
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ДИСКУСІЙНОГО ПРОСТОРУ - ІІІ 

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РУХАЄМОСЬ РАЗОМ» 

 

Тема для обговорення:  

«Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-07 жовтня 2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/                                                     

категорія педагогічних працівників 

Координатор 

03.10.2022 

(понеділок) 

15.00 - 16.00 Природнича освітня галузь Немерцалов В.В. 

 

03.10.2022 

(понеділок) 

15.00 - 16.00 Технологічна освітня галузь Колесова О.А. 

04.10.2022 

(вівторок) 

14.00 - 15.00 Директори закладів загальної середньої освіти Здрагат С.Г. 

Айрікян А.С. 

04.10.2022 

(вівторок) 

15.00 - 16.00 Математична освітня галузь Папач О.І. 

04.10.2022 

(вівторок) 

15.00 - 16.00 Освітня галузь фізичної культури Онищук С.О. 

05.10.2022 

(середа) 

14.00 - 15.00 Заступники директорів закладів загальної 

середньої освіти 

Здрагат С.Г. 

Воронова С.В. 

05.10.2022 

(середа) 

15.00 - 16.00 Мовно-літературна освітня галузь  (українська 

мова та література, зарубіжна література) 

Свінтковська 

С.А. 

 

05.10.2022 

(середа) 

15.00 - 16.00 Інформатична освітня галузь Чебаненко Н.О. 

 

06.10.2022 

(четвер) 

14.00 - 15.00 Директори і консультанти центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників 

Здрагат С.Г. 

Болдирєва Г.В. 

06.10.2022 

(четвер) 

15.00 - 16.00 Соціальна і здоров’язбережувальна освітня 

галузь 

Кононенко Л.М. 

06.10.2022 

(четвер) 

15.00 - 16.00 Мовно-літературна освітня галузь (іноземні 

мови)  

Береснєва Н.В. 

Юрченко Т.В. 

07.10.2022 

(п’ятниця) 

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

 

07.10.2022 

(п’ятниця) 

15.00 - 16.00 Мистецька освітня галузь Дерябіна С.В. 

 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

м. Одеса, площа Михайлівська, 17, 

онлайн-формат 

платформа Zoom 



 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

Локація «Природнича освітня галузь» група у телеграм 

https://t.me/+rhUMZzsFetcwMTgy  

Посилання на Zoom відеоконференцію:  

https://us02web.zoom.us/j/88938375635?pwd=czluSjIzQTFCYTFBYlRLZ1RVN1hUQT09  

Ідентифікатор конференції: 889 3837 5635 

Код доступу: 468920 

Модератори: Лариса Ятвецька, Володимир Немерцалов  

 

3 жовтня 2022 р., понеділок, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

14.50 - 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Природнича освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

15.00 - 15.05 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями 

дискусійної локації  

Немерцалов Володимир 

Володимирович, координатор 

природничої освітньої галузі НУШ, 

завідувач НМЛ природничо-

математичної освіти, доцент кафедри 

методики викладання і змісту освіти 

КЗВО «ОАНО», к.б.н., доцент 

15.05 - 15.20 Формувальне оцінювання: 

інструментарій вчителя 

Ятвецька Лариса Іванівна, методист 

НМЛ природничо-математичної освіти 

кафедри методики викладання і змісту 

освіти КЗВО «ОАНО ООР», тренер 

НУШ 

15.20 - 15.35 Онлайн-інструменти формувального 

оцінювання  

Тертична Юлія Олексіївна 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 Володимир 

Володимирович координатор 

природничої освітньої галузі НУШ, 

завідувач НМЛ природничо-

математичної освіти, доцент кафедри 

методики викладання і змісту освіти 

КЗВО «ОАНО», к.б.н., доцент 

15.50 - 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації.  

