

формування культури самостійної 

роботи учнів 

Бухтій О.В., учитель технологій 

Нерубайського академічного ліцею №1 

Нерубайської сільської ради Одеського 

району Одеської області  

 

15.55 - 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Бухтій О.В., Колесова О.А., 

Нікітенко Р.І., Осіченко Н.В. 

 
 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85264421537?pwd=Y3A3N2lwNXYwanNzWU4ya1J0UmdCQT09


 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: культура/цілі/критерії» 

Локація «Мовно-літературна освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:  

https://us02web.zoom.us/j/83517380000?pwd=d0MxTHFkdldndHc4Mm44TS9mZi80UT09 

Ідентифікатор конференції: 835 1738 0000 

Код доступу: 410731 

Модератор: Світлана Свінтковська 

7 вересня 2022р., середа  15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

 
14.50 - 15.00 Реєстрація учасників локації «Мовно-

літературна освітня галузь» на 

платформі Zoom 

 

15.00 - 15.05 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями дискусійної 

локації  

Свінтковська С.А., координатор 

мовно-літературної освітньої галузі, 

тренер НУШ, методист НМЛ мовно-

літературної освіти кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 

15.05 – 15.15 Формувальне оцінювання: від теорії 

до практики 

Свінтковська С.А., координатор 

мовно-літературної освітньої галузі, 

тренер НУШ, методист НМЛ мовно-

літературної освіти кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 

15.15-15.35 Ефективний контент формувального 

оцінювання на уроках української 

мови та літератури в 5 класі» (з досвіду 

роботи) 

Герасімчук Н., учитель української 

мови та літератури вищої категорії 

Одеської загальноосвітньої школи 

№26 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області  

15.35-15.55 Послідовність діяльності вчителя під 

час формувального оцінювання у 

процесі навчання на уроках української 

мови та літератури, зарубіжної 

літератури 

 

Цимбал Т., учитель української мови 

та літератури вищої категорії Одеської 

загальноосвітньої школи №16 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради 

Одеської області  

15.55 - 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

 

Свінтковська С.А., координатор 

мовно-літературної освітньої галузі, 

тренер НУШ, методист НМЛ мовно-

літературної освіти кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради»; 

Всі учасники дискусійного простору 

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83517380000?pwd%3Dd0MxTHFkdldndHc4Mm44TS9mZi80UT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0uthnl8i1xDVr139oRKYqQ


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: культура/цілі/критерії» 

Локація «Інформатична освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/82365876317?pwd=ZjFIQXE4MFRHVnBPbmVRdGdFeGU0UT09 

Ідентифікатор конференції: 823 6587 6317 

Код доступу:  332500 

Модератор: Наталя Чебаненко  

7 вересня 2022р.,  середа, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

 

14.50 – 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Інформатична освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

15.00 - 15.05 Привітання та 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» 

15.05 - 15.20 Формування культури нового виду 

оцінювання: корисні поради від 

практика 

Вихристюк О.Я., учитель інформатики 

Академічного ліцею м. Білгорода-

Дністровського Одеської області, 

Білгород-Дністровська територіальна 

громада 

 

15.20 - 15.35 Формувальне оцінювання в дії: 

досягнення цілі через практику 

Фучеджи Т.О., вчитель інформатики 

Тарутинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

– ліцей – дошкільний навчальний 

заклад» Тарутинської селищної ради 

Одеської області 

 

15.35-15.50 Долаємо контроль, змінюємо 

критерії оцінювання: поради вчителя-

практика 

Малєнкова М.М., вчитель інформатики 

Тарутинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

– ліцей – дошкільний навчальний 

заклад» Тарутинської селищної ради 

Одеської області 

 

15.50 - 16.00 Про інтернет-підтримку 

формувального оцінювання. 

Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації. 

