
№ 

з\п 

Дата 

проведення 

відкритого 

заняття 

ПІБ керівника Тема заняття Вікова категорія 

дітей 

Посилання 

1.  23.05.22 

1100 

Бурлачка М.С., керівник 

гуртків «Рідний край» і 

«Юні правознавці» 

Вікторина «Чи знали ви?» 

 

17-19 років  

https://youtu.be/cTm8GqwlmKU 

 

 

2.  23.05.22 Ліхута О.В., 

керівник гуртка «Школа 

успіху» 

«Профілактика вживання 

психоактивних речовин» 

14-18 років https://youtu.be/ZGKYKa52NLs 

 

3.  23.05.22 Педченко Н.В. 

Гурток «Арт-студія 

«Sketch»» 

«Натюрморт в техніці 

«Фротаж»» 

Інструменти і матеріали: 

гілки туї, три аркуша паперу 

білого кольору , воскові 

олівці, ножиці, простий 

олівець, гумка, біндери (або 

скріпки). 

10-14 років https://youtube.com/watch?v=3QcUlu

b1j5o&feature=share 

 

4.  23.05.22  Савін М.Ю. 

Гурток «Випалювання по 

деревині»  

«Робот» 

Інструменти і матеріали: 

картон, кольоровий папір, 

клей, ножиці, фломастери, 

скоч двосторонній, 

паперовий стаканчик. 

6-9 років https://youtube.com/watch?v=bS76vC

jegBc&feature=share 

 

5.  23.05.22 Селиверстова Г.В. 

Гурток «Веселка» 

«Блокнот-годинник» 

Інструменти і матеріали: 

ножиці, простий олівець, 

чорний маркер, лінійка, 

фарба білого кольору або 

коректор, картон жовтого та 

блакитного кольорів, папір 

рожевого кольору. 

6-9 років  https://youtu.be/CjZVZf4xMwQ 

 

https://youtu.be/cTm8GqwlmKU
https://youtu.be/ZGKYKa52NLs
https://youtube.com/watch?v=3QcUlub1j5o&feature=share
https://youtube.com/watch?v=3QcUlub1j5o&feature=share
https://youtube.com/watch?v=bS76vCjegBc&feature=share
https://youtube.com/watch?v=bS76vCjegBc&feature=share
https://youtu.be/CjZVZf4xMwQ


6.  23.05.22 Зуєва Н.Ю. 

Гурток «Арт-студія 

«Креатив»» 

 «Морозиво». 

Інструменти і матеріали: 

аркуш паперу, 

олівець,ластик, гуаш, 

пензлі,склянка з 

водою,палітра. 

 

6-9 років https://youtube.com/watch?v=5lraUdn

WfkU&feature=share 

 

7.  23.05.22 Куракова Т. В. 

«Барвистий світ» 

Майстер-клас 

«Політ метелика» 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

https://youtube.com/watch?v=LMmj_

Hy4m3s&feature=share 

8.  23.05.22 Тарасенко К. Є. 

«Казкова англійська» 

 

«5 ВІДЧУТТІВ: послухайте, 

доторкніться, понюхайте...» 

 

«5 SENSES: listen, touch, 

smell... » 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

https://youtu.be/l0Dch6m2LPQ 

9.  23.05.22 Ушаткіна О. Ю. 

«Чарівні фарби» 

Майстер-клас 

«Квітуча весна» 

(плластилінографія) 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

 https://youtu.be/oe3Q8Hu3suo 

10.  23.05.22 «Зразковий художній 

колектив» хореографічна 

студія «Фо степ» 

Ганзер Н.О. 

Цикл «Заряджаємось 

танцем». Заняття 1 

6-9 років https://youtu.be/Z36koXoh3LA  

11.  23.05.22 Вокальні гуртки 

«Сузір’я» 

(Юрченко Л.В.), 

 «Соло» (Юрченко А.І) 

 

Презентація «Ритм: ноти та 

тривалість» 

 

 

6-9 років 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b

vgF4Ti4-Uc  

12.  24.05.22 «Народний художній 

колектив» вокальна 

студія «Heartbeat» 

Петренко Г.М. 

Практичне заняття.   

Музичний розмір. Паузи. 