Перехід учасників дискусійного 

простору до Мережевого  простору 

педагогів НУШ: рефлексія, обмін 

думками, ідеями, лайфхаками/ 

онлайн-дошка Padlet  

Немерцалов Володимир 

Володимирович, координатор 

природничої освітньої галузі НУШ, 

завідувач НМЛ природничо-

математичної освіти, доцент кафедри 

методики викладання і змісту освіти 

КЗВО «ОАНО», к.б.н., доцент   
 

 

 

https://t.me/+rhUMZzsFetcwMTgy
https://us02web.zoom.us/j/88938375635?pwd=czluSjIzQTFCYTFBYlRLZ1RVN1hUQT09


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

Локація «Технологічна освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:   

https://us02web.zoom.us/j/88539019313?pwd=R05uM2tBZjFEaDllUDVEaW9jWUhWUT09 

 

Ідентифікатор конференції: 885 3901 9313 

 

Код доступу: 256171 

 

Модератор: Олена Колесова  

03 жовтня 2022 р.,  понеділок, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер  
14.50 – 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Технологічна освітня галузь» на 

платформі  Zoom 

 

  

15.00 - 15.05 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, 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 

15.05 - 15.20 Ефективні онлайн-інструменти 

формувального оцінювання  

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  

15.20 - 15.35 Метапізнання як функція 

формувального оцінювання 

Нікітенко Р.І., методист НМЛ 

інформатичної, технологічної та 

STEM-освіти КЗВО «ОАНО», тренер 

НУШ 

15.35 - 15.50 Інструментарій формувального 

оцінювання на уроках 

технологій у 5-х класах НУШ (з 

досвіду роботи)  

Бухтій О.В., учитель технологій 

Нерубайського академічного ліцею 

№1 Нерубайської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

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  

Колесова О.А., Нікітенко Р.І., Бухтій 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88539019313?pwd=R05uM2tBZjFEaDllUDVEaW9jWUhWUT09


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

Локація «Директори закладів загальної середньої освіти»  

Посилання на Zoom відеоконференцію: 

https://us02web.zoom.us/j/85250097993?pwd=dVhuQTNhZFRQV1p3OHM2ZENjOHNpQT09  

Ідентифікатор конференції: 852 5009 7993 

Код доступу: 966964 

 

Модератор: Ганна Айрікян 

 4 жовтня 2022 р., вівторок, 14.00 – 15.00 год. 

Час Зміст Спікер  
13.50 - 14.00 Реєстрація учасників локації «Директори 

закладів загальної середньої освіти» на 

платформі  Zoom  

Бондаренко Л.В., методист 

НМЛ розвитку та якості 

освіти кафедри освітньої 

політики 

  
14.00 - 14.05 Привітання та ознайомлення з планом 

роботи, завданнями дискусійної локації  

Айрікян Г. І., завідувачка 

НМЛ управлінської 

діяльності  

  
14.05 - 14.15 Освіта ХХІ століття: онлайн чи оффлайн? Здрагат С.Г., завідувачка 

кафедри освітньої політики, 

канд.соц .наук 

  
14.15 - 14.30 Шкала оцінювання як універсальний 

інструмент взаємодії вчитель-учень 

Айрікян Г. І., завідувачка 

НМЛ управлінської 

діяльності 

  
14.30 - 14.50 Досвід використання цифрових інструментів в 

умовах онлайн і оффлайн-навчання  

Здрагат С.Г., завідувачка 

кафедри освітньої політики, 

канд.соц .наук 

  
14.50 - 15.00 Запитання, відповіді, коментарі учасників 

локації.  

Перехід учасників дискусійного простору до 

Нетворкінг-простору педагогів НУШ: 

рефлексія, обмін думками, ідеями, лайфхаками/ 

онлайн-дошка Padlet  

  

Здрагат С.Г., завідувачка 

кафедри освітньої політики, 

канд.соц .наук 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85250097993?pwd=dVhuQTNhZFRQV1p3OHM2ZENjOHNpQT09


 

 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

Локація «Математична освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію: 

 https://us02web.zoom.us/j/89375241471?pwd=eFhlaGk0NDN4Wi80YkFJNUdIQ0Vzdz09 

 

Ідентифікатор конференції: 893 7524 1471 

  

Код доступу: 662183 

 

Модератор: Ольга Папач  

 4 жовтня 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 Ольга Іванівна, координатор 

математичної освітньої галузі НУШ, ст. 

викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО», к.п.н. 

  
15.05 - 15.30 Як забезпечити формувальне 

оцінювання: практична складова 

Яснюк Олександра Олександрівна, 

вчитель математики 6 класу пілотного 

закладу  НВК “Балтська зош І - ІІІ 

ступенів № 2- гімназія”  
15.30 - 15.50 Потенціал групової роботи для 

організації формувального оцінювання в 

онлайн-режимі  

Брескіна Лада Валентинівна, 

вчитель математики 5 класу, Одеська 

загальноосвітня школа № 73 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради 

Одеської області, канд. пед.наук, 

доцент 

  
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 Ольга Іванівна, координатор 

математичної освітньої галузі НУШ, 

ст. викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО», к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89375241471?pwd=eFhlaGk0NDN4Wi80YkFJNUdIQ0Vzdz09


 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

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 

4 жовтня 2022р., вівторок, 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 Світлана, координатор 
фізкультурної освітньої галузі, тренер НУШ, 

ст. викладач кафедри методики викладання і 

змісту освіти КЗВО «ОАНО», к.п.н. 

  
15.05 - 15.20 Освітній потенціал 

трансформування нових 

формувальних методик 

Вишня Світлана, вчитель фізичної культури, 

Комунальний ЗЗСО «Авторська школа імені 

М.П Гузика» Южненської міської ради 

Одеського району 

  
15.20 - 15.35 Оцінювання учня на уроці: 

теорія/практика, online/offline 

формат 

Янакова Марія, Білгород-Дністровський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 6, Білгород-

Дністровська ТГ  

  
15.35 - 15.50 Практика формувального 

оцінювання на онлайн-уроці 

фізичної культури  

  

Бушова Олена, Великодальницький ліцей 

Великодальницька ОТГ, Одеського району 

15.50 - 16.00 Запитання, відповіді, 

коментарі учасників локації 

Онищук Світлана, 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: офлайн/онлайн інструменти» 

Локація «Заступники директорів закладів загальної середньої освіти»  

 

Посилання на Zoom відеоконференцію: 

https://us02web.zoom.us/j/82303571528?pwd=Z0RNVGRIdUZPbHJHU3ZSSXRvRm8wdz09 

Ідентифікатор конференції: 823 0357 1528 

Код доступу: 514513 

 

Модератор: Світлана Воронова  

 5 жовтня 2022 р., середа, 14.00 – 15.00 год. 

Час Зміст Спікер  
13.50 - 14.00 Реєстрація учасників локації «Заступники 

директорів закладів загальної середньої 

освіти» на платформі  Zoom  

Бондаренко Л.В., методист 

НМЛ розвитку та якості 

освіти кафедри освітньої 

політики  
14.00 - 14.05 Привітання та ознайомлення з планом 

роботи, завданнями дискусійної локації  

Воронова С. В., завідувачка 

НМЛ розвитку та якості 

освіти, к.п.н.  
14.05 - 14.10 Освіта ХХІ століття: онлайн чи оффлайн? Здрагат С.Г., завідувачка 

кафедри освітньої політики, 

канд.соц .наук  
14.10 - 14.25 Використання онлайн-дошки для 

формувального оцінювання 

Воронова С. В., завідувачка 

НМЛ розвитку та якості 

освіти, к.п.н.  
14.25 - 14.40 Шкала оцінювання як універсальний 

інструмент взаємодії вчитель-учень 

Айрікян Г. І., завідувачка 

НМЛ управлінської 

діяльності  
14.40 - 14.55 Досвід використання цифрових інструментів в 

умовах онлайн і оффлайн-навчання 

Здрагат С.Г., завідувачка 

кафедри освітньої політики, 

канд.соц .наук 

 

14.55 - 15.00 Запитання, відповіді, коментарі учасників 

локації.  

