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№ 

з/п 
Дата/ 

час 
Захід Посилання Відповідальний 

1.  23 січня  

14.00 

Вебінар для вчителів німецької мови 

«Медіація або мовне посередництво як 

«новий» вид розвитку мовленнєвої 

діяльності» за участю методистів 

видавництва «Hueber» 

Посилання для реєстрації:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhr4k

0soda6oO-lxOaiHsmWwx7-

yNVVjQxy72nqYu6rwlrZA/viewform?usp=sf_link 

Кривич С.М. 

2.  24 січня 

13.00 

Вебінар «Як протидіяти інформаційно-

психологічним  атакам?  Частина 13. Як 

вийти з їхнього інформаційного 

простору» 

Покликання для приєднання:  

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

3.  25 січня 

14.30 

Семінар для вчителів предмета «Захист 

України» до Дня Соборності «День 

Першої Незалежності» 

Ідентифікатор конференції 468 107 0923  

Код доступу 12345 

 

Чернецька Л.С. 

4.  25 січня 

14.30 

Вебінар «Використання можливостей 

Google Workspace на уроках математики 

під час дистанційного навчання» для 

вчителів математики та початкових 

класів 

Вебінар відбудеться за посиланням:  
https://us04web.zoom.us/j/73307428840?pwd=fEE

4zhvwJW1iZrEzBdWQvUztgdtebY.1 

Ідентифікатор конференції: 733 0742 8840 

Код доступу: sZc1dZ 

Янішевська Л.В. 

5.  26 січня  

10.00 

Нарада творчої групи психологів 

«Нетрадиційні методи роботи 

спеціалістів психологічної служби. 

Книги та кіно» 

За окремим списком Вершиніна О.В. 

Велика С.В.  

Кобзарева О.С. 

6.  26 січня  

13.00 

Школа молодого спеціаліста 

психологічної служби «Профілактика 

емоційного вигорання» 

Освітній простір «CreatED» 

 
Вершиніна О.В. 

Велика С.В. 
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7.  26 січня  

13.00 

Інформаційна година «Григорій 

Сковорода - український просвітитель-

гуманіст, філософ,поет ,педагог» 

Інформація для приєднання до зустрічі Google 

Meet: https://meet.google.com/pcy-rebu-ymb 
Дядик Т.К. 

8.  26 січня 

14.30 

Вебінар «Інноваційні технології на 

уроках української мови та літератури 

для реалізації принципу 

дитиноцентризму» 

Вебінар відбудеться за посиланням:  

https://us04web.zoom.us/j/71580839922?pwd=OP

mfEWuFJrEQv75PAuRZ1HfcAtKsVc.1 

Ідентифікатор конференції: 715 8083 9922 

Код доступу: 1430 

Ілляш Т.П. 

9.  26 січня  

13.00 

Семінар - нарада «Виховання особистості 

у вимірі нових освітніх реалій» для 

заступників директорів з ВР ЗЗСО 

Приєднатися до нього можна за посиланням: 
https://zoom.us/j/5495241293?pwd=TWNabndsdkF

XSXpCcjRiZGpqbXZCdz09  

Ідентифікатор конференції: 549 524 1293 

Код доступу: 111111 

Хворостянова В.І. 

10.  27 січня 

12.00 

Відбірковий етап конкурсу коротких 

промов «Проти забуття: мої права і 

толерантність» 

Лист від 19.01.2023 № 39  

Юридичний ліцей, вул. Катериненська, 64 
Волковська Т.І. 

11.  27 січня 

14.30 

Вебінар «Викладання навчальних 

предметів за новими технологіями: з 

досвіду роботи» для вчителів 

математики, історії та вчителів 

англійської мови, які працюють в 

початкових класах 

Вебінар відбудеться за посиланням:  

https://meet.google.com/nmo-ptwd-qud 
Вовненко Л.Є. 
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