
    
 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
 

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ 
 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД «КРОК ЗА КРОКОМ» 
 

НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас 10 листопада 2017 року взяти участь  
у IIІ Міжнародному конгресі зі спеціальної педагогіки,  

психології та реабілітології 
«ІНКЛЮЗІЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: 

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ» 
 
Порядок роботи Конгресу: 
 
Реєстрація, огляд спеціалізованої виставки 
Пленарне засідання 
Перерва на обід, реєстрація учасників майстер-
класів, тренінгів 
І лінійка майстер-класів, тренінгів  
ІІ лінійка майстер-класів, тренінгів 
Наукова дискусія, підбиття підсумків Конгресу 

09.00 – 10.00 
10.00 – 13.00 
13.00 – 14.00 
 
14.00 – 15.20 
15.30 – 16.50 
17.00 – 18.00 

 
Місце проведення Конгресу: 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б  
Проїзд до ст. м. «Мінська» 
 
Інформаційний лист 

 
Шановні освітяни! 

У рамках Конгресу кращі фахівці Інституту спеціальної педагогіки НАПН України та 
Київського університету імені Бориса Грінченка проведуть серію майстер-класів, 
тренінгів, ворк-шопів, панельних дискусій. 
 
Кожен учасник Конгресу має змогу обрати один захід у І лінійці майстер-класів, тренінгів 
(14.00 – 15.20) та один захід у другій лінійці майстер-класів, тренінгів (15.30-16.50). 
Для цього потрібно ознайомитися з Програмою та заповнити реєстраційні форми 
до 06 листопада. 

 

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/10_11_inkliusiia.pdf


ПРОГРАМА  
І лінійка майстер-класів, тренінгів 

14.00-15.20 
 
1. Майстер-клас «Розвиток почуття ритму у дітей з особливими освітніми потребами» 
для педагогів, корекційних педагогів, психологів, музичних керівників, інструкторів з 
ЛФК, фізичних реабілітологів 
Тренери: Гладченко І., Василевська Л. 
Реєстраційна форма  
 
2. Майстер-клас «Організація і методика здоров’язбережувальної діяльності 
молодших школярів в інклюзивному середовищі» для вчителів-логопедів, вчителів-
дефектологів, учителів початкової школи 
Тренери: Бондаренко Г.,  Ващенко О., Романенко Л., Нечипоренко К., Шкарбан Л. 
Реєстраційна форма 
 
3. Майстер-клас «Компенсаторне навчання української мови дітей з 
інтелектуальними порушеннями» для педагогів, корекційних педагогів, вчителів 
української мови спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів, які залучають до 
навчання дітей з інтелектуальними порушеннями 
Тренери: Ліщук Н., Литвиненко Т. 
Реєстраційна форма 
 
4. Майстер-клас «Технологія «Ритміка» як інструмент розвитку дитини з особливими 
освітніми потребами» для педагогів, корекційних педагогів, психологів, логопедів, 
реабілітологів 
Тренер: Бабяк О. 
Ауд.: (15 осіб, смарт-дошка, колонки) 
Реєстраційна форма 
 
5. Майстер-клас «Використання корекційних методів у роботі з дітьми  
з особливостями психофізичного розвитку та їх батьками в освітньому просторі» для 
соціальних педагогів, практичних психологів, вчителів груп продовженого дня у ЗНЗ 
Тренери: Хомалах В., Чечко Т.  
Реєстраційна форма 
 
6. Тренінг «Писемне мовлення: сучасна технологія розпізнавання труднощів та їх 
подолання» (І лінія) для учителів-логопедів, вчителів молодших класів загальноосвітніх 
закладів/загальноосвітніх спеціальних закладів (або класів),  дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення/закладів з інклюзивною формою навчання, батьків дітей з 
труднощами опанування писемного мовлення 
Тренери: Данілавічютє Е., Ільяна В. 
Реєстраційна форма 
 
7. Подіумна дискусія «Нова українська школа: фокус на інклюзію» для педагогів 
загальноосвітніх навчальних закладів, представників управлінь освіти 
Тренер: Софій Н. 
Реєстраційна форма 
 
8. Інтерактивна презентація «Організаційно-методичні умови діяльності асистента 
вчителя в інклюзивному класі» для педагогічних працівників, які працюють в умовах 
інклюзивного навчання 