Чебаненко Н.О., координатор 

інформатичної освітньої галузі, тренер 

НУШ, КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної 

ради» 

16.00 Перехід учасників дискусійного 

простору до Нетворкінг-простору 

педагогів НУШ: рефлексія, обмін 

думками, ідеями, лайфхаками/ 

онлайн-дошка Padlet  

Чебаненко Н.О., координатор 

інформатичної освітньої галузі, тренер 

НУШ, КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної 

ради» 

https://us02web.zoom.us/j/82365876317?pwd=ZjFIQXE4MFRHVnBPbmVRdGdFeGU0UT09


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: культура/цілі/критерії» 

Локація «Мовно-літературна освітня галузь» (іноземні мови) 

Посилання на Zoom відеоконференцію:  

https://us02web.zoom.us/j/83356791901?pwd=eHQvbFlJVEtRK3pDZUJid2ZYbG9qZz09 

 

Модератор: Тетяна Юрченко  

8 вересня 2022р., четвер, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

 

14.50 - 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Мовно-літературна освітня 

галузь» на платформі  Zoom 

 

 

15.00 - 15.05 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями 

дискусійної локації  

Юрченко Т.В., тренер НУШ, КЗВО 

«ОАНО», модератор заходу 

15.05 - 15.25 Цінність формувального 

оцінювання та загальна 

культура оцінювання 

 

Юрченко Т.В., тренер НУШ, КЗВО 

«ОАНО» 

12.25 - 12.40 Мета і цілі оцінювання у 

сучасній школі 

Береснєва Н.В., координатор мовно-

літературної галузі (іноземні мови), тренер 

НУШ, ст. викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО «ОАНО» 

 
15.30 - 15.50 Найцікавіші прийоми 

формувального оцінювання на 

уроках англійської мови у 5-х 

класах НУШ 

 

Найданова Н.О., учитель англійської мови 

Крижанівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-ліцей-дошкільний навчальний 

заклад» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

 
15.50 -16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Береснєва Н.В., координатор мовно-

літературної галузі (іноземні мови), тренер 

НУШ, ст. викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО «ОАНО» 

 
16.00 Рефлексія та зворотній зв’язок 

учасників локації: рефлексія, обмін 

думками, ідеями, лайфхаками/ 

онлайн-дошка Padlet  

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/83356791901?pwd%3DeHQvbFlJVEtRK3pDZUJid2ZYbG9qZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2v2KM1OcJ41eNBjXk_ktdN
https://vseosvita.ua/library/meta-i-cili-ocinuvanna-u-sucasnij-skoli-tehniki-formuvalnogo-ocinuvanna-404189.html
https://vseosvita.ua/library/meta-i-cili-ocinuvanna-u-sucasnij-skoli-tehniki-formuvalnogo-ocinuvanna-404189.html


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Локація «Громадянська та історична освітня галузь»  

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: культура, цілі, критерії» 

Посилання на Zoom відеоконференцію: 

https://us02web.zoom.us/j/83024949643?pwd=RlVGeGo4ZU9Tc3NMYUJFakh5c1RWZz09  

 

Ідентифікатор конференції:  830 2494 9643 

Код доступу: 774944 

 

Модератор: Оксана Левчишена 

8 вересня 2022р., четвер, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

 

14.50 - 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Громадянська та історична 

освітня галузь» на платформі  

Zoom 

 

 

15.00 - 15.05 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями 

дискусійної локації  

Котенко О.М., координатор громадянської 

та історичної  освітньої галузі НУШ, ст. 

викладач кафедри освітньої політики КЗВО 

«ОАНО» 

 

15.05 - 15.20 Культура формувального 

оцінювання 

Левчишена О.М., проректор КЗВО 

«ОАНО», обласний координатор НУШ, 

к.і.н. 

 

15.20 - 15.35 Формувальне оцінювання,  його 

цілі та види 

Котенко О.М., координатор громадянської 

та історичної  освітньої галузі НУШ, ст. 

викладач кафедри освітньої політики КЗВО 

«ОАНО» 

 

15.35 - 15.50 Формувальне оцінювання: 

критерії зовнішні та внутрішні 

Яроменко В.І., методист НМЛ 

громадянської, історичної та мистецької 

освіти, тренер НУШ 

15.50 - 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації.  

Перехід учасників дискусійного 

простору до Нетворкінг-простору 

педагогів НУШ: рефлексія, обмін 

думками, ідеями, лайфхаками/ 

онлайн-дошка Padlet  

 

Левчишена О.М., проректор КЗВО 

«ОАНО», обласний координатор НУШ, 

к.і.н. 