Крапки. Заняття 3 

10-14 років  

https://youtube.com/watch?v=pe46jF0

jgDQ&feature=share  

https://youtube.com/watch?v=5lraUdnWfkU&feature=share
https://youtube.com/watch?v=5lraUdnWfkU&feature=share
https://youtube.com/watch?v=LMmj_Hy4m3s&feature=share
https://youtube.com/watch?v=LMmj_Hy4m3s&feature=share
https://youtu.be/l0Dch6m2LPQ
https://youtu.be/oe3Q8Hu3suo
https://youtu.be/Z36koXoh3LA
https://www.youtube.com/watch?v=bvgF4Ti4-Uc
https://www.youtube.com/watch?v=bvgF4Ti4-Uc
https://youtube.com/watch?v=pe46jF0jgDQ&feature=share
https://youtube.com/watch?v=pe46jF0jgDQ&feature=share


13.  24.05.22 «Зразковий художній 

колектив» хореографічна 

студія «Фо-степ» 

Хіміон Т.П. 

Цикл занять: Створюємо нові 

форми та шляхи.  

Урок 7. 

10-14 років  https://youtu.be/7AVBWFceMac  

14.  24.05.22 Гриненко О.М. 

«Словничок» 

Цікавинки для турботливих 

батьків 

«Сторітелінг» 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

 https://www.facebook.com/donopdut/

posts/499216058660037 

 

15.  24.05.22 Микитишина А. С. 

«Здорове покоління» 

 

Заняття-гра «Зайчик 

прокидається» 

 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

https://youtu.be/GShLMAi0M8w  

 

 

16.  24.05.22 Прийменко Л. В. 

«Казкова англійська» 

 

Заняття «Давайте порахуємо 

транспортні засоби» 

 

«Let's Count Vehicles» 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

 https://drive.google.com/file/d/1MTR

ui3qd5bCt6Jy0-

T5OlZSoMaliy98m/view?usp=drivesd

k 

17.  24.05.22 Преображенська О.І. 

Гурток «Першоцвіт» 

«Весняна галявина» 

Інструменти і матеріали: 

кольоровий папір, набір 

кольоровий смужок для 

квілінгу,  ножиці, клей, 

пінцет, зубочистка. 

6-9 років https://youtu.be/9Y4vzgIXf-s 

 

18.  24.05.22 Невзорова І.В.  

Гурток «Народна 

творчість» 

«Барвисті метелики» 

Інструменти і матеріали: 

кольоровий папір, клей, 

ножиці, лінійка, ручка. 

6-9 років https://youtube.com/watch?v=2Q0ono

Axmjk&feature=share 

 

19.  24.05.22 Бурдюжан А.Є. 

Гурток «Фантазія» 

«Левеня» 

Інструменти і матеріали: 

фоаміран білого, 

коричневого, чорного, 

помаранчевого кольорів, 

атласна тонка стрічка, 

термопістолет з клеєм, ручка, 

6-9 років https://youtube.com/watch?v=wSDvS

d1ZM7k&feature=share 

https://youtu.be/7AVBWFceMac
https://www.facebook.com/donopdut/posts/499216058660037
https://www.facebook.com/donopdut/posts/499216058660037
https://youtu.be/GShLMAi0M8w
https://drive.google.com/file/d/1MTRui3qd5bCt6Jy0-T5OlZSoMaliy98m/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MTRui3qd5bCt6Jy0-T5OlZSoMaliy98m/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MTRui3qd5bCt6Jy0-T5OlZSoMaliy98m/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MTRui3qd5bCt6Jy0-T5OlZSoMaliy98m/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/9Y4vzgIXf-s
https://youtube.com/watch?v=2Q0onoAxmjk&feature=share
https://youtube.com/watch?v=2Q0onoAxmjk&feature=share
https://youtube.com/watch?v=wSDvSd1ZM7k&feature=share
https://youtube.com/watch?v=wSDvSd1ZM7k&feature=share


маркер чорного кольору, 

дерев’яна паличка, ножиці, 

пастельні олівці або 

фломастери коричневого або 

чорного кольору. 

 
20.  24.05.22 Скорописова Л.І., 

керівник гуртків 

«Європейський клуб», 

«Екологічне 

краєзнавство» 

«Наркотикам – ні!» 14-16 років https://meet.google.com/mbd-brax-brh 

 

21.  25.05.22 Полякова Т.В., керівник 

гуртка «Українська 

мова» 

Продовження лінгвістичних 

відеозанять «Як правильно 

сказати?» 

9-11 клас https://youtu.be/jA0WkDZXSXQ 

 

 

22.  25.05.22 Гончарова В.П. 