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.1%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE__%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesHIyPoqvr3-J_64sEyhY4grnfA9ChMqiQawfwnDMdbke2jA/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.2%20%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81__%D0%9A%D0%9F%D0%9E.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.2%20%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81__%D0%9A%D0%9F%D0%9E.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDFPf8JkKPxmaeEf2cHOCO3x4iJf_qYp4o4B9tmYulo6B58Q/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.3%20%D0%9B_%D1%89%D1%83%D0%BA__%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.3%20%D0%9B_%D1%89%D1%83%D0%BA__%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWM77BZYjLNROhT2hIa6vVx4u5BDcIETcZDy4j5uJY9HRzXw/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.4%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%8F%D0%BA.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.4%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%8F%D0%BA.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgXVykf_BfuBRNf2eesLneknluzewgWeAONXVrfBDUxWiZ7Q/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.5%20%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.5%20%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKkqUakHKJQd4y7Jk4u0fJIOEILgOVY6LhUvqVMr5nq63nXw/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.6%20%D1%82%D0%B0%202.4%20%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D1%8E%D1%82%D1%94.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.6%20%D1%82%D0%B0%202.4%20%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D1%8E%D1%82%D1%94.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkAc0f47V5fPEdqMbjAMVEm0kWAdzj9DzQ50tnRKhpkya4_Q/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.7%20%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81_%D1%97_%D0%A1%D0%BE%D1%84_%D0%B9.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPAitFU6Rr_Q1IeF923BF-t4exJJBMew8VqR0Avr7tpeoDfg/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.8%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE__%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.8%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE__%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.PDF


Тренери: Луценко І., Федоренко О. 
Реєстраційна форма 
 
9. Презентаційний тренінг «Ранкова зустріч у початковій школі: що це і навіщо?» для 
вчителів початкових класів ЗНЗ, заступників директорів НВР початкових класів 
Тренер: Заєркова Н. 
Реєстраційна форма 
 
10. Ворк-шоп «Азбука творчості для дітей з особливими освітніми потребами» для 
педагогів, корекційних педагогів, психологів спеціальних та загальноосвітніх навчальних 
закладів, які залучають до навчання дітей з інтелектуальними порушеннями 
Тренери: Чеботарьова О., Блеч Г., Трикоз С., Ярмола Н. 
Реєстраційна форма 
 
11. Ворк-шоп «Нейропсихологічна корекція поведінки дітей 5-7 років з 
гіперактивністю та дефіцитом уваги» для психологів, вихователів, батьків дітей з 
гіперактивністю 
Тренер: Перчикова О. 
Реєстраційна форма 
 
12. Майстер-клас «Модель надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в 
інклюзивному середовищі» для керівників закладів освіти, практичних психологів, 
вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, інструкторів з фізичної культури 
Тренери: Скрипник Т., Супрун Г. 
Реєстраційна форма  
 
 
 

ІІ лінійка майстер-класів, тренінгів 
15.30-16.50 

 
1. Майстер-клас «Пріоритетні підходи до реабілітації дітей з інвалідністю та 
особливості організації і проведення виховних заходів за участю дітей з інвалідністю» 
для педагогів, психологів, соціальних педагогів інклюзивних ЗНЗ 
Тренер: Остролуцька Л. 
Реєстраційна форма 
 
2. Майстер-клас «Комплексне застосування методики ТАН-Содерберг у роботі з 
дітьми з інтелектуальними порушеннями» для педагогів, корекційних педагогів, 
вчителів української мови спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів, які 
залучають до навчання дітей з інтелектуальними порушеннями 
Тренери: Ліщук Н., Литвиненко Т. 
Реєстраційна форма 
 
3. Майстер-клас «Діти з порушеннями зору в школі, вдома, поруч» для психологів, 
педагогів, які працюють з дітьми з порушеннями зору, студентів відповідних 
спеціальностей, батьків та всіх, хто хоче підвищити свій рівень професійної 
компетентності з даного напрямку 
Тренери: Костенко Т., Легкий О., Довгопола К., Кондратенко С. 
Реєстраційна форма 
 