Перехід учасників дискусійного простору до 

Нетворкінг-простору педагогів НУШ: 

рефлексія, обмін думками, ідеями, 

лайфхаками/ онлайн-дошка Padlet  

  

Воронова С. В., завідувачка 

НМЛ розвитку та якості 

освіти, к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82303571528?pwd=Z0RNVGRIdUZPbHJHU3ZSSXRvRm8wdz09


 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

Локація «Мовно-літературна освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію: 

https://us02web.zoom.us/j/82544257339?pwd=bzE2bzJSaHA4UlRuU3VZeWc5cVlaUT09 

 

Ідентифікатор конференції: 825 4425 7339 

 

Код доступу: 330017 

 

Модератор: Світлана Свінтковська 

 

5 жовтня 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  

Cвітлана Свінтковська, координатор 

мовно-літературної освітньої галузі, 

тренер НУШ, методист НМЛ мовно-

літературної освіти кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО «ОАНО»  

15.05 - 15.20 Онлайн-мандрівка у захоплюючий 

освітній процес на уроках мови та 

літератури. 

Надія Герасімчук, учитель української 

мови  та літератури вищої категорії 

Одеської загальноосвітньої школи №26 І-

ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області  

15.20 - 15.35 Стратегія пошуку та виправлення 

власних помилок учнями через 

навчання онлайн та офлайн у 

формувальному оцінюванні.  

Олена Максютіна, учитель української 

мови та літератури вищої категорії 

Одеської загальноосвітньої школи №38 І-

ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області  

15.35 - 15.50 Використання технік 

формувального оцінювання для 

послідовного впровадження і 

застосування через розвиток в учнів 

метакогнітивних навичок в режимі 

онлайн-офлайн. 

Катерина Дуган, учитель української 

мови та літератури другої категорії 

Таїровського закладу загальної середньої 

освіти Таїровської селищної ради 

Одеського району Одеської області 

15.50 - 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації  

Cвітлана Свінтковська, координатор 

мовно-літературної освітньої галузі, 

тренер НУШ, методист НМЛ мовно-

літературної освіти кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО»; 

Всі учасники дискусійного простору 

  
 

https://us02web.zoom.us/j/82544257339?pwd=bzE2bzJSaHA4UlRuU3VZeWc5cVlaUT09


 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

Локація «Інформатична освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:  

https://us02web.zoom.us/j/86547193351?pwd=cDFsVTJsZ211Y1VaanJ1QTdaSjArQT09  

 

Ідентифікатор конференції: 865 4719 3351  

 

Код доступу: 284433 

 

Модератор: Наталя Чебаненко 0671823425 

 

5 жовтня 2022 р.,  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, методист НМЛ 

НМЛ інформатичної, технологічної та STEM-

освіти КЗВО «ОАНО»  

15.05 - 15.20 Особливості використання 

інтерактивних інструментів 

формувального оцінювання в 

онлайн-форматі 

Фучеджи Т.О., вчитель інформатики 

Тарутинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ – 

ліцей – дошкільний навчальний заклад» 

Тарутинської селищної ради Одеської 

області 

15.20 - 15.35 Сервіс Quizlet як елемент 

формувального оцінювання для 

офлайн/онлайн навчання 

Кабанова О. П., 

вчитель інформатики опорного 

закладу освіти «Вилківський 

заклад загальної середньої освіти 

№1» Вилківської міської ради 

Ізмаїльського району Одеської 

області 

15.35 - 15.50 Використання інтерактивних 

інструментів у офлайн-навчанні 

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 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації. 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, методист НМЛ 

НМЛ інформатичної, технологічної та STEM-

освіти КЗВО «ОАНО» 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/86547193351?pwd=cDFsVTJsZ211Y1VaanJ1QTdaSjArQT09


Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

Локація «Директори і консультанти центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників»  

Посилання на Zoom відеоконференцію: 

https://us02web.zoom.us/j/85694595416?pwd=cmY5dzNmcGdhZ1loU3hRZ3dhLzNUQT09 

 

Ідентифікатор конференції: 856 9459 5416 

Код доступу: 199820 

Модератор: Ганна Болдирєва  

 6 жовтня 2022 р., четвер, 14.00 – 15.00 год. 

