
У період воєнного стану освітній процес у ЦЕВ здійснюється за наступними напрямками: 

 робота безпосередньо з гуртківцями з виконанням навчальних планів і програм;  

 освітня діяльність з внутрішньо переміщеними особами у формі майстер-класів з різних видів мистецтв та ігрових програм;  

 виховні, мистецькі та культурно-освітні заходи. 

Крім того педагоги закладу здійснюють іншу педагогічна діяльність (самоосвіта, підбір навчального матеріалу, підготовка і запис відео- і аудіо-уроків, 

підготовка та фото- відео-дизайн змісту відео-майстер-класів з подальшим їх розміщенням в мережі Інтернет, запис відео-роликів, підготовка та 

проведення дистанційних масових заходів  за планом Центру естетичного виховання, тощо);  

а також беруть участь у  суспільно-корисній та волонтерській роботі. 

 

 Переглянути готові роботи та поточний навчальний процес у гуртках можна на сторінках соцмережі  Фейсбук за наданими посиланнями та на 

офіційному веб-сайті та YouTube каналі  закладу: 

 

Центр естетичного виховання: вебсайт https://mirgorod-cev.pl.ua/ ; 

група Facebook https://www.facebook.com/groups/1252420821486032; 
YouTube канал https://studio.youtube.com/channel/UCTKOBlwRzMdxVnjlNy-KdnA  
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1.  НАСТ 

«Екзотика», 

А.А.Хоменко 

https://www.facebook.c
om/groups/2342329279
370462/?ref=share 

Індивід., групова Відео-уроки, 

прямі ефіри 

Телеграм 

https://t.me/+G2XW

YKaoZUU5ZDIy  

2.  НАСТ 

«Екзотика», 

М.О.Хоменко 

https://www.facebook.c
om/groups/2342329279
370462/?ref=share 

Індивід., групова Відео-уроки, 

прямі ефіри 

Телеграм 

https://t.me/+G2XW

YKaoZUU5ZDIy  
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3.  НСЕВ 

«Соняшник», 

О.В. Алексієнко 

https://www.facebook.c
om/groups/sonyashnuk
/?ref=share 

Індивід., групова Онлайн-

конференції, 

аудіо-, відео-

уроки 

Вайбер, Zoom, 

фейсбук 

4.  НХА «Веснянка», 

О.П.Гула 
https://www.facebook.c
om/groups/5209874754
97878/?ref=share 

групова Відео-уроки, 

майстер-

класи 

Вайбер, фейсбук 

5.  АНТ «Світязь», 

С.С.Литка 
https://www.facebook.c
om/groups/4490292526
11969/?ref=share 

Індивід., групова Відео-уроки Вайбер ,фейсбук 

6.  ВІА «Світ», 

В.М.Білобров 
https://www.facebook.c
om/groups/8934490778
02834/?ref=share 

Індивід. Аудіо-, відео-

уроки 

Вайбер, фейсбук 

7.  Цирковий гурток 

«Мрія», 

А.В.Соценко 

https://www.facebook.c
om/groups/2818533522
99239/?ref=share 

Індивід., групова прямі ефіри, 

майстер-

класи 

Вайбер, фейсбук 

8.  Театральний 

гурток 

«Петрушка», 

О.Г.Бурлакова 

https://www.facebook.c
om/groups/2592313685
49239/?ref=share 

Вів, Чт., Пт групові, 

Суб. Індивід. 

прямі ефіри Вайбер 

9.  «Калинове 

намисто», 

Ю.В.Манофа 

https://www.facebook.c
om/groups/3553920615
79479/?ref=share 

Індивід., групова Аудіо-, відео-

уроки, 

майстер-

класи 

Вайбер,фейсбук 

10.  «Живе слово», 

В.Г.Чемара 
https://www.facebook.c
om/groups/3553920615
79479/?ref=share 

Індивід., групова Аудіо-, відео-

уроки 

Вайбер,фейсбук 

11.  «Перлинка»,  

Л.І. Заливча 

 Індивід., групова Аудіо-, відео-

уроки, 

спілкування у 

вайбер чаті, 

відеопрезента

ції 

Вайбер чат, 

електор.пошта 

12.  «Українська 

вишивка», 

В.М.Отисько 

https://www.facebook.co

m/groups/5747443598109

49/  

Індив. Спілкування 

у вайбер чаті, 

вайбер 
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13.  «Образотворче 

мистецтво», 

А.М.Чумаченко» 

 Групове,індивід. Текстові 

повідомлення 

(завдання, 

схеми, теми 

робіт); 

майстер-

класи 

Електронна пошта, 

телефонний зв’язок 

14.  «Майстриня», 

Т.М.Сторожук 
https://www.facebook.c
om/groups/5753266397
87079/?ref=share 

Індивід. прямі ефіри, 

фото 

повідомлення

(завдання, 

схеми, теми 

робіт): 

майстер-

класи 

Вайбер, фейсбук 

15.  «Чарівний бісер», 

О.М.Дерика 

 групова прямі ефіри, 

текстові і 

фото 

повідомлення

(завдання, 

схеми, теми 

робіт); 

Вайбер телефон 

16.  «Художня 

кулінарія», 

О.М.Дерика 

 групова Майстер-клас очно 

17.  «Паперові 

фантазії», 

В.В.Явтушенко 

https://www.facebook.c
om/groups/2594244607
468339/?ref=share 

Індивід. Майстер-

класи, 

текстові та 

фото 

завдання 

Фейсбук група, 

особиста сторінка 

18.  «Барвистий 

клубочок», 

В.В.Явтушенко 

https://www.facebook.c
om/groups/2594244607
468339/?ref=share 

Індивід. За індивід. 

схемами; 

майстер-

класи 

Вайбер, телеграм, 

дзвінки 

19.  «М'яка іграшка», 

В.В.Березовець 

 Індивід. прямі ефіри, 

текстові і 

фото 

Вайбер, група ЦЕВ 

Фейсбук 
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повідомлення

(завдання, 

схеми, теми 

робіт),; 

майстер-

класи 

20.  «Креативний 

дизайн», 

І.М.Мар'яненко 

 групові відеоуроки вайбер 

21.  «Кольровий 

пензлик», 

А.С.Семенюк 

https://www.facebook.c
om/groups/6791663096
22884/?ref=share 

групові Відео уроки, 

Майстер-

класи 

Вайбер, Zoom 

22.  «Престиж», 

Л.М.Бурмістр 

Простій Простій Простій Простій 

 

https://www.facebook.com/groups/679166309622884/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/679166309622884/?ref=share
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