
Додаток 1  

 

Графік проведення  

 Регіонального методичного аукціону педагогічних інновацій 

«Інноваційні трансформації в закладах освіти: виклики, реалії, стратегії» 

за локаціями 

Термін проведення: 29.11.2022-30.11.2022 

 

№ 

з/п 

Назва локації Дата, 

час 

проведення 

Покликання 

для реєстрації 

учасників  

ПІБ координатора 

локації/електронна 

пошта/номер моб. т. 

1 Освітні інноваційні 

технології в 

управлінській 

діяльності 

29.11.2022 

10:00-12:00 

 

https://docs.google.c

om/forms/d/1RFV0

C565qLsKmIfOOK

NrXpw3_zeDIkNLV

WKw0W9S7OA/edi

t?usp=sharing 

Мойсюк Наталія Дмитрівна, 

завідувач НМЦ освітнього 

менеджменту ІППОЧО 

natalija.mojsyuk@gmail.com 

0506888762 

2 Освітні інноваційні 

технології  на уроках 

предметів мовно-

літературної, 

громадянської та 

історичної освітніх 

галузей 

29.11.2022 

10:00-12:00 

 

https://docs.google.c

om/forms/d/1F1uw-

rcecO35NjACTp6Fj

ry8UyO5XMKDkK

Gh-

5trf1c/edit?usp=shari

ng 

Блажевська Н.В., методист 

НМЦ предметів мовно-

літературної та історичної 

галузей  і міжнародної 

інтеграції  

blazhevskanatalia@ukr.net 

0506643020 

3 Освітні інноваційні 

технології  на уроках 

предметів 

природничо-

математичної, 

інформатичної та 

технологічної освітніх 

галузей 

30.11.2022 

16:00-18:00 

https://docs.google.c

om/forms/d/1oYdKu

qBIKIiaK7ANXQkx

rbCM9yTRWxXFi2

kVirP4Djw/edit?usp

=sharing 

Кошурба Г.Г., завідувач 

НМЦ предметів природничо-

математичної  та 

інформаційно-технологічної 

галузей 
grinacv@ukr.net 

0661547117 

4 Освітні інноваційні 

технології у 

початковій освіті 

30.11.2022 

14.00-16.00 

https://docs.google.c

om/forms/d/1kVsDK

Lj6X-

mQ2GhYNGbSVU5

hisMlXnDbjYB2wfI

pCVc/edit?usp=shari

ng 

Одинак М.М., методист 

НМЦ дошкільної,  

початкової освіти та 

предметів мистецької галузі 

m.odynak@ukr.net 

0507159599  

5 Освітні інноваційні 

технології у 

дошкільній освіті 

29.11.2022 

13.00-15.00 

https://docs.google.c

om/forms/d/1fnBcP

L4qCpPPDDg-

DUSBb-O-

0dKDjojfTHM7C0-

yQDQ/edit?usp=shar

ing 

Савчук О.С., завідувач НМЦ  

дошкільної,  початкової 

освіти та предметів 

мистецької галузі 
savchuk1508@ukr.net 

0505973033 

6 

 

