
Додаток до листа ІППОЧО 

13.04.2022  № 01-09/185  

Графік проведення локацій Регіонального методичного нетворкінгу 

«Ефективні психолого-педагогічні технології: практичний аспект» 

Термін: 14.04.2022 – 11.05.2022 
№ 

з/п 

ПІБ Тема 

 

Посилання 

на ZOOM для 

участі 

Посилання для 

реєстрації учасників 

Цільова 

аудиторія 

Дата, час  

проведенн

я 

Примітка (коротка 

анотація) 

1 

 

Говорнян  

Лілія Серафимівна 

Активізація пізнавальної 

діяльності здобувачів 

освіти на уроках 

румунської мови та 

літератури через призму 

сучасних  освітніх 

технологій: „pictopoezia", 

фішбоун, кроссенс" 

https://us04web.z

oom.us/j/7687537

4012?pwd=3Mig

OIR5Kddrol5wJf

pQP5ND2i-gPy.1 

 

Ідентифікатор 

конференції: 768 

7537 4012 

Код доступу: 

fc2eAU 

 

https://forms.gle/FZtbXgvv

guTxNJXg7 

вчителі 

румунської 

мови та 

літератури 

14.04.2022 

15.00  

Пошук та 

використання нових 

методів, які б змогли 

активізувати 

здобувачів освіти, 

якомога краще 

розвинути 

індивідуальні творчі 

здібності на уроках –   

одне з пріоритетних 

завдань закладів 

освіти. Запропоновані 

освітні технології 

дають можливість 

зробити навчання 

ефективнішим, 

залучаючи всі види 

чуттєвого сприйняття 

здобувачів освіти в 

мультимедійний 

контекст та 

озброюючи інтелект 

новим 

концептуальним 

інструментарієм 

2 Федорак Василь Формування  правової  і https://us02web.z https://forms.gle/WVQRS3y вчителі історії,  14.04.2022 Які  технології  

https://forms.gle/FZtbXgvvguTxNJXg7
https://forms.gle/FZtbXgvvguTxNJXg7
https://us02web.zoom.us/j/71676303441?pwd=bGdqeWhRUWcxYzNnTlJIYWRSS0xPdz09
https://forms.gle/WVQRS3yXGz77rUXW9


Федорович  

Дойчук  Ірина  

Василівна  

громадянської   

компетентностей на уроках  

правознавства  за 

допомогою технологій 

дистанційного  навчання   

oom.us/j/7167630

3441?pwd=bGdq

eWhRUWcxYzN

nTlJIYWRSS0xP

dz09 

Ідентифікатор 

конференції : 

716 7630 3441 

Код доступу: 

6Mi9b0 

 

XGz77rUXW9 

  

 

правознавства,

громадянсь 

кої освіти   

15.00 дистанційного  навчання  

є найбільш прийнятними   

та ефективними  для  

закладу освіти?  

Які  із них  

використовують кращі 

педагоги-практики?  

У чому  їх перевага?  

На яких  платформах і 

додатках  варто 

працювати закладу 

освіти?   

3 Квітень Євгенія 

Дмитрівна  

Технологія дистанційного 

навчання   

https://us02web.z

oom.us/j/8389949

028?pwd=L2Nm

YTFQOC9sQnBo

SXhrZURuZHR2

UT09 

Ідентифікатор 

конференції: 838 

994 9028 

Код доступу: 

5SAXTh 

  

https://forms.gle/1mMw8HW

Mtkoh4Awf7   
вчителі 

української мови 

та літератури 

  

 15.04. 2022 

     15.00 

В умовах 

інформаційного 

суспільства виникає 

об’єктивна потреба 

розробки і 

впровадження 

принципово інших 

освітніх технологій, 

адекватних новим 

задачам, що постають 

перед освітянською 

галуззю. У цьому зв’язку 

перспективними є 

технології 

дистанційного навчання, 

що реалізуються на 

основі новітніх 

телекомунікаційних 

систем.  

4 Голєва Альона 

Олександрівна 

Експрес-урок «Фейки й 

маніпуляції в медіа: 

викривай і верифікуй» 

https://us04web.

zoom.us/j/78473

581576?pwd=x

https://forms.gle/aknWzC

mLGogt7qyKA  

Педагогічні 

працівники 

20.04.2022 

 

