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Щоб приєднатися, скористайтеся цим 
посиланням: 

https://meet.google.com/tjk-qznp-mke 
             Віра Чміль 

      Віра Чміль 
 

 

 Віра Чміль здобула кваліфікацію у 
математиці, психології та педагогіці 
у Львівському Національному 
Університеті ім. І. Франка. Вивчала 
програми та отримала диплом  з 
абнормальної психології  
(сповільненого розвитку дитини, 
аутизм) – Humber College,  Торонто. 
Має досвід роботи вчителем в 
Україні та Канаді. З 2009 року 
працює вчителем в українських 
суботніх школах – Св. Володимира і 
Рідній школі Оквил. Віра працює 
асистентом по освітніх ресурсах у 
державній школі відділу освіти Peel 
District School Board.  
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Щоб приєднатися, скористайтеся цим 
посиланням: 
https://meet.google.com/bxo-sjqo-waf 

       Наталя Гаряча 

 

Наталя Гаряча 
 

Наталя Горяча навчалася і 
викладала в Київському 
Національному університеті імені 
Тараса Шевченка. Має науковий 
ступінь кандидата філологічних 
наук за спеціальністю "Література 
Західної Європи, Америки та 
Австралії". Живе і працює у 
Торонто. Вчителька Курсів 
українознавства в Українській 
суботній школі Святого 
Володимира з 2005 року. 

https://meet.google.com/bxo-sjqo-waf
https://meet.google.com/bxo-sjqo-waf
https://meet.google.com/bxo-sjqo-waf
https://meet.google.com/bxo-sjqo-waf
https://meet.google.com/bxo-sjqo-waf


Щоб приєднатися до трансляції, 
скористайтеся цим посиланням: 
https://us02web.zoom.us/j/81610479092  

 

                                   Ігор Каплаушенко  

Тетяна Даниліна 
 

 Ігор Каплаушенко  
      співзасновник мультимедійного  

      видавництва «Розумники» 

 Тетяна Даниліна 
     учителька-тренерка мультимедійного  

     видавництва «Розумники» 

 

Проєкт «Розумники» ініційовано 
мультимедійним видавництвом 
«Розумники» за підтримки МОН 
України, Інституту модернізації 
змісту освіти, Інституту 
інформаційних технологій та 
засобів навчання НАПН України, 
компаній Microsoft, Epson, Acer, 
ТОВ «НАВІГАТОР СИСТЕМ». 
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Щоб приєднатися, скористайтеся цим 
посиланням:  

https://meet.google.com/pvz-uvom-tuw 

       Тетяна Сунак 

 

Тетяна Сунак 
 

 Тетяна Сунак - голова Шкільної Ради при 
Конгресі Українців Канади міста Торонто, 
директор школи Святого Володимира, 
заступник директора в державній школі. 
Голова Національної Української 
Освітньої Ради при Конґресі Українців 
Канади. 

 Тетяна- вчителька та адміністраторка з 
довголітнім досвідом роботи в 
українських і державних школах Онтаріо: 
викладачка математики , інформатики і 
бізнесу.  З 2007 року Тетяна працює 
заступником директора в державній 
школі, з 2005 року - директорка школи 
Святого Володимира, Торонто. Очолює 
Шкільну Раду міста Торонто з 2007 року, 
Національну Українську Освітню Раду 
при Конґресі Українців Канади з 2019 
року. 
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Щоб приєднатися, скористайтеся цим 
посиланням:  

https://meet.google.com/pvz-uvom-tuw 
     Ірина Перегінець 

Ірина Перегінець 
 

Ірина Перегінець – сертифікована 
вчителька в освітній системі Онтаріо. 
Працює вчителькою ESL в 
католицькій школі ім. Йосипа 
Кардинала Сліпого у м. Торонто. 
Співдиректорка та координаторка 
курсів українознавства в суботній 
школі ім. Цьопи Паліів. Ірина є 
заступницею голови Шкільної ради  
КУК-Торонто, бере участь у роботі над 
розробкою програм та навчальних 
матеріалів для вчителів. Активна 
учасниця при організаціі та 
проведенні щорічних курсів 
підвищення кваліфікації вчителів у 
рамках Канадсько-українського 
літнього інституту при СКВОР.  
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Щоб приєднатися, скористайтеся цим 
посиланням:  

https://meet.google.com/smp-mgvy-nez 

        Ірина Берлінг 

 