 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83024949643?pwd=RlVGeGo4ZU9Tc3NMYUJFakh5c1RWZz09
https://vseosvita.ua/library/meta-i-cili-ocinuvanna-u-sucasnij-skoli-tehniki-formuvalnogo-ocinuvanna-404189.html


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: культура/цілі/критерії» 

Локація «Мистецька освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:  

https://us02web.zoom.us/j/87167197279?pwd=Ui9YMkJPOHgwL3BpdmJqUXg2VzFUZz09  

Ідентифікатор конференції:  871 6719 7279 

Код доступу: 103129 

Модератори: Світлана Дерябіна, Наталія Шатайло  

9 вересня 2022р.,  п’ятниця, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

 

14.50 - 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Мистецька освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

 

15.00 - 15.05 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями дискусійної 

локації  

Дерябіна С.В., координатор 

мистецької освітньої галузі НУШ, ст. 

викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО» 

 

15.05 - 15.20 Критерії формувального 

оцінювання: визнання цінності 

особливостей і можливостей кожного 

учня 

Шатайло Н.В., тренер НУШ, 

завідувач НМЛ громадянської, 

історичної та мистецької освіти, к.п.н. 

15.20 - 15.40 Формувальне оцінювання: 

педагогічна рефлексія 

 

Полтавцева Т.В., учитель мистецтва 
Роздільнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 

Роздільнянської районної ради 

 

15.40 - 15.55 Персоніфікований підхід до 

оцінювання 

 

Дерябіна С.В., координатор 

мистецької освітньої галузі НУШ, ст. 

викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО» 
 

15.55 – 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації 

Дерябіна С.В., координатор 

мистецької освітньої галузі НУШ, ст. 

викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО»; 

Всі учасники дискусійного простору 

 

16.00 Перехід учасників дискусійного 

простору до Нетворкінг-простору 

педагогів НУШ: рефлексія, обмін 

думками, ідеями, лайфхаками / онлайн-

дошка Padlet  

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87167197279?pwd=Ui9YMkJPOHgwL3BpdmJqUXg2VzFUZz09


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: культура/цілі/критерії» 

Локація «Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію: 

https://us04web.zoom.us/j/76876397180?pwd=VTe7tNmJdNuPNryKJ4aOAtOiYFkBAc.1 

Ідентифікатор: 768 7639 7180 

Код доступу:  090922 

Модератор: Лариса Кононенко 

9 вересня 2022р., п’ятниця, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

 

14.50 - 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Соціальна і 

здоров’язбережувальна освітня 

галузь» на платформі  Zoom 

Кононенко Л.М., координатор 

соціальної і здоров’язбережувальної 

освітньої галузі НУШ, ст. викладач 

кафедри освітньої політики КЗВО 

«ОАНО» 

 

15.00 - 15.05 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями 

дискусійної локації  

Кононенко Л.М., координатор 

соціальної і здоров’язбережувальної 

освітньої галузі НУШ, ст. викладач 

кафедри освітньої політики КЗВО 

«ОАНО» 

 

15.05 - 15.20 Формувальне оцінювання як 

інструмент побудови 

індивідуальної траєкторії навчання 

Хабаш В.Л., тренер НУШ, методист 

науково-методичної лабораторії 

природничо-математичної освіти 

кафедри методики викладання і змісту 

освіти КЗВО «ОАНО» 

 

12.20 - 12.35 Формувальне оцінювання: 

культура/цілі/критерії 

Кононенко Л.М., координатор 

соціальної і здоров’язбережувальної 

освітньої галузі НУШ, ст. викладач 

кафедри освітньої політики КЗВО 

«ОАНО» 

 

15.35 - 15.50 Індивідуальна освітня 

траєкторія 

поступу учня через призму 

формувального та підсумкового 

оцінювання (з досвіду роботи) 

 

Погоріла Я.В., вчитель курсу «Культура 

добросусідства» Балтського ліцею №2 

Балтської міської ради Одеської області 

15.50 - 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації.  

Перехід учасників дискусійного 

простору до Нетворкінг-простору 

педагогів НУШ: рефлексія, обмін 

думками, ідеями. 

 

Кононенко Л.М., координатор 

соціальної і здоров’язбережувальної 

освітньої галузі НУШ, ст. викладач 

кафедри освітньої політики КЗВО 

«ОАНО» 

 

https://us04web.zoom.us/j/76876397180?pwd=VTe7tNmJdNuPNryKJ4aOAtOiYFkBAc.1

