
 

Додаток  

до листа ІППО 

 01.11.2022 №01-09/507 

План-графік науково-методичний форуму-практикуму 

 «Актуальні питання професійного розвитку педагогічних працівників в умовах модернізації змісту освіти» 

 
№ 

з/п 

Назва питання Дата, час 

проведення 

Категорія учасників ПІБ доповідача Посилання для участі 

1 Реалізація наскрізних 

змістових ліній на уроках 

іноземних мов 

08.11.22 

12:00-12:40 

 

 

 

 

Керівники професійних 

спільнот педагогічних 

працівників  

Куриш С. М., завідувач НМЦ 

предметів мовно-літературної та 

історичної галузей і міжнародної 

інтеграції 

https://us02web.zoom.us/j/7655558

108?pwd=dlowYVMxTVBjeExNN

Fo5THNHc0ZnZz09 

Ідентифікатор: 765 555 8108 

Код доступу: egL5xh 

2 Реалізація наскрізних 

змістових ліній на уроках 

історії 

Керівники професійних 

спільнот педагогічних 

працівників 

Федорак В.Ф. методист НМЦ 

предметів мовно-літературної та 

історичної галузей і міжнародної 

інтеграції 

https://us02web.zoom.us/j/738402244

33?pwd=7xbzFFTpaNJetGjaVWQ8E

mxzNrbaTN.1 

Ідентифікатор конференції : 738 

4022 4433 

Код доступа: mX2iaP 

3 Реалізація наскрізних 

змістових ліній на уроках 

румунської мови 

Керівники професійних 

спільнот педагогічних 

працівників 

Говорнян Л.С., методист НМЦ 

предметів мовно-літературної та 

історичної галузей і міжнародної 

інтеграції 

https://us04web.zoom.us/j/2524248

229?pwd=TjNuaTlTZm9hN3dqK2

QzTVRuZjZsZz09  

Ідентифікатор: 252 424 8229 

Код доступу: 0000 

4 Інтегрований розвиток 

наскрізних умінь учнів 

НУШ. 

Керівники професійних 

спільнот педагогічних 

працівників НУШ 

Куриш Н. К., заступник директора 

з науково-навчальної роботи, 

кандидат педагогічних наук 

https://us02web.zoom.us/j/2578106037

?pwd=VTlHbVc0NTdTcmRVL1NNS

09LbEtlQT09 

Ідентифікатор:   257 810 6037 

Код доступу: 371938 

 

5 Організація та проведення 

супервізії в закладах 

загальної середньої освіти з 

питань надання професійної 

підтримки педагогам 

Працівники центрів 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників 

Унгурян І.К., завідувач 

кафедри педагогіки, психології та 

теорії управління освітою 

https://cutt.ly/EkTCVGd  

Ідентифікатор: 872 159 0282 

Код доступу: 090240 

6 Особливості роботи ЦПРПП 

в умовах військового стану 

09.11.22 

12:00-12:40 

Директори центрів 

професійного розвитку 

Богачик Т. С., заступник 

директора з науково-методичної 

https://us02web.zoom.us/j/86269254414

?pwd=ejZkY3pkb2Y2K0dlRnpqejJlaU9
6dz09 

https://us02web.zoom.us/j/7655558108?pwd=dlowYVMxTVBjeExNNFo5THNHc0ZnZz09
https://us02web.zoom.us/j/7655558108?pwd=dlowYVMxTVBjeExNNFo5THNHc0ZnZz09
https://us02web.zoom.us/j/7655558108?pwd=dlowYVMxTVBjeExNNFo5THNHc0ZnZz09
https://us02web.zoom.us/j/73840224433?pwd=7xbzFFTpaNJetGjaVWQ8EmxzNrbaTN.1
https://us02web.zoom.us/j/73840224433?pwd=7xbzFFTpaNJetGjaVWQ8EmxzNrbaTN.1
https://us02web.zoom.us/j/73840224433?pwd=7xbzFFTpaNJetGjaVWQ8EmxzNrbaTN.1
https://us04web.zoom.us/j/2524248229?pwd=TjNuaTlTZm9hN3dqK2QzTVRuZjZsZz09
https://us04web.zoom.us/j/2524248229?pwd=TjNuaTlTZm9hN3dqK2QzTVRuZjZsZz09
https://us04web.zoom.us/j/2524248229?pwd=TjNuaTlTZm9hN3dqK2QzTVRuZjZsZz09
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://cutt.ly/EkTCVGd
https://us02web.zoom.us/j/86269254414?pwd=ejZkY3pkb2Y2K0dlRnpqejJlaU96dz09
https://us02web.zoom.us/j/86269254414?pwd=ejZkY3pkb2Y2K0dlRnpqejJlaU96dz09
https://us02web.zoom.us/j/86269254414?pwd=ejZkY3pkb2Y2K0dlRnpqejJlaU96dz09


педагогічних 

працівників 

Працівники центрів 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників 

роботи, кандидат історичних наук Ідентифікатор: 862 6925 4414 

Код доступу: 5yNvJN 

 

7 Партнерська взаємодія  

ІППОЧО - ЦПРПП щодо 

проєктування професійного 

розвитку педагогів в умовах 

сьогодення 

09.11.22 

12:40-13:20 

 

Директори центрів 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників 

Працівники центрів 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників 

Куриш Н. К., заступник директора 

з науково-навчальної роботи, 

кандидат педагогічних наук 

https://us02web.zoom.us/j/2578106037

?pwd=VTlHbVc0NTdTcmRVL1NNS

09LbEtlQT09 

Ідентифікатор:  257 810 6037 

Код доступу: 371938 

 

8 

 

Організація освітнього 

процесу для дітей з ООП в 

інклюзивному закладі 

09.11.22 

13:20-14:00 

 

 

 

 

 

 

Директори центрів 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників 

Працівники центрів 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників 

Заступники директорів 

ЗЗСО з навчально-

виховної роботи 

Анатійчук М.А., завідувач 

ресурсного центру з підтримки 

інклюзивної освіти 

 

https://us02web.zoom.us/j/393711

5071 

Ідентифікатор: 393 711 5071 
Код доступу: 367988 

 

9 Електронний класний 

журнал для 5 класу НУШ 

09.11.22 

12:40-13:20 

 

Заступники директорів 

ЗЗСО з навчально-

виховної роботи 

Кошурба Г.Г., завідувач 

НМЦ предметів природничо-

математичної та інформаційно-

технологічної галузей, 

 

https://us02web.zoom.us/j/8895847

464 

Ідентифікатор: 889 584 7464 

 Код доступу: 3KyJyK 

 

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/3937115071
https://us02web.zoom.us/j/3937115071
https://us02web.zoom.us/j/8895847464
https://us02web.zoom.us/j/8895847464

