
«ONLINEHUB ОПДЮТ» 

Розклад подій  (з 6 червня по 12 червня) 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 

 

Сучасні танці: 
 

«Хіп-хоп для 

початківців» 

Киркач А.В. 
 

 

 
Відео 

https://youtu.be/

cfqZsRyYBFs 

 

Співаємо 

разом: 

  

«Пісенний 

мікс» 
Юрченко Л.В. 

Юрченко О.І. 

 
Відео 

https://www.you

tube.com/watch?

v=YLaF5H-
NfB4 

 

Народні танці:  
 

«Потанцюйте з 

нами трішки» 

(категорія 6-9 р.) 
Голік О.В. 

 

 
Онлайн: 16.00 

https://zoom.us/j/97

60446419?pwd=TlZ

UcDR2RGwyWWh
pUDlseGJ5R2VuQ

T09 

 

Для 

допитливих:  
 
«Озветься в музиці 

душа» 

(категорія 10-14 р.) 

Джордж Гершвін 

Петренко Г.М. 

 

Онлайн: 14.00 
https://meet.goo

gle.com/mjj-

pipt-okz 
 

 

 

 
 

 

 

 

Сучасні танці: 
 

«Денсхол для 

початківців» 

Ганзер Н.О. 
 

 

 
Відео 

https://youtu.be/q

1h-jFtnSuU 

 

Мандрівникам: 
 

«Подорожуємо з 

Усмішкою» 

Голік О.В. 
Голік І.О. 

Трофименко К.І. 

 
Відео 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=vNB9CaR2suc  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Театральна 

майстерність: 
 

«Арт театр» 

Цецхладзе Л.Р. 
 

 

 
Відео 

https://youtu.be/t0z

oTtK5em0  
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Сучасні танці: 
 

«Танцюй з 

нами» 
Карпачов А.С. 

Карпачова Л.Л. 

 

Відео 
https://youtu.be/i

R7BqquudPU 

 

«Світ 

підтримує 
Україну» 

Карпенко О.О. 

 
Відео 
https://youtu.be/q

GXdAVdW6HY 

 

 

 

 

 

«Створюємо нові 
форми та шляхи» 

Хіміон Т.П. 

 
Відео 

https://www.youtu

be.com/watch?v=T

izGzUjxd0M&list
=PL1o-

Ugd5A8nryACZz

maYTj4EWRsVM
ZRuZ&index=1 
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Ми – успішні 

українці:  

 

«Життя за 
правилами 

успіху» 

(категорія  

14-16 р.) 
Соколенко Т.М 

 

Видео: 
https://youtu.be

/_DaV5fSeTV

Y 
 

«Написання 

ієрогліфів 

(кандзі)» 
(категорія  

6-18 років) 

Шухман О.Е. 
 

Відео: 
https://youtu.be/

ZX70h7-Fok4 

 

 

Відкриваємо 

Європу разом: 

 

«Мальовнича 
Польша» 

(категорія 14-16 р.) 

Скорописова Л.І. 

 
Онлайн: 12:00 

https://meet.google.

com/kow-ykax-bow 
 
 

 

Ми – успішні 

українці:  
 

«Відпрацювання 
зв’язок» 

(категорія  

6-18 років) 
Шухман В.О. 

 

Відео: 
https://youtu.be/m2

QlggkqB-Y 

 

Ми – успішні 

українці:  

 

«Вибір професії 
або завдання з 

багатьма 

невідомими» 

(категорія  
14-17 р.) 

Ліхута О.В. 

 
 

Відео: 
https://youtu.be/

6Q7pK5XVMh

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мережа, яка 

об’єднує світ: 

 

«Безпека в 
Інтернеті» 

(категорія  

12-16 р.) 

Бойко О.А. 
 

Онлайн: 14:00 
https://meet.googl

e.com/duk-zgsy-

xsf 

 

 

Ми – успішні 

українці:  

 

«Відпрацювання 
вправ» 

(категорія  

6-18 років) 

Шухман О.О. 
 

Відео: 

https://youtu.be/a
M2WHEYiJrc 

 

 

 

Ми – успішні 

українці:  

 

«Відпрацювання 
ката Басса Дай» 

(категорія  

6-18 років) 

Пересунько Н.П. 
 