4. Тренінг «Писемне мовлення: сучасна технологія розпізнавання труднощів і їх 
подолання» (ІІ лінія) для учителів-логопедів, вчителів молодших класів загальноосвітніх 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxjvh1ecsvKTxbS7cucm74FdiNtyyBF6eK-45zVvtjIBywaA/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.9%20%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81.%D0%97%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelmE-223hkRbv-rIlHixQzaM-FWVEXfrcBkJJWWgKOZMus4Q/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.10%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpnKj4LWciX__QN6tU4ONpL3kG3sFKMbHNgH_zBAg2-uZP2g/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.11%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.11%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFga4JRZKaaNRW-YQbUqd9SrnNu56AgPAIcIGvwOzN5x1SUw/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.9%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.9%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUwKZWxDjxNdCRu48TrnYjkWbBTq-2hrXUML0QZD_fhR3mQA/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.1%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.1%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEnF5HH6TidP01_ws4JDwOD1bWzLeiqfpd0U1MAJyvLvqR1A/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.2%20%D0%9B_%D1%89%D1%83%D0%BA__%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(1).PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.2%20%D0%9B_%D1%89%D1%83%D0%BA__%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(1).PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ignCtUnsc4GRWn9JTT3sRzzgcUebOE6U0L56UBmaqZQF2w/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.3%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE__%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0__%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9__%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0pTELOFtA7nplg1zj2UDCgrHgwxktugVmPDXjYGMPn-XIFQ/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.6%20%D1%82%D0%B0%202.4%20%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D1%8E%D1%82%D1%94.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/1.6%20%D1%82%D0%B0%202.4%20%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D1%8E%D1%82%D1%94.PDF


закладів/загальноосвітніх спеціальних закладів (або класів),  дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення/закладів з інклюзивною формою навчання, батьків дітей з 
труднощами опанування писемного мовлення 
Тренери: Данілавічютє Е., Ільяна В. 
Реєстраційна форма  
 
5. Педагогічна навігація «Трансформація навчального закладу: як це зробити!» для 
керівників, педагогів дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, які залучають до 
навчання дітей з порушеннями слуху 
Тренер: Литовченко С. 
Реєстраційна форма  
 
6. Тренінг для батьків і дітей з психофізичними вадами у розвитку для батьків дітей з 
особливими потребами, психологів 
Тренер: Душка А. 
Реєстраційна форма  
 
7. Майстер-клас «Музикотерапія: види корекційно-розвивальної роботи» для 
музичних керівників, педагогів, корекційних педагогів, психологів спеціальних та 
загальноосвітніх навчальних закладів, які залучають до навчання дітей з особливими 
освітніми потребами 
Тренер: Квітка Н.  
Реєстраційна форма 
 
8. Майстер-клас «Вивчаймо українську жестову мову РАЗОМ!» для всіх бажаючих, хто 
готовий відкрити для себе світ культури спілкування жестовою мовою 
Тренери: Адамюк Н., Дробот О., Замша А. 
Реєстраційна форма  
 
9. Майстер-клас «Модель надання спеціальних освітніх послуг дітям з аутизмом в 
інклюзивному середовищі» для керівників закладів освіти, практичних психологів, 
вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, інструкторів з фізичної культури 
Тренери: Скрипник Т., Супрун Г. 
Реєстраційна форма  
 
10. Майстер-клас «Активізація мовленнєвої діяльності дитини в сенсорно-
пізнавальному просторі інклюзивного навчання» для вчителів початкової школи 
Тренери: Луцько К., Бабич Т., Таран О. 
Реєстраційна форма  
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkAc0f47V5fPEdqMbjAMVEm0kWAdzj9DzQ50tnRKhpkya4_Q/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.5%20%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbFhq1exy8ig8kIoRk3OKwiLd-KND5na8z0yXq9-mJDbAXSg/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.6%20%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKQAcDS3heWcFmdnd8-Xfr8neZWL7azKsc6hXHYZ4IkNIRgA/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.7%20%D0%9A%D0%B2_%D1%82%D0%BA%D0%B0.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp5JfX3HLFU8-9_c6xc340OTyZd9z5I7zjaRja7nF00Kw1eg/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.8%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8E%D0%BA,%20%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82,%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B0.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVshJrimpzttohFO9ATqIPBjZVmaWuEuq9rJRTU8xpm_Ci3w/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.9%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.9%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUwKZWxDjxNdCRu48TrnYjkWbBTq-2hrXUML0QZD_fhR3mQA/viewform
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.10.PDF
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2017/11_10_2017/2.10.PDF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH7TVJnLWM1lEPljzbhqE9ji9paNxerQoL2eDY0d-Mfq57lg/viewform

