
«ONLINEHUB ОПДЮТ» 

Розклад подій  (з 1 червня по 5 червня) 

 

середа четвер п’ятниця субота неділя 

01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 

 Для допитливих:  

 

«Озветься в музиці 

душа» 

(категорія 10-14 р.) 

Роберт Шуман 

Петренко Г.М. 

 

Онлайн: 14.00 

https://meet.google.com

/mjj-pipt-okz  

 

 

 

Сучасні танці: 

 

«Денсхол для 

початківців» 

Ганзер Н.О. 

 

Відео 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xaq2KzGJl

Zk&list=PL1o-

Ugd5A8nqoh_JMsorYf

0y3S8hCtghT&index=4  

 

Мандрівникам: 

 

«Подорожуємо з 

Усмішкою» 

Голік О.В. 

Голік І.О. 

Трофименко К.І. 

 

Відео 

https://www.youtube.

com/watch?v=dU8_m

7jiri4&list=PL1o-

Ugd5A8nqHk_sMXS

qHF1LZ0Fb76TRR&

index=1 

  

 

 

 

 

Театральна 

майстерність: 

 

«Арт театр» 

Цецхладзе Л.Р. 

 

Відео 

https://www.youtu

be.com/watch?v=s

rcjaVsSTKw&list

=PL1o-

Ugd5A8nqtaT5ez

GZRtgmoUb6UzP

-y&index=1  
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«Світ без війни» 

Карпачов А.С. 

Карпачова Л.Л. 

 

Відео 

https://www.youtube.

com/watch?v=yzfX_d

kIQq4&list=PL1o-

Ugd5A8nqHk_sMXS

qHF1LZ0Fb76TRR 

 

 

 

 

 

 «Створюємо нові 

форми та 

шляхи» 

Хіміон Т.П. 

 

Відео 

https://www.youtu

be.com/watch?v=t

j5dwxF3FWA&lis

t=PL1o-

Ugd5A8nryACZz

maYTj4EWRsVM

ZRuZ&index=2  

  

 

  

Відкриваємо Європу 

разом: 

 

«З любов’ю до Європи» 

(категорія 14-16 р.) 

Скорописова Л.І. 

 

Онлайн 12:00 

https://meet.google.co
m/kow-ykax-bow 
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Ми - успішні українці: 

 

 «Шлях до успіху» 

(категорія 14-17 р.) 

Ліхута О.В. 

 

Відео 

https://www.youtube.
com/watch?v=8JLY5
dOWh-4 
 

Дивовижний і 

чарівний світ 

природи: 

 

«Безкрайні 

українські 

простори» 

(категорія 10-14 р.) 

Селиверстова Г.В., 

Преображенська 

О.І. 

 

Онлайн: 14.30 

http://meet.google.co

m/ymz-gguh-hnm 

Арт- країна:  

 

«Унікальні мурали 

України» 

(категорія 10-14 р.) 

Зуєва Н.Ю., 

Педченко Н.В. 

 

Онлайн: 16.00 

https://meet.google.com

/wds-yhjc-vdy 

 

 

 

Discovery UA: 

 

«Відкриття українців, 

які вражають» 

(категорія 10-14 р.) 

Селиверстова Г.В., 

Преображенська О.І. 

 

Відео  

https://youtu.be/4XOk7i

bmqT8 

 

 

 

У світі народних 

українських умільців: 

 

«Душа та код 

українського народу» 

(категорія 10-14 р.) 

Бурдюжан А.Е., 

Ляшова О.С. 

 

Відео  

https://youtu.be/xdISu

Yk6zzA 

 

 

Зірковий олімп: 

 

«Відомі 

українські 

художники 

сучасності» 

(категорія 10-14 

р.) 

Дашивець О.В. 

 

Відео 

https://youtu.be/r

RYnGoUszhE 
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Майстер -клас 

«Пейзажна картина 

в техніці 

«Флористика» 

Відео  

https://youtu.be/Cm

GcVa21W_I 

 

 

Майстер-клас 

«Декоративний 

конверт» 

Відео  

https://youtu.be/-

ONQiNhVFBU 

 

 

 

 

 

Майстер-клас 

«Прикраса для 

волосся з вишивкою 

хрестиком» 

Відео  

https://youtu.be/aeCfq

Y1EgGA 

 

 

ДивоСвіт малюків: 

 

«З Міжнародним 

днем захисту 

дітей!»  

Микитишина А.С. 

Росада М. О. 

Прийменко Л. В. 

Тарасенко К. Є. 

Прохода А.В. 

Приймак В.А. 

Куракова Т.В. 

Гриненко О. М. 

 

 

ДивоСвіт малюків: 

 

 «Дотягнись до мрій» 

(категорія 4-5 р.) 

Микитишина А.С., 

Прийменко Л.В. 

 

Відео 

 

https://youtu.be/Hof5w

huE1nE 

 

 

 

ДивоСвіт малюків: 

 

«Політ дитячої 

фантазії» 

(категорія 4-5 р.) 

Прохода А.В., 

Росада М. О. 

 

Відео 

 

https://youtu.be/IqDGb

M3VP6Q 

 

 

 

 

ДивоСвіт малюків: 

 

«Казками мандруємо, 

разом фантазуємо!» 

(категорія 4-5 р.) 

Приймак В.А. 

 

Відео 

 

https://youtu.be/J7Mq

FXdYKmE 
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День відкритих 

дверей 

(категорія 4-5 р.) 

Відео 

 

https://youtu.be/v8
ZO8bwUwUs 
 

 

 

 

Презентація 

проєкту 

«ONLINE HUB 

ОПДЮТ» 

Відео 

https://youtu.be/HI2J
l9iyTmU 

 

 

Обласний онлайн-

челендж «Намалюю 

собі мрію...» 

Відео 

https://youtu.be/hn
DViebfcyk 

 

 

 

 

    

Онлайн-

вікторина  

«Я! І все моє 

оточеннЯ!» 

 

Відео 

https://youtu.be/ko

xToykJ-bY 
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Онлайн-марафон 

«Я мрію!» 

Відео 

https://youtu.be/P8
sA9wLAJi4 

 

 

 

   

Ігри з елементами 

тренінгу 

«Чарівна скринька 

казок»  

(категорія 4 – 6 р.) 

Аханкіна А.О. 

 

Онлайн: 13.00 

https://meet.google.co

m/zdy-ppdk-hzu 
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