Приєднавшись до 

заходу, ви зможете 

дізнатися, яких форм 

https://us02web.zoom.us/j/71676303441?pwd=bGdqeWhRUWcxYzNnTlJIYWRSS0xPdz09
https://us02web.zoom.us/j/71676303441?pwd=bGdqeWhRUWcxYzNnTlJIYWRSS0xPdz09
https://us02web.zoom.us/j/71676303441?pwd=bGdqeWhRUWcxYzNnTlJIYWRSS0xPdz09
https://us02web.zoom.us/j/71676303441?pwd=bGdqeWhRUWcxYzNnTlJIYWRSS0xPdz09
https://us02web.zoom.us/j/71676303441?pwd=bGdqeWhRUWcxYzNnTlJIYWRSS0xPdz09
https://forms.gle/WVQRS3yXGz77rUXW9
https://us02web.zoom.us/j/8389949028?pwd=L2NmYTFQOC9sQnBoSXhrZURuZHR2UT09
https://us02web.zoom.us/j/8389949028?pwd=L2NmYTFQOC9sQnBoSXhrZURuZHR2UT09
https://us02web.zoom.us/j/8389949028?pwd=L2NmYTFQOC9sQnBoSXhrZURuZHR2UT09
https://us02web.zoom.us/j/8389949028?pwd=L2NmYTFQOC9sQnBoSXhrZURuZHR2UT09
https://us02web.zoom.us/j/8389949028?pwd=L2NmYTFQOC9sQnBoSXhrZURuZHR2UT09
https://us02web.zoom.us/j/8389949028?pwd=L2NmYTFQOC9sQnBoSXhrZURuZHR2UT09
https://forms.gle/1mMw8HWMtkoh4Awf7
https://forms.gle/1mMw8HWMtkoh4Awf7
https://us04web.zoom.us/j/78473581576?pwd=xS5Hxp2thnO6CmvJrblhMbFfjwVovE.1
https://us04web.zoom.us/j/78473581576?pwd=xS5Hxp2thnO6CmvJrblhMbFfjwVovE.1
https://us04web.zoom.us/j/78473581576?pwd=xS5Hxp2thnO6CmvJrblhMbFfjwVovE.1
https://forms.gle/aknWzCmLGogt7qyKA
https://forms.gle/aknWzCmLGogt7qyKA


S5Hxp2thnO6C

mvJrblhMbFfjw

VovE.1  

 

Meeting ID: 784 

7358 1576 

Passcode: 

qF8NfG 

 

15.00 набирають фейки й 

маніпуляції в сучасних 

медіа, як їх вирізняти, 

перевіряти і 

спростовувати та як 

захистити себе і 

близьких від впливу 

неправдивої інформації. 

5 Романовська  Діана 

Дорімедонтівна 

Стрес і травма в період 

війни: психологічна 

стабілізація дітей на 

уроці 

https://www.goo

gle.com/url?q=h

ttps://zoom.us/j/

4588930977?pw

d%3DVnA2T24

weUZFSHpHQn

JSekNXcEo1UT

09 

Ідентифікатор 

конференції: 

458 893 0977 

Пароль: 638514 

 

https://forms.gle/exNuqF

T6KrGnC3827 

 

Педагогічні 

працівників 

усіх категорій 

і предметів 

22.04.2022 

14.00-15.00 

На локації буде 

розглянуто які 

стресові реакції під 

час війни 

проявляються у 

дітей та дорослих. 

Які механізми 

виникнення 

психічної травми. Як 

реагує тіло і емоції. 

Буде запропоновано 

практичні методи 

психологічної 

стабілізації дітей, які 

можна застосовувати 

на уроці, в тому 

числі і в режимі 

онлайн. 

6 Іванова Лілія 

Іванівна  

Сторітелінгові технології 

на уроках зарубіжної 

літератури  

https://us04web.zoo

m.us/j/7629020705?

pwd=MUJTU08rS1

lDY3FhVUp5WlpF

dVVOZz09 

https://forms.gle/rp5hgZPm

rZQjW3bg7 

  

вчителі 

зарубіжної 

літератури  

28.04.2022 

15.00  

Що таке сторітелінг? 

