
 

 

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

 № 

з/п 

Дата/ 

час 
Захід Посилання Відповідальний 

1.  22 серпня 

13.00 
Вебінар «Інвентаризація підручників 

2022» 

 

Приєднатися за посиланням: 

https://us05web.zoom.us/j/3236395713?pwd=

blovNnFsRXpJS2RrWVdCZG56ODRmdz09  

Идентифікатор конференциї: 323 639 5713 

Код доступу: 2208 

Бистрова А.С. 

2.  26 серпня 

12.00 

Методичний діалог для вчителів фі-

зики та математики «Проблеми, які 

виникають під час дистанційного на-

вчання при викладанні предметів ма-

тематично-природничого циклу та 

шляхи їх вирішення» 

Приєднатися за посиланням: 

https://us04web.zoom.us/j/5326067079?pwd=

RXhPdHF1bkdjRUl4MDBoOGhZWUVLdz0

9 

Идентифікатор конференциї: 532 606 7079 

Код доступу: physics 

Стешенко О.М. 

3.  29 серпня 

10.00 

Вебінар «Викладання української мо-

ви та літератури в 2022/2023 навчаль-

ному році: новітні підходи, проблеми, 

реалії» 

Посилання для участі в заході:  

https://us04web.zoom.us/j/73824397575?pwd

=thY4YWpsNCpcRu-mkeN-9OPMb16FQI.1 

Идентифікатор конференції: 738 2439 7575 

Код доступу: vw84YV 

Амеліна О.О. 

4.  29 серпня 

14.00 

Вебінар «Основи правознавства» та 

«Громадянська освіта»: оновлені на-

вчальні програми» для вчителів, які 

викладають предмети «Правознавст-

во» та «Громадянська освіта» 

Приєднатися до вебінару можливо за по-

силанням в Google Meet: 

https://meet.google.com/xgt-enat-pef 

Пеняєв С.М. 

5.  30 серпня 

10.00 

 

Онлайн- зустріч «Методичні рекоме-

ндації щодо організації освітнього 

процесу в початковій школі. Іннова-

ційні діяльнісні практики вчителів 

початкових класів» для вчителів по-

чаткових класів 

Ідентифікатор конференції: 884 1165 8869  

 Код доступу: 123456 
Лазаренко Т.І. 
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6.  30 серпня 

13.00 

Онлайн-конференція за темою 

«КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТО-

ВАНЕ НАВЧАННЯ спілкування уч-

нів 5–9 класів у контексті засад Нової 

української школи: що потрібно зна-

ти вчителю англійської мови» 

Посилання для реєстрації: 

https://dinternal.clickmeeting.com/30-08-

1300/register 

 

Кривич С.М. 

7.  30 серпня 

12.00 

Вебінар для вчителів інформатики 

"Деякі аспекти застосування інстру-

ментів дистанційного навчання при 

викладанні інформатики " 

Ідентифікатор конференції: 751 412 1605 

Код доступа: 301875 
Нікова Г.І. 

8.  30 серпня  

14.00 

Вебінар для вчителів зарубіжної 

літератури «Викладання зарубіжної 

літератури в 2022/2023 навчальному 

році» 

Посилання для участі в заході: 

https://meet.google.com/sxs-tvxr-kww 
Амеліна О.О. 

9.  30 серпня 

10.30 

Вебінар «Організація психологічного 

супроводу учасників освітнього про-

цесу в 2022/2023 навчальному році» 

для практичних психологів та педаго-

гів соціальних 

Ідентифікатор: 861 2087 6673 

Код доступу: d8m3fG 

 

Вершиніна О.В. 
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