Час Зміст Спікер  
13.50 - 14.00 Реєстрація учасників локації «Директори і 

консультанти центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників» на 

платформі  Zoom 

  

Бондаренко Л.В., методист 

НМЛ розвитку та якості 

освіти кафедри освітньої 

політики  

14.00 - 14.05 Привітання та ознайомлення з планом 

роботи, завданнями дискусійної локації  

Болдирєва Г. В., завідувачка 

НМЛ соціального партнерства 

та міжнародної діяльності  

  
14.05 - 14.10 Освіта ХХІ століття: онлайн чи оффлайн? Здрагат С.Г., завідувачка 

кафедри освітньої політики, 

канд.соц .наук 

  
14.10 - 14.25 Використання онлайн-дошки для 

формувального оцінювання 

Воронова С. В., завідувачка 

НМЛ розвитку та якості 

освіти, к.п.н. 

  
14.25 - 14.40 Опитування: оффлайн та онлайн-інструменти   Болдирєва Г. В., завідувачка 

НМЛ соціального партнерства 

та міжнародної діяльності 

  
14.40 - 14.55 Досвід використання цифрових інструментів 

в умовах онлайн і оффлайн-навчання 

Здрагат С.Г., завідувачка 

кафедри освітньої політики, 

канд.соц .наук 

 

14.55 - 15.00 Запитання, відповіді, коментарі учасників 

локації.  

Перехід учасників дискусійного простору до 

Нетворкінг-простору педагогів НУШ: 

рефлексія, обмін думками, ідеями, 

лайфхаками/ онлайн-дошка Padlet  

  

Болдирєва Г. В., завідувачка 

НМЛ соціального партнерства 

та міжнародної діяльності  

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85694595416?pwd=cmY5dzNmcGdhZ1loU3hRZ3dhLzNUQT09


 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

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

Посилання на Zoom відеоконференцію:  

https://us02web.zoom.us/j/4926557666?pwd=MzhhemRwb2FaTjFNNDJJbERraWpydz09 

Ідентифікатор конференції:  

Код доступу:  

Модератор: Тетяна Юрченко  

6 жовтня 2022р., четвер, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер 

14.50 - 15.00 Реєстрація учасників локації «Мовно-

літературна освітня галузь» на 

платформі  Zoom  

Юрченко Т.В., тренер НУШ, 

методист НМЛ мовно-літературної 

освіти кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО» 

  
15.00 - 15.05 Привітання та ознайомлення з планом 

роботи, завданнями дискусійної локації  

Береснєва Н.В., координатор 

мовно-літературної галузі 

(іноземні мови), тренер НУШ, ст. 

викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНО» 

  
15.05 - 15.20 Формувальне оцінювання під час 

проведення учнівського проєкту 

Гуцу О.В. Таїровський ЗЗСО 

Таїровської селищної ради 

Одеського району 

  
15.20 - 15.35 Використання LearningApps під  

час оцінювання учнів задля навчання 

Трофімова М. вчитель англійської 

мови ЗОШ №4 м. Чорноморськ  

15.35 - 15.50 Формувальне оцінювання на уроці: 

фокус на учня 

Кацмаза В.С. НВК «Балтська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. 

О.Гончара-ліцей» Балтської 

міської ради Одеської області 

  
15.50 -16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації. Рефлексія та 

зворотній зв’язок учасників локації: 

рефлексія, обмін думками, ідеями, 

лайфхаками/ онлайн-дошка Padlet   

Береснєва Н.В., координатор 

мовно-літературної галузі 

(іноземні мови), тренер НУШ, ст. 

викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО 

«ОАНОООР» 

  
 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/4926557666?pwd=MzhhemRwb2FaTjFNNDJJbERraWpydz09


 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

Локація «Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь»  

 

Посилання на Zoom відеоконференцію:  

https://us04web.zoom.us/j/71527369853?pwd=N1c0xFrPH7UEPFW9pyTEiR12kxzRFa.1 

Ідентифікатор конференції: 715 2736 9853 

 

Код доступу: 0610 

 

Модератори: Лариса Кононенко, Вероніка Хабаш  

 

6 жовтня 2022р., четвер, 15.00 – 16.00 год. 

Час Зміст Спікер  
14.50 - 15.00 Реєстрація учасників локації 

«Соціальна і 

здоров’язбережувальна освітня 

галузь» на платформі  Zoom  

 

15.00 - 15.05 Привітання та ознайомлення з 

планом роботи, завданнями 

дискусійної локації  

Хабаш В.Л., тренер соціальної і 

здоров’язбережувальної освітньої галузі 

НУШ, ст. викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО «ОАНО» 

  
15.05 - 15.20 Трансформація оцінювання: 

онлайн/офлайн  

Кононенко Л.М., координатор соціальної і 

здоров’язбережувальної освітньої галузі 

НУШ, ст. викладач кафедри освітньої 

політики КЗВО «ОАНО» 

  
15.20 - 15.40 Інструментарій формувального 

оцінювання:  стратегії 

застосування 

Кононенко Л.М., координатор соціальної і 

здоров’язбережувальної освітньої галузі 

НУШ, ст. викладач кафедри освітньої 

політики КЗВО «ОАНО» 

  
15.40 - 15.55 

Цифрові інструменти 

формувального оцінювання 

 

Асманська Г.С., тренер соціальної і 

здоров’язбережувальної освітньої галузі 

НУШ, консультант КУ  «Одеський  центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» 

  
15.50 – 16.00 Запитання, відповіді, коментарі 

учасників локації. 

Нетворкінг-простору педагогів 

НУШ: рефлексія, обмін думками, 

ідеями, лайфхаками  

Хабаш В.Л., тренер соціальної і 

здоров’язбережувальної освітньої галузі 

НУШ, ст. викладач кафедри методики 

викладання і змісту освіти КЗВО «ОАНО», 

Всі учасники дискусійного простору 

  
 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/71527369853?pwd=N1c0xFrPH7UEPFW9pyTEiR12kxzRFa.1


 

Маршрут дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось разом» 

Тема для обговорення: «Формувальне оцінювання: офлайн/онлайн інструменти» 

Локація «Мистецька освітня галузь»  

Посилання на Zoom відеоконференцію:  

https://us02web.zoom.us/j/81272169272?pwd=WVoyaUNQUm1PcVA4Smt4TEFDZ2lmdz09 

Ідентифікатор конференції: 812 7216 9272 

Код доступу: 756678 

Модератори: Світлана Дерябіна, Наталія Шатайло  

 

7 жовтня 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 Інструментарій формувального 

оцінювання: стратегії застосування 

Шатайло Н.В., тренер НУШ, 

завідувач НМЛ громадянської, 

історичної та мистецької 

освіти, к.п.н. 

  
15.20 - 15.40 

Цифрові інструменти формувального 

оцінювання 

 

Дерябіна С.В., координатор 

мистецької освітньої галузі 

НУШ, ст. викладач кафедри 

методики викладання і змісту 

освіти КЗВО «ОАНО» 

  
15.40 - 15.55 Трансформація оцінювання: онлайн/офлайн Полтавцева Т.В., учитель 

мистецтва Роздільнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Роздільнянської 

районної 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  

Дерябіна С.В., координатор 

мистецької освітньої галузі 

НУШ, ст. викладач кафедри 

методики викладання і змісту 

освіти КЗВО «ОАНО»; 

Всі учасники дискусійного 

простору 

  
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81272169272?pwd=WVoyaUNQUm1PcVA4Smt4TEFDZ2lmdz09

