
НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ 

 

У ці лихі часи кожен робить те, 

що вміє найкраще. Саме тому ми 

приєднуємось до освітнього фронту, 

адже знання – це сила � 

 

*З понеділка, 21 березня, за 

підтримки UNICEF Ukraine та МОН 

«Освіторія» запускає прямі ефіри у 

Всеукраїнському розкладі, які 

вестимуть найкращі вчителі та 

видатні українці.*  

 

☝️ Для чого? Заради 

психологічної підтримки, відчуття спільноти, живого спілкування, пояснення 

тем шкільної програми, відповідей на складні питання.   

� Де? На Youtube-каналі Освіторії https://www.youtube.com/c/ Освіторія 

 ️ Коли? Щодня за розкладом https://bit.ly/3JsCzde  

 

Повний Всеукраїнський розклад із відеоуроками, завданнями, 

конспектами та ефірами можна подивитись на сайті МОН: 

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad . 

 

Все буде Україна! �� 

 

Розклад на 21 березня 

 

️Лінк на зум, тут можна взяти участь в обговоренні: 

https://us02web.zoom.us/j/81185722852  

️Лінк на ютюб лише для перегляду: https://youtu.be/3scLbf73fCc  

 

ГО “Смарт освіта” проводить для дітей пізнавальні онлайн-зустрічі з 

учителями. 

 

1. ️ Театр ляльок. А що там за лаштунками? 

️ Час: 21 березня, 11:00 

️ Для кого: 6-8 років 

https://www.youtube.com/c/
https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
https://us02web.zoom.us/j/81185722852
https://youtu.be/3scLbf73fCc


 

Вестиме: Тетяна Королюк, вчителька початкових класів, Спеціалізована 

школа №70, Кривий Ріг 

 

Ви бували в театрі ляльок? А за лаштунки хочете зазирнути? Дізнатися 

історію театру? Впізнати героїв знайомих казок? І навіть зробити ляльку для 

власного маленького театру? Відкривай для себе світ лялькового театру! 

Для заняття будуть потрібні аркуш паперу, кольорові олівці, ножиці і 

клей. 

 

2. ️ Веселе 3D-малювання звичайним олівцем 

️ Час: 21 березня, 12:00 

️ Для кого: 5-11 класи 

 

Вестиме: Сергій Васютін, графічний дизайнер, Умань, Черкаська 

область 

 

Розглянемо різноманітні геометричні фігури в об’ємі, дізнаємося, як 

оживити пласкі зображення, як намалювати тінь, дізнаємося про “древні” 

закони малювання, повеселимося) 

 

Кожен зможе переконатися, що вміє малювати, і підніме свою 

самооцінку! 

 

Для заняття потрібен аркуш білого паперу (альбом, блокнот) і простий 

олівець. 

 

3. ️ Цікава Канада 

️ Час: 21 березня, 13:00 

️ Для кого: 7-11 класи 

 

Вестиме: Сергій Науменко, Research Associate, Harvard Schoo of Public 

Health, Boston, US 

 

Викладач, який працює дослідником у Гарвардській школі охорони 

здоров’я Research Associate, живе у Канаді. Він розповість багато цікаво про 

цю країну: історії, міста і провінції, залізницю і північ країни, українську 

діаспору і знаменитий канадський хокей. Він покаже ролики, гуглівські карти 



та street view. Також будуть завдання – відшукати щось на мапі, в інтернеті, 

написати короткий твір. 

 

4. ️ Коко Шанель 

️ Час: 21 березня, 14:00 

️ Для кого: 10-14 років 

 

Вестиме: Віта Бартош, модельєрка, засновниця Школи Моделювання та 

дизайну Одягу для Дітей, викладачка історії мистецтв та історії моди 

 

У теоретичній частині ми познайомимось з історією модельєрки; 

головними модними відкриттями Шанель, якими жінки користуються і 

сьогодні; поняттям "ДНК бренду". У практичній частині заняття створимо 

власні моделі одягу та аксесуарів, надихаючись творчістю модельєрки. 

 

5. ️ Природа Антарктиди й люди, які там працюють 

️ 21 березня, 15:30 

️ 4-6 класи 

 

Вестиме: Сергій Глова, учень 7 класу, Гімназія №5 ім. Т.Г. Шевченка, 

Кропивницький 

 

На уроці поговоримо про Антарктиду, тваринний і рослинний світ цього 

унікального континенту. Також дізнаємося цікаві факти про українську 

наукову станцію Академік Вернадський. Приходьте, буде цікаво! 

 

6. ️ Брендинг України 

️ Час: 21 березня, 16:00 

️ Для кого: 8-11 класи 

 

Вестиме: Віталій Гладун, вчитель громадянської освіти та історії, ЗОШ 

№26, Миколаїв 

 

В ігровій формі діти дізнаються різноманітні цікавинки про Україну, 

будуть проявляти креативність та творчість. 

https://us02web.zoom.us/j/86842793222  

 

️ Також підготували на завтра багато занять з іноземними вчителями ️ 

 

https://us02web.zoom.us/j/86842793222


1. ️ Guess What I’m Doing? 

️ Лінк на зум https://us02web.zoom.us/j/86842793222  

️ Час: 21 березня, 11:00 

️ Для кого: 10-18 років 

 

Вестиме: Elsa Canário, Cambridge English Examiner, Portiugal 

 

Mime games and loads of fun. 

 

2. ️ Let’s speak about colors 

️ Лінк на зум https://us02web.zoom.us/j/81649406642  

️ Час: 21 березня, 17:00 

️ Для кого: 10-18 років 

 

Вестиме: Valeria Viola, Italian Art teacher 

 

The color circle and the multiple combinations of colors. 

 

3. ️ Having fun with your ABC’s 

  Лінк на зум https://us02web.zoom.us/j/81212844835  

️ Час: 21 березня, 19:00 

️ Для кого: 8-12 років 

 

Вестиме: Julie Dawes, English teacher 

 

We will be rapping and dancing and playing with the letters of the alphabet. 

 

 

В.о. завідувача кафедри теорії і  

методики змісту освіти      Лариса СЄРИХ 

Старший викладач кафедри теорії ф 

методики змісту освіти       Світлана КОДА 

https://us02web.zoom.us/j/86842793222
https://us02web.zoom.us/j/81649406642
https://us02web.zoom.us/j/81212844835

