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

№ 

з/п 

Дата/ 

час 
Захід Посилання Відповідальний 

1.  24 жовтня 

14.00 

Методичний вебінар для вчителів анг-

лійської мови «Практикум з ефективно-

го використання цифрових ресурсів на 

онлайн - уроках англійської мови» 

Посилання для реєстрації на захід: 

https://english.dinternal.education/19-10-

odesa 

Кривич С.М. 

2.  24 жовтня 

14.00 

Круглий стіл «Компетентнісний підхід - 

найважливіший орієнтир розвитку су-

часної освіти» для вчителів предмета 

«Трудове навчання» 

Ідентифікатор: 468 107 0923 

Код доступу: 12345 
Чернецька Л.С. 

3.  25 жовтня 

13.00 

Вебінар «Мотивація учнів до навчання: 

практичні аспекти. Частина 2. Нові тер-

міни на букву «М» 

Покликання для приєднання:  

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

4.  26 жовтня 

11.00 

Вебінар «Педагогічна компетентність 

при викладанні інтегрованих курсів з 

історії та громадянської освіти згідно 

нового ДСБСО» 

Приєднатися до вебінару:  

https://meet.google.com/tyh-cauu-jbn 
Пеняєв С.М. 

5.  26 жовтня 

14.00 

Клуб працівників психологічної служби 

за темою «Психологічна наука педаго-

гам. Психолого-педагогічний супровід 

освітнього процесу в умовах 

воєнного/післявоєнного стану» 

Доєднатися за посиланням: 

https://us05web.zoom.us/j/88639775828?pwd

=bDBsNlRIWmJCNmJkOWpVNUxHdGU1

UT09 

Ідентифікатор конференції:  886 3977 5828 

Код доступа: 4N53Xy 

Вершиніна О.В. 

Велика С.В. 

Кобзарева О.С. 

6.  26 жовтня 

14.00 

Семінар на тему: «Сучасна систематика 

на уроках біології: тенденції та виклики 

часу» 

До семінару можна долучитися за покли-

канням:  

https://us04web.zoom.us/j/3993594010?pwd=

AuO7C9uDGtZXmRHbo2i8hzn0f6K8Q3.1 

Беляніна І.А. 

7.  27 жовтня 

11.00 

 

 

Вебінар «Кваліфікаційний підхід до фо-

рмування інноваційного пелагічного 

стилю вчителя суспільствознавчих дис-

циплін в умовах дистанційного навчан-

ня» 

Посилання для приєднання: 

https://us04web.zoom.us/j/4434012339?pwd=

MXVkaStlTmJXd3o3dldRSWcraVVTUT09 

Ідентифікатор: 443 401 2339 

Код доступу: 7sifRr 

 

Волковська Т.І. 
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8.  25 - 27 

жовтня 

11.00 

XX Ювілейний Всеукраїнський науково-

практичний семінар для вчителів закла-

дів загальної середньої та позашкільної 

освіти України  з питань символіки і се-

мантики в українській культурі «Зрима 

пісня України» 

Реєстрація за покликанням: 

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

ewI_7w3tt0qT03STQWhTxdahbgE8FT6HyY

lfMDgI1zQyh0RA/viewform  

 Приєднатися до нього можна за посилан-

ням: 

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

dsdkFXSXpCcjRiZGpqbXZCdz09  

Ідентифікатор конференції: 549 524 1293  

Код доступу: 111111 

 

Хворостянова 

В.І. 
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