Чому саме цю 

технологію вважають 

однією з найцікавіших 

та найпродуктивніших 

інноваційних 

https://us04web.zoom.us/j/78473581576?pwd=xS5Hxp2thnO6CmvJrblhMbFfjwVovE.1
https://us04web.zoom.us/j/78473581576?pwd=xS5Hxp2thnO6CmvJrblhMbFfjwVovE.1
https://us04web.zoom.us/j/78473581576?pwd=xS5Hxp2thnO6CmvJrblhMbFfjwVovE.1
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/4588930977?pwd%3DVnA2T24weUZFSHpHQnJSekNXcEo1UT09
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/4588930977?pwd%3DVnA2T24weUZFSHpHQnJSekNXcEo1UT09
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/4588930977?pwd%3DVnA2T24weUZFSHpHQnJSekNXcEo1UT09
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/4588930977?pwd%3DVnA2T24weUZFSHpHQnJSekNXcEo1UT09
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/4588930977?pwd%3DVnA2T24weUZFSHpHQnJSekNXcEo1UT09
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/4588930977?pwd%3DVnA2T24weUZFSHpHQnJSekNXcEo1UT09
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/4588930977?pwd%3DVnA2T24weUZFSHpHQnJSekNXcEo1UT09
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/4588930977?pwd%3DVnA2T24weUZFSHpHQnJSekNXcEo1UT09
https://forms.gle/exNuqFT6KrGnC3827
https://forms.gle/exNuqFT6KrGnC3827
https://us04web.zoom.us/j/7629020705?pwd=MUJTU08rS1lDY3FhVUp5WlpFdVVOZz09
https://us04web.zoom.us/j/7629020705?pwd=MUJTU08rS1lDY3FhVUp5WlpFdVVOZz09
https://us04web.zoom.us/j/7629020705?pwd=MUJTU08rS1lDY3FhVUp5WlpFdVVOZz09
https://us04web.zoom.us/j/7629020705?pwd=MUJTU08rS1lDY3FhVUp5WlpFdVVOZz09
https://us04web.zoom.us/j/7629020705?pwd=MUJTU08rS1lDY3FhVUp5WlpFdVVOZz09
https://us04web.zoom.us/j/7629020705?pwd=MUJTU08rS1lDY3FhVUp5WlpFdVVOZz09
https://forms.gle/rp5hgZPmrZQjW3bg7
https://forms.gle/rp5hgZPmrZQjW3bg7


Ідентифікатор 

конференції: 762 

902 0705 

Пароль: 56789 

 

технологій? Як 

застосувати 

сторітелінг на уроках 

зарубіжної літератури 

і до чого тут 

візуальний фон та 

графічний контент. 

Відповіді на ці та інші 

питання отримають 

учасники нетворкінгу.  

7 Блажевська Наталія 

Василівна 

Створення креативних 

завдань для розвитку 

навичок говоріння 

https://us06web.zoo

m.us/j/9838707070

0 

https://docs.google.com/for

ms/d/1Yz610C5k0ufWvRP

R9sO_2Yu0kK3zsaW2h3f

XdGN7dTA/edit?usp=shari

ng 

вчителі 

німецької мови 

28.04.2022 

15.00 

  

  

Креативний підхід у 

процесі вивчення 

іноземної мови 

випливає з її загальної 

стратегії. Цією 

стратегією є 

комунікативний 

підхід. Мова 

розглядається як засіб 

спілкування й 

вивчається через 

особисту діяльність 

учнів. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куриш 

Світлана Михайлівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching methods for 

inspiring students of the 

future 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoo

m.us/j/7655558108?

pwd=dlowYVMxT

VBjeExNNFo5TH

NHc0ZnZz09 

Ідентифікатор 

конференції: 765 

555 8108                                     

Код доступу: 

egL5xh 

 

https://us04web.

 

https://docs.google.com/for

ms/d/19cpATEx5NXNMjP

uBshjoVvPa1WeYKV963

OMF3Bd11co/edit 

 

 

 

 

 

 вчителі 

англійської 

мови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2022 

16.30  

 

 

 

 

 

Технології для 

розвитку ключових 

компетентностей 

учнів: колаборація, 

критичне мислення, 

творчість, вибір, тощо 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/98387070700
https://us06web.zoom.us/j/98387070700
https://us06web.zoom.us/j/98387070700
https://docs.google.com/forms/d/1Yz610C5k0ufWvRPR9sO_2Yu0kK3zsaW2h3fXdGN7dTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Yz610C5k0ufWvRPR9sO_2Yu0kK3zsaW2h3fXdGN7dTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Yz610C5k0ufWvRPR9sO_2Yu0kK3zsaW2h3fXdGN7dTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Yz610C5k0ufWvRPR9sO_2Yu0kK3zsaW2h3fXdGN7dTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Yz610C5k0ufWvRPR9sO_2Yu0kK3zsaW2h3fXdGN7dTA/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/5509416662?pwd=N0RJUi9RK2FQS1BJaC9KeG0xblA0UT09
https://docs.google.com/forms/d/19cpATEx5NXNMjPuBshjoVvPa1WeYKV963OMF3Bd11co/edit
https://docs.google.com/forms/d/19cpATEx5NXNMjPuBshjoVvPa1WeYKV963OMF3Bd11co/edit
https://docs.google.com/forms/d/19cpATEx5NXNMjPuBshjoVvPa1WeYKV963OMF3Bd11co/edit
https://docs.google.com/forms/d/19cpATEx5NXNMjPuBshjoVvPa1WeYKV963OMF3Bd11co/edit
https://docs.google.com/forms/d/19cpATEx5NXNMjPuBshjoVvPa1WeYKV963OMF3Bd11co/edit


