
Графік проведення заходів КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
 

№ 

з/п 

Дата/ 

час 
Захід Посилання Відповідальний 

1.  19 вересня 

15.00 

Вебінар для вчителів німецької та фран-

цузької мов за темою «Реалізація сучас-

ного підходу до викладання німецької та 

французької мов у 2022 - 2023 навчаль-

ному році в умовах Нової української 

школи» 

Захід відбудеться за посиланням: 

https://us05web.zoom.us/j/95103786349?pwd

=UFpOL0ZmbnhDMDdSODQrckRPRmpQU

T09 

Ідентифікатор конференції: 951 0378 6349 

Код доступу: 0eCKAV 

Кривич С.М.  

2.  20 вересня 

14.30 

Онлайн-семінар на тему: «Компетентні-

сний потенціал природничої освітньої 

галузі» 

Реєстрація за посиланням:   

https://docs.google.com/forms/d/1SUewf6zOf

KmxwoCHH3CKgxeE4H7eD-

TFBvV1OEFb_Kc/edit?usp=sharing 

Беляніна І.А. 

3.  20 вересня 

14.30 

Інструктивно-консультативний вебінар 

з ведення ділової документації з кадро-

вих питань закладів дошкільної освіти 

відповідно до вимог ДСТУ 4163:2020 

Покликання для приєднання:  

https://meet.google.com/ghi-bsdb-tjp 
Арзуманян А.І. 

4.  21 вересня 

14.00 

Вебінар для заступників директорів з 

НВР на тему: «Від реалій сьогодення до 

можливостей майбутнього» 

Приєднатися до вебінару можливо за по-

силанням в Google Meet:  

https://meet.google.com/kfa-ebpn-twy 

Пеняєв С.М. 

5.  21 вересня 

14.00 

Вебінар «Послідовність діяльності вчи-

теля під час формувального оцінювання 

у процесі навчання на уроках українсь-

кої мови та літератури, зарубіжної літе-

ратури. Техніки формувального оціню-

вання» 

Посилання для реєстрації на захід: 

https://us05web.zoom.us/j/4521662084?pwd=

V1RoQzVCQk02S25lbVdhODZkNFN5Zz09 

 

Ідентифікатор конференції:  452 166 2084 

Код доступу:   2022 

Амеліна О.О. 

6.  21 вересня 

14.00 

Інструктивно - методична нарада "Осо-

бливості викладання хімії у 2022/2023 

навчальному році" 

Захід відбудеться за посиланням: 

https://us04web.zoom.us/j/72816799362?pwd

=L0bntZyxcgoCEPBJb3AbaHLawqMMEy.1 

Ідентифікатор конференції: 728 1679 9362 

Код доступу: 1422 

Ілляш Т.П. 

7.  21 вересня 

15.00 

Вебінар для вчителів англійської мови 

за темою «Реалізація сучасного підходу 

Посилання для реєстрації на 

захід:https://us05web.zoom.us/j/9510378634
Кривич С.М.  
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до викладання англійської мови у 2022 - 

2023 навчальному році в умовах Нової 

української школи» 

9?pwd=UFpOL0ZmbnhDMDdSODQrckRPR

mpQUT09 

Ідентифікатор конференції: 951 0378 6349 

Код доступу: 0eCKAV 

8.  22 вересня 

14.00 

Вебінар для вчителів історії на тему: 

«Оновлені програми з історії 7-11класи» 

Приєднатися до вебінару можливо за по-

силанням в Google Meet: 

https://meet.google.com/yyq-dpwg-zjt 

Пеняєв С.М. 

9.  23 вересня 

13.00 

Вебінар «Як протидіяти інформаційно-

психологічним  атакам? Частина 10» 

Покликання для приєднання:  

https://meet.google.com/nmw-fhye-aiu 
Громовий В.В. 

10.  23 вересня 

14.00 

Вебінар «Завдання з використанням 

кубиків Lego на уроках математики в 

початкових класах» 

Захід відбудеться за посиланням: 

https://us04web.zoom.us/j/7695911707?pwd=

H6SeJavMDGK1bwaENkHTetevwE59bC.1 

Ідентифікатор конференції: 769 591 1707 

Код доступу: 8888 

Янішевська Л.В. 
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