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

№ 

з/п 

Дата/ 

час 
Захід Посилання Відповідальний 

1.  10 жовтня  

15.00 

Методичний воркшоп «Сучасні практи-

ки та підходи щодо викладання францу-

зької мови в умовах дистанційного на-

вчання» для вчителів  французької мови 

Захід відбудеться на платформі  Zoom за 

посиланням:  

https://us06web.zoom.us/j/84108572687?pwd

=NUFlaVlaOStKUUY2cVQwdnNUL1F1Zz0

9 

Ідентифікатор конференції: 841 0857 2687 

Код доступу: 854085 

Кривич С.М. 

2.  11 жовтня 

14.00 

Семінар «Сучасна систематика на уро-

ках біології: тенденції та виклики часу» 

Реєстрація за покликанням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

Se4bzz1kTR9uQAbSvKpl9Mk-

aCqV5kWJKhHmRpNBdaQ8B_bRw/viewf

orm?usp=sharing 

Беляніна І.А. 

3.  11 жовтня 

13.00 

Вебінар «Позитивний емоційний баланс 

як показник якості №1. Частина 2» 

Покликання для приєднання:  

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

4.  11 жовтня  

14.00 

Вебінар для вчителів суспільствознав-

чих дисциплін «Кваліфікаційний підхід 

до формування інноваційного пелагіч-

ного стилю вчителя суспільствознавчих 

дисциплін в умовах дистанційного на-

вчання» 

Ідентифікатор: 443 401 2339 

Код доступу: 7sifRr 

 

Волковська Т.І. 

5.  12 жовтня  

14.00 

Вебінар «Гнучкі навички: виховуємо ус-

пішних учнів» 

Захід відбудеться на платформі  Zoom за 

посиланням:  

https://us04web.zoom.us/j/76047524168?pwd

=kbp1CtDWfIi3KWB5eb5ExGKpRAIh52.1 

Ідентифікатор конференції: 760 4752 4168 

Код доступу: 7cxCVM 

Ілляш Т.П. 

6.  12 жовтня 

14.00 

Школа молодого спеціаліста психологі-

чної служби: «Психологічний супровід 

процесу адаптації учнів 5-го класу до 

умов навчання в школі ІІ ступеня» 

Реєстрація за покликанням:  

https://us05web.zoom.us/j/89013060421?pwd

%3DRHI3T1k3My9wYWdKVG5vK1ZZMm

NSZz09 

Ідентифікатор: 890 1306 0421 

Код доступу: 8KQCyc 

Вершиніна О.В. 

Кобзарева О.С. 
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7.  12 жовтня 

13.30 

Інструктивно-консультативний вебінар 

з ведення ділової документації з кадро-

вих питань закладів позашкільної освіти 

відповідно до вимог ДСТУ 4163:2020 

Посилання на відеодзвінок: 

https://meet.google.com/jym-yvgd-zie 

Арзуманян А.І. 

8.  12 жовтня 

14:00 

 

Формування в учнях умінь навичок для 

успішної самореалізації у професійній 

діяльності, особистому житті громадсь-

кої активності  

Ідентифікатор: 468 107 0923 

Код доступу: 12345 
Чернецька Л.С. 

9.  13 жовтня 

14:00 

Організаційна нарада щодо проведення 

міської гри-квест «Місто, яке пам’ятає 

козаків» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/5495241293?pwd=TWNabn

dsdkFXSXpCcjRiZGpqbXZCdz09 

Идентификатор конференции: 549 524 

1293 

Код доступа: 111111 

Хворостянова 

В.І. 

10.  14 жовтня 

13:00 

 

Міська гра-квест «Місто, яке пам’ятає 

козаків» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/5495241293?pwd=TWNabn

dsdkFXSXpCcjRiZGpqbXZCdz09 

Идентификатор конференции: 549 524 

1293 

Код доступа: 111111 

Хворостянова 

В.І. 
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