 

 

9 

Равлюк  

Любомир 

Романович  

Роль основних форм 

роботи в організації 

музичного керівника 

ЗДО у художньо-

естетичному вихованні 

дошкільників 

zoom.us/j/55094

16662?pwd=N0

RJUi9RK2FQS

1BJaC9KeG0xb

lA0UT09 

Ідентифікатор 

конференції: 

5509416662 

Код доступу: 

105184 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/8KAD5

QBTkuDj7wJ28 

 

Музичні 

керівники 

ЗДО 

 

29.04. 2022 

13.00 

У тематиці  

методичного 

нетворкінгу 

висвітлюється   роль 

основних форм 

роботи музичного 

керівника у ЗДО, які  

в процесі роботи 

постійно  спрямовані     

на музичний 

розвиток  

дошкільників  . 

10 Біляніна Ольга 

Ярославівна 

Розробка стратегії 

справедливого 

педагогічного оцінювання 

у системі формування 

якісної освіти  

https://us02web.z

oom.us/j/7993564

704?pwd=WEtH

K0llaWZmTWtm

TnhPUlVqRmlG

UT09 

Ідентифікатор: 

799 356 4704 

Код доступу: 1 

https://forms.gle/ZyVcNHo

17CYpvd2h9 

Вчителі та 

викладачі ПТО 

та передвищої 

освіти 

03.05.2022 

15.00 

Метою проведення 

нетворкінгу є 

ознайомлення 

педагогів із 

європейською 

системою оцінювання 

в системі навчання, 

видами оцінювання 

для навчання та 

стратегією розробки 

справедливого 

педагогічного 

оцінювання  

 

11 

Коноплянко  

Юрій Борисович 

Просвіта з питань мінної 

небезпеки в освітньому 

закладі 

 https://zoom.us/

j/8834099346?p

wd=cjNtcklMU

3VjZjROMks0N

https://forms.gle/qtEsU3z

5wScKj6Wk9  

Педагоги 

ЗЗСО 

04.05.2022 

15.00 

Підвищення рівня 

обізнаності щодо 

ризиків мін і 

вибухонебезпечних 

https://us04web.zoom.us/j/5509416662?pwd=N0RJUi9RK2FQS1BJaC9KeG0xblA0UT09
https://us04web.zoom.us/j/5509416662?pwd=N0RJUi9RK2FQS1BJaC9KeG0xblA0UT09
https://us04web.zoom.us/j/5509416662?pwd=N0RJUi9RK2FQS1BJaC9KeG0xblA0UT09
https://us04web.zoom.us/j/5509416662?pwd=N0RJUi9RK2FQS1BJaC9KeG0xblA0UT09
https://us04web.zoom.us/j/5509416662?pwd=N0RJUi9RK2FQS1BJaC9KeG0xblA0UT09
https://forms.gle/8KAD5QBTkuDj7wJ28
https://forms.gle/8KAD5QBTkuDj7wJ28
https://zoom.us/j/8834099346?pwd=cjNtcklMU3VjZjROMks0NWhmekx2Zz09
https://zoom.us/j/8834099346?pwd=cjNtcklMU3VjZjROMks0NWhmekx2Zz09
https://zoom.us/j/8834099346?pwd=cjNtcklMU3VjZjROMks0NWhmekx2Zz09
https://zoom.us/j/8834099346?pwd=cjNtcklMU3VjZjROMks0NWhmekx2Zz09
https://forms.gle/qtEsU3z5wScKj6Wk9
https://forms.gle/qtEsU3z5wScKj6Wk9


Whmekx2Zz09 

Ідентифікатор 

конференції:  

883 409 9346   

Пароль: 1cEgeE 

предметів 

12 

 

Чорна  

Ірина Віталіївна 

Психолого-педагогічні 

засади впровадження 

інноваційних технологій 

в ЗЗСО на уроках 

біології. Науково-

практичний контент 

сучасних навчальних 

технологій 

Join Zoom 

Meeting 

https://us04web.

zoom.us/j/87853

70695?pwd=UT

hSOVlvRTdLZl

lTTkVkWHEzV

1Uxdz09  

Meeting ID: 878 

537 0695  

Passcode: 

805496 

https://docs.google.com/f

orms/d/1fI3_Gry5GwR4

UODcX785P3BShW_Iq

YEqRJaxOJeWfis/edit?u

sp=sharing 

Вчителі 

біології та 

екології 

05.05.2022 

15.00 

На  методичному 

нетворкінгу вчителі 

познайомляться з 

різними технічним  

засобами, сервісами 

та Інтернет-

ресурсами, які 

можна використати 

на уроках біології в 

ЗЗСО (веб-сервіс 

Prezi, Human 

Anatomy Atlas, Pio 

Smart Recorder  та 

інші). 