Гурток «Чарівний 

олівець» 

«Сувенір – пташка з 

рослинним орнаментом» 

Інструменти і матеріали: 

шаблон пташки, товстий 

картон, ножиці, простий 

олівець,блискучий фоаміран 

золотого, рожевого, зеленого 

та синього кольорів,білий 

маркер або коректор,  

  

6-10 років https://youtube.com/watch?v=EYvteA

YV-j4&feature=share 

 

23.  25.05.22 Чокинюк В.М. 

Гурток «Берегиня» 

«Квітка в техніці 

«Паперопластика»»   

Інструменти і матеріали: 

аркуші паперів білого, 

жовтого та помаранчевого 

6-9 років https://youtube.com/watch?v=p-

lfETLHEjE&feature=share 

 

https://meet.google.com/mbd-brax-brh
https://youtu.be/jA0WkDZXSXQ
https://youtube.com/watch?v=EYvteAYV-j4&feature=share
https://youtube.com/watch?v=EYvteAYV-j4&feature=share
https://youtube.com/watch?v=p-lfETLHEjE&feature=share
https://youtube.com/watch?v=p-lfETLHEjE&feature=share


кольорів, клей, ножиці.  

24.  25.05.22 Ятченко В.М. 

Гурток «Народна 

іграшка-оберіг» 

«Зайчик - змовляйчик» 

Інструменти і матеріали: 

пухкий рушник розміром 

20х20 см, стрічка тонка 

зеленого кольору, довжиною  

2 – 2,5 м., ножиці. 

6-9 років https://youtube.com/watch?v=kZTfdB

e2taU&feature=share 

 

25.  25.05.22 Росада М. О.  

«Словничок» 

 

Майстер-клас з виготовлення 

іграшки для розвитку 

мовленнєвого дихання 

«Вітрячок» 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

 https://youtu.be/vkYIXlHrfAo  

 

 

26.  25.05.22 Прохода А. В. 

«Кольорові долоньки» 

 

Майстер-клас 

«Подорож до хмар» 

(нетрадиційні техніки 

малювання) 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

 https://youtu.be/tJp0XgVckqU  

27.  25.05.22 «Зразковий художній 

колектив» хореографічна 

студія «Фо степ» Киркач 

А.В. 

Вправи для розвитку м‘язів 

ніг 

 

6-9 років 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=BB6XZ

blBB2A&feature=share  

 

28.  25.05.22 Арт -студія акторської 

гри «Престиж» 

Цецхладзе Л.Р. 

 

Вправи на розвиток техніки 

акторської майстерності 

6-9 років https://youtu.be/qjGtEQRIbqM  

29.  25.05.22 Вокальна студія 

«Sunshine» 

Карпенко О.О. 

Співаємо разом. «Човен» 10-14 років https://www.youtube.com/watch?v=Q

rRZJmaoC2s  

  

30.  26.05.22 Гурток «Школа юного 

ведучого»  

Пухальська Л.О. 

«Вишиванка – духовна броня 

українців» 

Заняття 1 

6-9 років  

https://youtu.be/4cZBWq19G9o  

https://youtube.com/watch?v=kZTfdBe2taU&feature=share
https://youtube.com/watch?v=kZTfdBe2taU&feature=share
https://youtu.be/vkYIXlHrfAo
https://youtu.be/tJp0XgVckqU
https://youtube.com/watch?v=BB6XZblBB2A&feature=share
https://youtube.com/watch?v=BB6XZblBB2A&feature=share
https://youtu.be/qjGtEQRIbqM
https://www.youtube.com/watch?v=QrRZJmaoC2s
https://www.youtube.com/watch?v=QrRZJmaoC2s
https://youtu.be/4cZBWq19G9o


31.  26.05.22 «Зразковий художній 

колектив» хореографічна 

студія «Фо степ» 

Ганзер Н.О. 

Цикл «Заряджаємось 

танцем». Заняття 2 

6-9 років  

 https://youtu.be/7OGyRwrFfUI  

32.  26.05.22 Тарасенко К. Є. 

«Казкова англійська» 

 

Заняття  

«Привіт літо» 

 

«Hello Summer» 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

 https://youtu.be/sV9Jl06BYwQ 

33.  26.05.22 Микитишина А. С. 

«Здорове покоління» 

 

Танцювальна руханка 

«Зайчик танцює твіст» 

 

 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

https://youtu.be/yhoyjMxjBvk 

34.  26.05.22 Ляшова О.С. 