Освітні інноваційні 

технології 

інклюзивної освіти 

29.11.2022 

12:00-14:00 

https://docs.google.c

om/forms/d/1EMf6e

59lWWNEd5UhoJ

WABoJc_n9Zx9Zyj

4vujCk8fto/edit?usp

Анатійчук М.О., завідувач 

ресурсного центру із 

підтримки інклюзивної 

освіти  

maryna69@ukr.net 

https://docs.google.com/forms/d/1RFV0C565qLsKmIfOOKNrXpw3_zeDIkNLVWKw0W9S7OA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1RFV0C565qLsKmIfOOKNrXpw3_zeDIkNLVWKw0W9S7OA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1RFV0C565qLsKmIfOOKNrXpw3_zeDIkNLVWKw0W9S7OA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1RFV0C565qLsKmIfOOKNrXpw3_zeDIkNLVWKw0W9S7OA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1RFV0C565qLsKmIfOOKNrXpw3_zeDIkNLVWKw0W9S7OA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1RFV0C565qLsKmIfOOKNrXpw3_zeDIkNLVWKw0W9S7OA/edit?usp=sharing
mailto:natalija.mojsyuk@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1F1uw-rcecO35NjACTp6Fjry8UyO5XMKDkKGh-5trf1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1F1uw-rcecO35NjACTp6Fjry8UyO5XMKDkKGh-5trf1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1F1uw-rcecO35NjACTp6Fjry8UyO5XMKDkKGh-5trf1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1F1uw-rcecO35NjACTp6Fjry8UyO5XMKDkKGh-5trf1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1F1uw-rcecO35NjACTp6Fjry8UyO5XMKDkKGh-5trf1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1F1uw-rcecO35NjACTp6Fjry8UyO5XMKDkKGh-5trf1c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1F1uw-rcecO35NjACTp6Fjry8UyO5XMKDkKGh-5trf1c/edit?usp=sharing
mailto:blazhevskanatalia@ukr.net
https://docs.google.com/forms/d/1oYdKuqBIKIiaK7ANXQkxrbCM9yTRWxXFi2kVirP4Djw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1oYdKuqBIKIiaK7ANXQkxrbCM9yTRWxXFi2kVirP4Djw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1oYdKuqBIKIiaK7ANXQkxrbCM9yTRWxXFi2kVirP4Djw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1oYdKuqBIKIiaK7ANXQkxrbCM9yTRWxXFi2kVirP4Djw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1oYdKuqBIKIiaK7ANXQkxrbCM9yTRWxXFi2kVirP4Djw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1oYdKuqBIKIiaK7ANXQkxrbCM9yTRWxXFi2kVirP4Djw/edit?usp=sharing
mailto:grinacv@ukr.net
https://docs.google.com/forms/d/1kVsDKLj6X-mQ2GhYNGbSVU5hisMlXnDbjYB2wfIpCVc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kVsDKLj6X-mQ2GhYNGbSVU5hisMlXnDbjYB2wfIpCVc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kVsDKLj6X-mQ2GhYNGbSVU5hisMlXnDbjYB2wfIpCVc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kVsDKLj6X-mQ2GhYNGbSVU5hisMlXnDbjYB2wfIpCVc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kVsDKLj6X-mQ2GhYNGbSVU5hisMlXnDbjYB2wfIpCVc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kVsDKLj6X-mQ2GhYNGbSVU5hisMlXnDbjYB2wfIpCVc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1kVsDKLj6X-mQ2GhYNGbSVU5hisMlXnDbjYB2wfIpCVc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fnBcPL4qCpPPDDg-DUSBb-O-0dKDjojfTHM7C0-yQDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fnBcPL4qCpPPDDg-DUSBb-O-0dKDjojfTHM7C0-yQDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fnBcPL4qCpPPDDg-DUSBb-O-0dKDjojfTHM7C0-yQDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fnBcPL4qCpPPDDg-DUSBb-O-0dKDjojfTHM7C0-yQDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fnBcPL4qCpPPDDg-DUSBb-O-0dKDjojfTHM7C0-yQDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fnBcPL4qCpPPDDg-DUSBb-O-0dKDjojfTHM7C0-yQDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fnBcPL4qCpPPDDg-DUSBb-O-0dKDjojfTHM7C0-yQDQ/edit?usp=sharing
mailto:savchuk1508@ukr.net
https://docs.google.com/forms/d/1EMf6e59lWWNEd5UhoJWABoJc_n9Zx9Zyj4vujCk8fto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1EMf6e59lWWNEd5UhoJWABoJc_n9Zx9Zyj4vujCk8fto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1EMf6e59lWWNEd5UhoJWABoJc_n9Zx9Zyj4vujCk8fto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1EMf6e59lWWNEd5UhoJWABoJc_n9Zx9Zyj4vujCk8fto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1EMf6e59lWWNEd5UhoJWABoJc_n9Zx9Zyj4vujCk8fto/edit?usp=sharing
mailto:maryna69@ukr.net


=sharing 0990209371 

 
7 

Інноваційні практики 

у роботі психологічної 

служби 

30.11.22 

10.00-12.00 

https://docs.google.c

om/forms/d/1_zmPr_

QZgwGVSzDPHM3

Xtx4nVc15gKfgqo_

1vCE5o_8/edit?usp=

sharing 

Романовська Д.Д., завідувач 

НМЦ  практичної психології 

та соціальної роботи, 

кандидат психологічних наук 

diana_roma@ukr.net  

0509696341 

8 

 

 

Інноваційні технології 

у виховній роботі 

30.11.2022 

12:00-14:00 

 

https://docs.google.c

om/forms/d/1tAUbu

4kTagOkqerIqxULe

vYe2Uk45F0tIKrtQ

_tMI8g/edit?usp=sha

ring 

Пілат У.М., завідувач НМЦ 

виховної роботи та культури  

здоров’я 
ulanapilat@gmail.com 
0667854593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1EMf6e59lWWNEd5UhoJWABoJc_n9Zx9Zyj4vujCk8fto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_zmPr_QZgwGVSzDPHM3Xtx4nVc15gKfgqo_1vCE5o_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_zmPr_QZgwGVSzDPHM3Xtx4nVc15gKfgqo_1vCE5o_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_zmPr_QZgwGVSzDPHM3Xtx4nVc15gKfgqo_1vCE5o_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_zmPr_QZgwGVSzDPHM3Xtx4nVc15gKfgqo_1vCE5o_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_zmPr_QZgwGVSzDPHM3Xtx4nVc15gKfgqo_1vCE5o_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_zmPr_QZgwGVSzDPHM3Xtx4nVc15gKfgqo_1vCE5o_8/edit?usp=sharing
mailto:diana_roma@ukr.net
https://docs.google.com/forms/d/1tAUbu4kTagOkqerIqxULevYe2Uk45F0tIKrtQ_tMI8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tAUbu4kTagOkqerIqxULevYe2Uk45F0tIKrtQ_tMI8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tAUbu4kTagOkqerIqxULevYe2Uk45F0tIKrtQ_tMI8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tAUbu4kTagOkqerIqxULevYe2Uk45F0tIKrtQ_tMI8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tAUbu4kTagOkqerIqxULevYe2Uk45F0tIKrtQ_tMI8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1tAUbu4kTagOkqerIqxULevYe2Uk45F0tIKrtQ_tMI8g/edit?usp=sharing
mailto:ulanapilat@gmail.com


Додаток 2 

 

 

Картка доповідача  

Регіонального методичного аукціону педагогічних інновацій  

«Інноваційні трансформації в закладах освіти: виклики, реалії, стратегії» 

 

№ 

з/п 

Алгоритм 

представлення 

методичних 

напрацювань 

Прізвище, ім’я, по батькові доповідача, 

заклад освіти, посада, моб. тел. 

 

1 Локація  

2 Тема  

виступу (презентації) 

 

4 Мета  

впровадження 

інноваційної освітньої 

практики 

 

5 Отримані результати 

впровадження 

інноваційної освітньої 

практики (3-4 речення) 

 

6 Перспектива 

застосування 

інноваційної освітньої 

практики (2-3 речення) 

 

 

 

* Час виступу: до 7 хв. 

* Можливе використання презентації (POWER POINT). 