13 Рибчинський 

Віталій Михайлович 

Методичні аспекти 

формування статистичної 

грамотності учнів під час 

вивчення географії 

https://us04web.z

oom.us/j/2457836

056?pwd=a1k2W

FZOMjkrQzBGa

DdMTnhnRU12U

T09 

 

https://docs.google.com/for

ms/d/149p7wYYNJ02FgFo

4LYwqu9BVzAuHO0QG

WI0bwiPQGLk/viewform?

edit_requested=true 

Учителі 

географії 

05.05.2022, 

14.00 

Географія  оперує 

широким спектром 

статистичних даних 

(природничого, 

економічного та   

соціального   

характеру)   та   

різноманіттям   форм  

їх  подання  –  у  

текстовому,  

табличному,  

графічному,  

картографічному  та  

геоінформаційному 

форматах. Для 

https://zoom.us/j/8834099346?pwd=cjNtcklMU3VjZjROMks0NWhmekx2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8785370695?pwd=UThSOVlvRTdLZllTTkVkWHEzV1Uxdz09
https://us04web.zoom.us/j/8785370695?pwd=UThSOVlvRTdLZllTTkVkWHEzV1Uxdz09
https://us04web.zoom.us/j/8785370695?pwd=UThSOVlvRTdLZllTTkVkWHEzV1Uxdz09
https://us04web.zoom.us/j/8785370695?pwd=UThSOVlvRTdLZllTTkVkWHEzV1Uxdz09
https://us04web.zoom.us/j/8785370695?pwd=UThSOVlvRTdLZllTTkVkWHEzV1Uxdz09
https://us04web.zoom.us/j/8785370695?pwd=UThSOVlvRTdLZllTTkVkWHEzV1Uxdz09
https://docs.google.com/forms/d/1fI3_Gry5GwR4UODcX785P3BShW_IqYEqRJaxOJeWfis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fI3_Gry5GwR4UODcX785P3BShW_IqYEqRJaxOJeWfis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fI3_Gry5GwR4UODcX785P3BShW_IqYEqRJaxOJeWfis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fI3_Gry5GwR4UODcX785P3BShW_IqYEqRJaxOJeWfis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fI3_Gry5GwR4UODcX785P3BShW_IqYEqRJaxOJeWfis/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/2457836056?pwd=a1k2WFZOMjkrQzBGaDdMTnhnRU12UT09
https://us04web.zoom.us/j/2457836056?pwd=a1k2WFZOMjkrQzBGaDdMTnhnRU12UT09
https://us04web.zoom.us/j/2457836056?pwd=a1k2WFZOMjkrQzBGaDdMTnhnRU12UT09
https://us04web.zoom.us/j/2457836056?pwd=a1k2WFZOMjkrQzBGaDdMTnhnRU12UT09
https://us04web.zoom.us/j/2457836056?pwd=a1k2WFZOMjkrQzBGaDdMTnhnRU12UT09
https://us04web.zoom.us/j/2457836056?pwd=a1k2WFZOMjkrQzBGaDdMTnhnRU12UT09


географії 

статистичний метод  є  

необхідним  та  

одночасно  

ефективним  

інструментом  

вивчення  

геопросторових  

особливостей 

(природи, населення, 

господарства). 

14 Анатійчук  

Марина Олексіївна, 

Захарова  

Марина Віталіївна, 

Гринчук  

Людмила Вікторівна, 

Чередюк  

Оксана Василівна 

Компоненти підтримки 

дитини з ООП в закладі 

освіти 

Підключитися 

до конференції 

Zoom: 

https://us02web.z

oom.us/j/3937115

071 

Ідентифікатор 

конференції: 393 

711 5071 

Пароль: 367988 

https://forms.gle/KNfjMZe

yPNE2pc3R7 

 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

з інклюзивним 

навчанням 

05.05.2022 

15.00-16.20 

 

Яким є сучасний 

процес організації 

навчання дітей з ООП  

в закладі  загальної 

середньої освіти в 

контексті 

законодавчих змін? Як 

забезпечити 

індивідуальну модель 

підтримки, визначити 

бар’єри та освітні 

труднощі, розробити 

стратегії задля їх 

подолання? 