Гурток «Калинка» 

«Соняшник» 

Інструменти і матеріали: 

ножиці, термопістолет з 

клеєм, аркуш паперу 

жовтого, зеленого  кольорів, 

клей ПВА, простий олівець, 

шпажка. 

10-14 років https://youtu.be/vjGpCJX7A-k 

 

35.  26.05.22 Коваленко В.Л. 

Гурток «Бісероплетіння» 

«Паперова сукня – 

вишиванка» 

Інструменти і матеріали: 

двосторонній папір 

блакитного кольору, 

роздрукована стрічка 

українського орнаменту, 

клей, бантик зі стрічки.  

6-9 років https://youtube.com/watch?v=bWx3P

bRkzfE&feature=share 

 

36.  26.05.22 Селиверстова Г.В. 

Гурток «Веселка» 

 

«Ранець» 

Інструменти і матеріали: 

картон рожевого, блакитного, 

кольорів, лінійка, клей ПВА, 

фоаміран блакитного 

кольору, маркер чорного, 

10-14 років https://youtu.be/eXhX5iS9KJc 

 

https://youtu.be/7OGyRwrFfUI
https://youtu.be/sV9Jl06BYwQ
https://youtu.be/yhoyjMxjBvk
https://youtu.be/vjGpCJX7A-k
https://youtube.com/watch?v=bWx3PbRkzfE&feature=share
https://youtube.com/watch?v=bWx3PbRkzfE&feature=share
https://youtu.be/eXhX5iS9KJc


рожевого кольорів.  

 

37.  26.05.22 

1100 

Скорописова Л.І., 

керівник гуртків 

«Європейський клуб», 

«Екологічне 

краєзнавство» 

«Мова – наша зброя» 9-10  

років 

https://meet.google.com/mbd-brax-brh 

 

38.  26.05.22 Ліхута О.В., 

керівник гуртка «Школа 

успіху» 

«Діловий етикет» 14-18 років https://youtu.be/ileDU31SBuY 

 

39.  27.05.22 

1500 

Бойко О.А., 

керівник гуртка 

«Intranet» 

«Створення колажів» 14-18 років https://meet.google.com/mkf-zbcp-cca 

 

 

40.  27.05.22 

 

Аверін А.І., 

керівник гуртка 

«Оздоровчий волейбол» 

«Пляжний волейбол» 14-17 років https://youtu.be/bfqDKN_0qCc 

41.  27.05.22 Дашивець О.В. 

Гурток «Студія 

образотворчого 

мистецтва «Гармонія» 

 

«Малюнок ложкою «Квітка»» 

Інструменти і матеріали: 

Аркуш паперу чорного 

кольору, ложка, фарби гуаш. 

10-14 років   https://youtube.com/watch?v=pcgS6te

p-zA&feature=share 

 

42.  27.05.22 Педченко Н.В. 

Гурток «Арт-студія 

«Sketch»» 

«Малювання черепахи в 

техніці «Фроттаж»» 

Інструменти і матеріали: 

3 аркуші паперу білого 

кольору, простий та 

кольорові олівці, 

гумка,текстурні поверхні, 

коректор, ножиці, чорний 

маркер, клей олівець. 

 

10-14 років https://youtube.com/watch?v=IDpsxF

FHcGU&feature=share 

 

https://meet.google.com/mbd-brax-brh
https://youtu.be/ileDU31SBuY
https://meet.google.com/mkf-zbcp-cca
https://youtu.be/bfqDKN_0qCc
https://youtube.com/watch?v=pcgS6tep-zA&feature=share
https://youtube.com/watch?v=pcgS6tep-zA&feature=share
https://youtube.com/watch?v=IDpsxFFHcGU&feature=share
https://youtube.com/watch?v=IDpsxFFHcGU&feature=share


43.  27.05.22 

1200 

Росада М. О.  

«Словничок» 

 

Заняття «Логоритміка» середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

https://meet.google.com/ckt-tfyh-ahg 

44.  27.05.22 Прохода А. В. 

«Кольорові долоньки» 

Майстер-клас 

«Жирафа» 

(аплікація) 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

https://youtu.be/t8H3WyUZZuA 

 

45.  27.05.22 Гурток «Школа юного 

ведучого»  

Пухальська Л.О. 

«Вишиванка – духовна броня 

українців» Заняття 2 

6-9 років https://youtu.be/oC_n7QFJWW4  

46.  27.05.22 «Зразковий художній 

колектив» хореографічна 

студія «Фо степ» Киркач 

А.В. 

