
 

Графік проведення дистанційних занять НЦ «МАНУ» 

 (6 – 24 квітня 2020 р.) 

 

Природничі науки 

Посилання для реєстрації та додаткова інформація на сторінці https://www.facebook.com/exlab.man 

Контактна пошта: exlab@man.gov.ua 

№ 

п/п 

Напрям Форма проведення/Тема 

заняття 

Місце 

проведення 

Дата 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Викладач 

для педагогів 

1. хімія Вебінар 

 «Особливості сучасного 

викладання хімії у школі» 

дистанційно 9 квітня 

 о 14.00 

вчителі хімії 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

Кипоренко О. Я., 

старший вчитель 

Голосіївського ліцею 

№24, вчитель вищої 

категорії, кандидат 

філософських наук 

2. хімія Вебінар 

«Сучасні технології у 

викладанні хімії» 

дистанційно 16 квітня  

о 16.00 

вчителі хімії, 

учні закладів 

загальної 

середньої освіти 

Буткевич А. М., методист 

лабораторії хіміко-

біологічних наук та наук 

про Землю НВЦ 

для учнів 

1. хімія Вебінар 

«Основи і амфотерні 

гідроксиди. Частина 1» 

дистанційно 7 квітня  

о 14.00 

учні 8-х класів 

закладів 

загальної 

середньої 

Кипоренко О. Я., 

старший вчитель 

Голосіївського ліцею 

№24, вчитель вищої 

https://www.facebook.com/exlab.man
https://www.facebook.com/exlab.man
mailto:exlab@man.gov.ua


освіти, вчителі, 

батьки 

категорії, кандидат 

філософських наук 

2. біологія Вебінар  

«Віруси Шредингера: живі й 

неживі серед нас. Основі 

новини, міфи і теорії якими 

віруси страшать людство 

останнє століття» 

дистанційно 9 квітня  

о 15.00 

учні 9-11 класів 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти, вчителі, 

батьки 

Войтенко В. С., методист 

лабораторії хіміко-

біологічних наук і наук 

про Землю НВЦ 

(студентка 5 курсу 

Інституту біології і 

медицини КНУ ім. Т. 

Шевченка) 

3. хімія Вебінар 

«Основи і амфотерні 

гідроксиди. Частина 2» 

дистанційно 14 квітня  

о 14.00 

учні 8-х класів 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти, вчителі, 

батьки 

Кипоренко О. Я., 

старший вчитель 

Голосіївського ліцею 

№24, вчитель вищої 

категорії, кандидат 

філософських наук 

4. біологія Вебінар 

 «Вітаміни та де їх шукати» 

 

дистанційно 15 квітня  

о 15.00 

учні 9-11 класів 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти, вчителі, 

батьки 

Войтенко В. С., методист 

лабораторії хіміко-

біологічних наук і наук 

про Землю НВЦ 

(студентка 5 курсу 

Інституту біології і 

медицини КНУ ім. Т. 

Шевченка) 

5. хімія Вебінар 

«Основи і амфотерні 

гідроксиди. Частина 3» 

дистанційно 16 квітня  

о 14.00 

учні 8-х класів 

закладів 

загальної 

середньої 

Кипоренко О. Я., 

старший вчитель 

Голосіївського ліцею 

№24, вчитель вищої 



освіти, вчителі, 

батьки 

категорії, кандидат 

філософських наук 

 

 

Комп’ютерні науки 

Для реєстрації на заняття необхідно заповнити онлайн-форму:  https://forms.gle/hQsQqejKLSbbvVCy6 

Додаткова інформація на сторінці: https://www.facebook.com/it.school.man 

Контактна пошта: exlab@man.gov.ua 

Для видачі сертифікатів необхідно бути присутнім на всіх 4 вебінарах! 

№ 

п/п 

Напрям Форма проведення/Тема 

заняття 

Місце 

проведення 

Дата 

проведення 

Цільова аудиторія Викладач 

1. ІТ Серія вебінарів 

 «Основи програмування 

для створення навчальних 

систем» (4 заняття)  

(слухачі отримають 

сертифікат про навчання) 
 

дистанційно 1)9 квітня 

 о 15.00 

2)14 квітня  

о 15.00 

3)16 квітня  

о 15.00 

4)21 квітня 

 о 15.00 

вчителі програмування, 

керівники технічних гуртків 

та методисти закладів 

позашкільної  освіти 

Єлістратов К. 