15 Коцур 

Тетяна Омелянівна 

Використання 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

на уроках трудового 

навчання (технології) 

 

 

 

 

 

 

  

Підключитися 

до конференції 

Zoom 

https://us05web.z

oom.us/j/8199702

992?pwd=T3owU

lZ4ZTdJdnRNTF

NEbjVYMTUrU

T09  

Ідентифика 

https://docs.google.com/for

ms/d/11KRIklVBDmNEm3

_cAI27SGfv6aPuCKv9snhI

2BF3SM4/edit?usp=sharin

g  

Вчителі 

трудового 

навчання 

(технології) 

06.05.2022 

15.00 

На методичному 

нетворкінгу вчителі 

познайомляться  з 

мультимедійними 

технологіями 

PowerPoint та Canva, 

віртуальною дошкою 

Padlet, програмою 

XMind, WordWall. 

https://us02web.zoom.us/j/3937115071
https://us02web.zoom.us/j/3937115071
https://us02web.zoom.us/j/3937115071
https://forms.gle/KNfjMZeyPNE2pc3R7
https://forms.gle/KNfjMZeyPNE2pc3R7
https://us05web.zoom.us/j/8199702992?pwd=T3owUlZ4ZTdJdnRNTFNEbjVYMTUrUT09
https://us05web.zoom.us/j/8199702992?pwd=T3owUlZ4ZTdJdnRNTFNEbjVYMTUrUT09
https://us05web.zoom.us/j/8199702992?pwd=T3owUlZ4ZTdJdnRNTFNEbjVYMTUrUT09
https://us05web.zoom.us/j/8199702992?pwd=T3owUlZ4ZTdJdnRNTFNEbjVYMTUrUT09
https://us05web.zoom.us/j/8199702992?pwd=T3owUlZ4ZTdJdnRNTFNEbjVYMTUrUT09
https://us05web.zoom.us/j/8199702992?pwd=T3owUlZ4ZTdJdnRNTFNEbjVYMTUrUT09
https://docs.google.com/forms/d/11KRIklVBDmNEm3_cAI27SGfv6aPuCKv9snhI2BF3SM4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/11KRIklVBDmNEm3_cAI27SGfv6aPuCKv9snhI2BF3SM4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/11KRIklVBDmNEm3_cAI27SGfv6aPuCKv9snhI2BF3SM4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/11KRIklVBDmNEm3_cAI27SGfv6aPuCKv9snhI2BF3SM4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/11KRIklVBDmNEm3_cAI27SGfv6aPuCKv9snhI2BF3SM4/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

тор конференції: 

819 970 2992 

Код доступу: 

CJ3pux 

 

 

 

16 

 

 

Медведь  

Оксана Михайлівна 

 

 

 

 

 

Розмаїття ігрових 

педагогічних технологій 

в роботі вчителя 

початкових класів 

ttps://us04web.z

oom.us/j/808612

8716?pwd=YkF

WWVJNbHNF

V2NTRStFcVRj

UXBpUT09 

Ідентифікатор 

конференції: 

8086128716 

Код доступу: 

7tMmt6 

https://forms.gle/n6kfciu

K7NrAZdqw8 

вчителі 

початкових 

класів з 

румунською 

мовою 

навчання 

06.05.22 

14:00  

Під час заходу ви 

дізнаєтеся: 

- як використовувати 

навчальний матеріал 

в якості ігрового 

засобу;   

- як у навчальну 

діяльність ввести 

елемент змагання, 

що переводить 

дидактичне завдання 

в ігрове; 

- як успішне 

виконання завдання 

пов′язати з ігровим 

результатом 

 

17 

 

Савчук  

Олена Славіківна 

 

 

 

Особливості побудови 

предметно-

розвивального 

середовища крізь призму 

міжнародної шкали 

оцінювання якості 

освітнього процесу у 

ЗДО ECERS-3 

https://us04web.

zoom.us/j/63743

74523?pwd=K3

c3cmRrUFVW

QktlbkRQZk1V

S2ZiUT09 

Ідентифікатор 

конференції:63

74374523    

Код доступу: 

833957 

https://forms.gle/PexySV

iNw2QcWAU89  

Педагоги 

закладів 

дошкільної 

освіти 

10.05.2022 

13.00 

 