 

Вправи для зміцнення м‘язів 

стоп 

 

6-9 років 

 

https://youtube.com/watch?v=dd2e3xI

YuGE&feature=share  

47.  28.05.22 «Народний художній 

колектив» вокальна 

студія «Heartbeat» 

Петренко Г.М. 

Практичне заняття.  

Музичний розмір. Паузи. 

Крапки. Заняття 4 

10-14 років  

https://youtu.be/YH_ES7BpB54  

48.  28.05.22 Вокальні гуртки 

«Сузір’я» 

(Юрченко Л.В.), 

 «Соло» (Юрченко А.І) 

Співаємо разом «Вишиванка» 

 

6-9 років 

 

 

 

https://youtu.be/tFLdLGjSMaM  

 

49.  28.05.22 Хореографічний 

колектив «Авансцена» 

Карпачова Л.Л., 

Карпачов А.С. 

Заняття 3. Танцювальні 

вправи 

10-14 https://youtu.be/SRUUpZO_x5E  

50.  28.05.22 Куракова Т. В. 

«Барвистий світ» 

Майстер-клас 

 «Підводне царство» 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

https://youtu.be/gjL18QlBgx8 

https://meet.google.com/ckt-tfyh-ahg
https://youtu.be/t8H3WyUZZuA
https://youtu.be/oC_n7QFJWW4
https://youtube.com/watch?v=dd2e3xIYuGE&feature=share
https://youtube.com/watch?v=dd2e3xIYuGE&feature=share
https://youtu.be/YH_ES7BpB54
https://youtu.be/tFLdLGjSMaM
https://youtu.be/SRUUpZO_x5E
https://youtu.be/gjL18QlBgx8


 51.  28.05.22 Прийменко Л. В. 

«Казкова англійська» 

 

Заняття «Словничок на тему: 

відпочинок влітку» 

 

«Summer Holiday Vocabulary» 

середній та 

старший 

дошкільний вік 

4-5 років 

https://drive.google.com/file/d/116VL

kukhK1ckO4f-ccPOFqEH-

brtPpjg/view?usp=sharing 

 

52.  28.05.22 3. Бурдюжан А.Є. 

Гурток «Фантазія» 

«Сувенір кошеня» 

Інструменти і матеріали: 

товстий картон , картон 

жовтого, папір жовтого, 

зеленого, рожевого кольорів, 

атласна стрічка, шаблони, 

ножиці, маркер чорного 

кольору, олівець простий, 

чорного кольору, клей ПВА.. 

6-9 років https://youtube.com/watch?v=26RSE5

0L-OA&feature=share 

 
53.  28.05.22 2. Носов Є.В. 

Гурток «Цікава 

майстерня» 

«Метелик» 

Інструменти і матеріали: 

аркуш кольорового  паперу 

формату А4, ножиці. 

6-9 років https://youtube.com/watch?v=DyRhs1

Kd_fQ&feature=share 

 

54.  28.05.22 3. Преображенська О.І. 

Гурток «Першоцвіт» 

 Зображення орнаменту в 

техніці «Пластилінографія» 

Інструменти і матеріали: 

Папір білого кольору, 

пластилін, стека, трафарет 

зорнаментом. 

 

6-9 років  

https://youtu.be/QzMPJkPYAJ8 

 

55.  28.05.22 4. Ляшова О.С. 

Гурток «Калинка» 

«Подарунковий конверт» 

Інструменти і матеріали: 

клей ПВА, аркуш паперу 

жовтого кольору формату А3, 

декоративні прикраси,. 

ксерокопія назви свята. 

10-14 років https://youtu.be/T9TXu1QGCoI 

 

https://drive.google.com/file/d/116VLkukhK1ckO4f-ccPOFqEH-brtPpjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116VLkukhK1ckO4f-ccPOFqEH-brtPpjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116VLkukhK1ckO4f-ccPOFqEH-brtPpjg/view?usp=sharing
https://youtube.com/watch?v=26RSE50L-OA&feature=share
https://youtube.com/watch?v=26RSE50L-OA&feature=share
https://youtube.com/watch?v=DyRhs1Kd_fQ&feature=share
https://youtube.com/watch?v=DyRhs1Kd_fQ&feature=share
https://youtu.be/QzMPJkPYAJ8
https://youtu.be/T9TXu1QGCoI