Відео: 

https://youtu.be/x8vi
J94AM1o 

 

https://youtu.be/_DaV5fSeTVY
https://youtu.be/_DaV5fSeTVY
https://youtu.be/_DaV5fSeTVY
https://youtu.be/ZX70h7-Fok4
https://youtu.be/ZX70h7-Fok4
https://meet.google.com/kow-ykax-bow
https://meet.google.com/kow-ykax-bow
https://youtu.be/m2QlggkqB-Y
https://youtu.be/m2QlggkqB-Y
https://youtu.be/6Q7pK5XVMhQ
https://youtu.be/6Q7pK5XVMhQ
https://youtu.be/6Q7pK5XVMhQ
https://meet.google.com/duk-zgsy-xsf
https://meet.google.com/duk-zgsy-xsf
https://meet.google.com/duk-zgsy-xsf
https://youtu.be/aM2WHEYiJrc
https://youtu.be/aM2WHEYiJrc
https://youtu.be/x8viJ94AM1o
https://youtu.be/x8viJ94AM1o


 

Сім чудес 

України: 

 

«Природні 
чудеса України, 

які обов'язково 

треба 

відвідати» 
(категорія 10-

14 р.) 

Бурдюжан А.Е. 
Ляшова О.С. 

 

 

Онлайн: 15.00 
https://meet.goo

gle.com/skn-

rmtj-ema 

 

 

 

 

 

Містична 

Україна: 

 

 «У світі 
міфічних 

істот» 

(категорія 10-

14 р.) 
Зуєва Н.Ю., 

Педченко Н.В. 

 
 

 

 

Онлайн: 16.00 
https://meet.goo

gle.com/wds-

yhjc-vdy 

 

 

 

Дивовижний і 

чарівний світ 

природи: 

 

«Різноманітний 

тваринний світ 

України» 

(категорія  
10-14 р.) 

Селиверстова Г.В 

Преображенська 
О.І. 

 

 

Відео 
https://youtu.be/cx-

_xMsmfhs 

 

 

Арт- країна:  
 

«Галерея 

сучасного 
мистецтва» 

(категорія  

10-14 р.) 

Зуєва Н.Ю., 
Педченко Н.В. 

 
 

 

 

 
Онлайн: 16.00 
https://meet.goo

gle.com/wds-

yhjc-vdy 

 

 

Discovery UA: 
 

«Відкриття 

українців, які 
відомі усьому 

світу» 

(категорія 10-14 

р.) 
Селиверстова 

Г.В., 

Преображенська 
О.І. 

 

 

Онлайн: 14.30 
http://meet.google

.com/ymz-gguh-

hnm 

 

 

 

У світі 

народних 

українських 

умільців: 
 

«Мальовничий 

світ українських 

візерунків» 
(категорія 10-14 

р.) 

Бурдюжан А.Е., 
Ляшова О.С. 

 

 

Онлайн: 15.00 
https://meet.googl

e.com/skn-rmtj-

ema 

 

 

 

Зірковий олімп: 
 

«Художники з 

українською 
душею» 

(категорія 10-14 

р.) 

Дашивець О.В. 
 

 

 
 

 

Відео 
https://youtu.be/V0

L0nUn8qDQ 
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Майстер-клас 

«Квітуче поле 

України» 

Відео 
https://youtu.be/

ftbURFzuKmA 

 

 

ДивоСвіт 

малюків: 

 

 «Мій 

маленький 
друг» 

(категорія  

4-5 р.) 

Прохода А.В. 
 

Відео 
https://youtu.be/

_xq6vrbgl18 

 

 

 

 

ДивоСвіт 

малюків: 

 

 «Доповни 

прислів’я » 
(категорія  

4-5 р.) 

Прийменко Л.В 

 
Відео 
https://youtu.be/

ShRh8l95VMo 

 

ДивоСвіт 

малюків: 

 

«Ти – щасливий» 

(категорія 4-5 р.) 
Микитишина А. С. 

 

 

Відео 
https://youtu.be/VM

a5d7jszFY 

 

 

ДивоСвіт 

малюків: 
 

«Повітряний 

зоопарк» 
(категорія  

4-5 р.) 

Росада М.О. 

 
Онлайн: 12.00 

https://meet.goo

gle.com/ckt-
tfyh-ahg 

 

 

 

ДивоСвіт 

малюків: 
 

«Мама, тато я 

– дружня в нас 
сім’я»  

(категорія 4-5 р.) 

Тарасенко К. Є. 

 
Відео 
https://youtu.be/C

06Jn8afNCA 

 

 

ДивоСвіт 

малюків: 

 

 «Про дружбу і 

товаришування» 
(категорія 4-5 р.) 

Гриненко О. М. 

 

Відео 
https://youtu.be/i9

vZijBVj8I 
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Обласна акція «Я крокую не один!» 

       

Комільфо-

година «Як 

треба!» 

 

Відео 
https://youtu.be/to

CC2qrk0DU 

 

 
 

  

Ігри з 

елементами 
тренінгу 

«Веселі 

пальчики» 

(категорія  
4-6 р.) 

Аханкіна А.О. 

 
Онлайн: 13:00 
https://meet.goo

gle.com/zdy-

ppdk-hzu 
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