Ви дізнаєтеся  яке 

предметне 

середовище 

вважається якісним 

для дітей 

дошкільного віку 

відповідно до 

міжнародних 

стандартів та що 

доцільно змінити у 

приміщенні ЗДО для 

забезпечення 

комфортного 

https://us04web.zoom.us/j/8086128716?pwd=YkFWWVJNbHNFV2NTRStFcVRjUXBpUT09
https://us04web.zoom.us/j/8086128716?pwd=YkFWWVJNbHNFV2NTRStFcVRjUXBpUT09
https://us04web.zoom.us/j/8086128716?pwd=YkFWWVJNbHNFV2NTRStFcVRjUXBpUT09
https://us04web.zoom.us/j/8086128716?pwd=YkFWWVJNbHNFV2NTRStFcVRjUXBpUT09
https://us04web.zoom.us/j/8086128716?pwd=YkFWWVJNbHNFV2NTRStFcVRjUXBpUT09
https://us04web.zoom.us/j/8086128716?pwd=YkFWWVJNbHNFV2NTRStFcVRjUXBpUT09
https://forms.gle/n6kfciuK7NrAZdqw8
https://forms.gle/n6kfciuK7NrAZdqw8
https://us04web.zoom.us/j/6374374523?pwd=K3c3cmRrUFVWQktlbkRQZk1VS2ZiUT09
https://us04web.zoom.us/j/6374374523?pwd=K3c3cmRrUFVWQktlbkRQZk1VS2ZiUT09
https://us04web.zoom.us/j/6374374523?pwd=K3c3cmRrUFVWQktlbkRQZk1VS2ZiUT09
https://us04web.zoom.us/j/6374374523?pwd=K3c3cmRrUFVWQktlbkRQZk1VS2ZiUT09
https://us04web.zoom.us/j/6374374523?pwd=K3c3cmRrUFVWQktlbkRQZk1VS2ZiUT09
https://us04web.zoom.us/j/6374374523?pwd=K3c3cmRrUFVWQktlbkRQZk1VS2ZiUT09
https://forms.gle/PexySViNw2QcWAU89
https://forms.gle/PexySViNw2QcWAU89


перебування і 

розвитку вихованців 

18 Богачик  

Тамара Степанівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мойсюк  

Наталія Дмитрівна, 

Бабин  

Емілія Петрівна 

Вектори формування 

професійної 

компетентності 

заступника директора 

закладу освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-методичні 

аспекти організації ОП в 

ЗО щодо окремих питань 

завершення 2021/2022 

навчального року та 

здобуття 

загальної середньої 

освіти в умовах воєнного 

https://us04web.
zoom.us/j/77706
359421?pwd=ZU
xVYzhkb1BBMDl
hVXFtcHZGTGtz
Zz09 

Ідентифікатор 

конференції: 777 

0635 9421 

Код доступу: 

55555 

https://forms.gle/8JLNiz

XKUoChQsp9A 

 

Заступники 

директорів 

закладів 

освіти з НВР 

 

 

10.05.2022 

15.00 

Детальне знайомство з  

особливостями 

формування 

професійної 

компетентності  

заступника директора 

закладу освіти, що 

полягають в умінні 

встановлювати 

суб’єкт-суб’єктні 

відносини, впливати 

на мотиваційну та 

рефлексивну сферу 

педагогів, важливості 

у сформованості 

дидактичної та 

управлінської культур, 

необхідних для 

успішного виконання 

функціонально-

посадових обов’язків; 

професійних, ділових і 

особистісних якостей 

Ознайомлення із 

методичними 

рекомендаціями щодо 

окремих питань 

завершення 2021/2022 

навчального року та 

деякими питаннями 

організації здобуття 

загальної середньої 

освіти та освітнього 

процесу в умовах 

https://us04web.zoom.us/j/77706359421?pwd=ZUxVYzhkb1BBMDlhVXFtcHZGTGtzZz09
https://us04web.zoom.us/j/77706359421?pwd=ZUxVYzhkb1BBMDlhVXFtcHZGTGtzZz09
https://us04web.zoom.us/j/77706359421?pwd=ZUxVYzhkb1BBMDlhVXFtcHZGTGtzZz09
https://us04web.zoom.us/j/77706359421?pwd=ZUxVYzhkb1BBMDlhVXFtcHZGTGtzZz09
https://us04web.zoom.us/j/77706359421?pwd=ZUxVYzhkb1BBMDlhVXFtcHZGTGtzZz09
https://us04web.zoom.us/j/77706359421?pwd=ZUxVYzhkb1BBMDlhVXFtcHZGTGtzZz09
https://forms.gle/8JLNizXKUoChQsp9A
https://forms.gle/8JLNizXKUoChQsp9A


стану в Україні воєнного стану в 

Україні 

 

19 Пілат  

Уляна Миколаївна 

Розвиток життєвих 

навичок (soft skills) учнів 

у процесі виховної 

роботи 

https://us04web.

zoom.us/j/96273

90954?pwd=Vit

ib3BmMnN1OT

FxUm0vY0pkW

lFkUT09 

Ідентифікатор 

конференції: 

962 739 0954 

 

Пароль: 

00000000 

https://forms.gle/oeYhCb

aqMHdb9TGn6 

 