Є., методист 

НЦ «МАНУ»   

 

 

 

 

 

https://forms.gle/hQsQqejKLSbbvVCy6
https://forms.gle/hQsQqejKLSbbvVCy6
https://www.facebook.com/it.school.man
https://www.facebook.com/it.school.man
mailto:exlab@man.gov.ua


 

 

Суспільні та гуманітарні науки 

Додаткова інформація та посилання на сторінці: https://www.facebook.com/PraxisSchool/ 

Контактна пошта: nvv@man.gov.ua 

№ 

п/

п 

Напрям Форма проведення/Тема 

заняття 

Місце 

проведення 

Дата проведення Цільова 

аудиторія 

Викладач 

Для педагогів 

1. педагогіка Вебінар-презентація 

«Методика "Філософія для 

дітей" Метью Ліпмана: 

інструмент з виховання 

м’яких навичок» 

дистанційно 

 

реєстрація: 

https://forms.

gle/Czd8Dzr

K87bPSsfZ9  

8 квітня  

о 18.00 

вчителі, 

керівники гуртків 

та методисти 

закладів 

позашкільної 

освіти, батьки 

Кравченко Ю., 

методист НЦ 

«МАНУ», тренер 

першої в Україні 

школи для 

вчителів з 

методики 

“Філософія для 

дітей” 

2. українська і  

зарубіжна 

література 

Вебінар 

 «Як створити сприятливе 

середовище для 

креативності на уроках 

української та зарубіжної 

літератури?» 

 

дистанційно 30 квітня 

(додаткова 

інформація буде 

за посиланням 

https://www.facebo

ok.com/PraxisScho

ol/) 

вчителі, 

керівники гуртків 

та методисти 

закладів 

позашкільної 

освіти, батьки 

Левицька О., 

методист НЦ 

«МАНУ» 

https://www.facebook.com/PraxisSchool/
mailto:nvv@man.gov.ua
https://forms.gle/Czd8DzrK87bPSsfZ9
https://forms.gle/Czd8DzrK87bPSsfZ9
https://forms.gle/Czd8DzrK87bPSsfZ9
https://www.facebook.com/PraxisSchool/
https://www.facebook.com/PraxisSchool/
https://www.facebook.com/PraxisSchool/


3. філософія PRAXIS LIVE (онлайн 

відеоролики про філософів 

та їхні 

думки про освіту) 

 

дистанційно щосуботи з 25 

квітня (додаткова 

інформація буде 

за посиланням 

https://www.facebo

ok.com/PraxisScho

ol/) 
 

вчителі, дорослі з 

18 років 

Облова Л., 

методист НЦ 

«МАНУ»  

Для дітей та батьків 

1. філософія Вебінар  

«Як піклуватися про свою 

суперсилу – мислення?» 

дистанційно 1) 3 квітня 

17.00-17.40 

2) 16 квітня 

17.00 –17.40 

(додаткова 

інформація буде за 

посиланням 

https://www.faceboo

k.com/PraxisSchool/) 

діти 7-10 років Левицька О., 

методист НЦ 

«МАНУ»  

2. філософія Вебінар 

 «Сreative Writing для 

дітей: філософська 

література і 

письменницька 

майстерність» 

 

дистанційно З 7 квітня, 

О 17.00 

надалі: щовівторка, 

до кінця 

карантину 

(додаткова 

інформація буде за 

посиланням 

https://www.faceboo

k.com/PraxisSchool/) 

діти 11-13 років Гончаренко К., 

методист НЦ 

«МАНУ» 

https://www.facebook.com/PraxisSchool/
https://www.facebook.com/PraxisSchool/
https://www.facebook.com/PraxisSchool/
https://www.facebook.com/PraxisSchool/
https://www.facebook.com/PraxisSchool/
https://www.facebook.com/PraxisSchool/
https://www.facebook.com/PraxisSchool/


 

 

 

філософія PRAXIS KIDS: онлайн 

форум Чомучки. 

презентації програми для 

дітей 4-6 років. 

дистанційно 28 квітня 

о17.00  

(додаткова 

інформація буде за 

посиланням 

https://www.faceboo

k.com/PraxisSchool/) 
 

батьки дітей 4-6 

років 

Левицька О., 

методист НЦ 

«МАНУ» 

        

https://www.facebook.com/PraxisSchool/
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