Педагоги-

організатори 

ЗЗСО 

10.05.2022 

15.00 

Ознайомлення з 

практичними 

інструментами для 

розвитку життєвих 

навичок 

20 Куриш  

Наталія 

Костянтинівна, 

Унгурян Ірина 

Корнеліївна 

Формування 

підприємницької 

компетентності як одна із 

ключових складових 

професійного розвитку 

педагогів 

Увійти на 

конференцію  Z

OOM  

https://us02web.z

oom.us/j/2578106

037?pwd=VTlHb

Vc0NTdTcmRVL

1NNS09LbEtlQT

09 

Ідентифікатор 

конференції  

 257 810 6037 

код 37193 

https://forms.gle/rxFCXrA

VoKBcMPZcA  

Керівники та 

педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

11.05.2022 

12.00  

Учасники 

ознайомляться із 

складовими 

підприємницької 

компетентності та 

різноманітними 

механізмами 

формування 

підприємницької 

компетентності у 

педагогічних 

працівників 

https://us04web.zoom.us/j/9627390954?pwd=Vitib3BmMnN1OTFxUm0vY0pkWlFkUT09
https://us04web.zoom.us/j/9627390954?pwd=Vitib3BmMnN1OTFxUm0vY0pkWlFkUT09
https://us04web.zoom.us/j/9627390954?pwd=Vitib3BmMnN1OTFxUm0vY0pkWlFkUT09
https://us04web.zoom.us/j/9627390954?pwd=Vitib3BmMnN1OTFxUm0vY0pkWlFkUT09
https://us04web.zoom.us/j/9627390954?pwd=Vitib3BmMnN1OTFxUm0vY0pkWlFkUT09
https://us04web.zoom.us/j/9627390954?pwd=Vitib3BmMnN1OTFxUm0vY0pkWlFkUT09
https://forms.gle/oeYhCbaqMHdb9TGn6
https://forms.gle/oeYhCbaqMHdb9TGn6
https://us02web.zoom.us/j/2578106037?pwd=VTlHbVc0NTdTcmRVL1NNS09LbEtlQT09
https://us02web.zoom.us/j/2578106037?pwd=VTlHbVc0NTdTcmRVL1NNS09LbEtlQT09
https://us02web.zoom.us/j/2578106037?pwd=VTlHbVc0NTdTcmRVL1NNS09LbEtlQT09
https://us02web.zoom.us/j/2578106037?pwd=VTlHbVc0NTdTcmRVL1NNS09LbEtlQT09
https://us02web.zoom.us/j/2578106037?pwd=VTlHbVc0NTdTcmRVL1NNS09LbEtlQT09
https://us02web.zoom.us/j/2578106037?pwd=VTlHbVc0NTdTcmRVL1NNS09LbEtlQT09
https://forms.gle/rxFCXrAVoKBcMPZcA
https://forms.gle/rxFCXrAVoKBcMPZcA


21 Старовойт 

 Петро Сергійович,  

Ніга Микола 

Миколайович, 

(вчитель фізичної 

культури ЗОШ №25 

м. Чернівці) 

Впровадження державного 

стандарту в освітню галузь 

«Фізична культура». 

Модельна навчальна 

програма 5 клас. 

 

https://zoom.us/j/

95065836527?pw

d=SGUrVGlpN09

1SlAxSnJVQ1RI

dzY3Zz09 

 

Ідентифікатор 

конференції: 950 

6583 6527  

Пароль: 0E9xp6 

 

https://forms.gle/zqJ65mLF

yXEG36oq7 

 

Вчителі 

фізичної 

культури ЗЗСО 

11.05.2022 

15.00 

Вдосконалення 

рухового режиму дітей 

та молоді, і виявлення 

умов, що забезпечують 

його активізацію 

22 Одинак  

Марія Маноліївна 

Формування 

громадянських 

компетентностей через 

призму викладання 

курсу «Я люблю  

Україну» 

https://zoom.us/j

/97855533619?p

wd=VXJUaktC

ZTRvQ2xvVW

ZYc3E1OHNsZ

z09 

Ідентифікатор 

конференції: 

97855533619 

Код доступу: 

4gQxcz 

 

https://forms.gle/UPRYq

dNBESygQzyf7  

Керівники 

методоб’єдна

нь вчителів 

початкових 

класів 

територіальни

хгромад 

11.05.2022 

14.00 

У ході нетворкінгу 

буде розкрито як 

організувати 

національно-

патріотичне 

виховання учнів 

початкових класів, 

щоб воно набуло 

характеру системної 

і цілеспрямованої 

діяльності закладу 

щодо формування 

людини і 

громадянина високої 

національно-

патріотичної 

свідомості, почуття 

відданості своїй 

державі 
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