Ірина Берлінг 

 
Ірина Берлінг має досвід роботи у 

системі освіти. Вчителька суботньої 

школи Св. Володимира впродовж 

10 років. Ірина - сертифікований 

практик по нейро-лінгвістичному 

програмуванню у Канаді та ведуча 

психологічно-трансформаційних 

ігор. 
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Щоб приєднатися, скористайтеся цим посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/86230694866?pwd=b1Av
cHhBc3cxbStmVTBjVUhQRFQzZz09 

    Тетяна Суховієнко 

 

Тетяна Суховієнко 
 

    Суховієнко Тетяна - вчителька 
української мови та літератури і 
народознавства в Українській 
школі вихідного дня в 
Об’єднаних Арабських Еміратах 
«Софія» (м. Дубай) із досвідом 
роботи у цій школі – 5 років. 
Тетяна має 27 років 
учительського досвіду роботи в 
початковій школі в Україні. 
Навчання в школі «Софія» 
наближене до програм 
Міністерства освіти і 
науки України.  
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Щоб приєднатися, скористайтеся цим 
посиланням:  

https://meet.google.com/smp-mgvy-nez 

 

Світлана  
  Кривотульська-Саміляк 
 

  Світлана  
  Кривотульська-

Саміляк 
 

 Світлана здобула освіту в 
педагогічному коледжі Чернівецького 
національного університету ім. Ю. 
Федькович з кваліфікацією 
«Початкове навчання з правом 
викладання англійської мови в 
початкових класах».Також, отримала 
сертифікат за програмою спеціаліста 
дошкільного виховання (George Brown 
College). Працює в садочку «Сонечко» 
з 2010 року та в Українській суботній 
школі ім. Івана Франка з 2011року. 

 

https://meet.google.com/smp-mgvy-nez
https://meet.google.com/smp-mgvy-nez
https://meet.google.com/smp-mgvy-nez
https://meet.google.com/smp-mgvy-nez
https://meet.google.com/smp-mgvy-nez
https://meet.google.com/smp-mgvy-nez


Щоб приєднатися, скористайтеся цим 
посиланням: 
https://meet.google.com/bxo-sjqo-waf 

      Христина Зарембо 

 

Христина Зарембо 
 

 «Музика – мій дім і я завджи 
повертаюся до неї». 

    Вважаю, що мені пощастило 
зрозуміти любов до музики з раннього 
віку. Моя подорож у світ музики 
розпочалася, коли мені було 5 років, і 
музика завжди поряд у моєму житті. 
Навіть не маючи можливості грати на 
фортепіано, викладати музику стало 
моєю професією. В даний час я 
працюю в одній з провідних 
музичних шкіл в Канаді, де навчаю 
музики талановитих учнів. 
Українська суботня школа Св. 
Володимира відкрила мені нові 
можливості для навчання українських 
дітей мистецтву музики. Моя 
подорож продовжується...   
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9: 00  -Торонто 
16:00 - Київ   

  Відкриття Семінару: https://meet.google.com/pvz-uvom-tuw 

Час Сесія А Сесія Б  

9:15-10:00 
16:15 - Київ  
 
Сесія 1      

Віра Чміль:  
Використання гри на уроках - ефективна методика 
успішного вчителя при мотивації до навчання. 
Для вчителів молодших та середніх класів. 
Щоб приєднатися, скористайтеся цим посиланням: 

https://meet.google.com/tjk-qznp-mke 

 Наталя Гаряча: 
«Круглий стіл»: Робота з посібниками навчання 
української мови як іноземної в старших класах (8-
9 класи).  Обмін додатковими матеріалами і зміни 
до посібників. Для вчителів 1-2 курсів.  
Щоб приєднатися, скористайтеся цим посиланням: 

https://meet.google.com/bxo-sjqo-waf  

10:15-11:00  
17:15 - Київ  
  
Сесія 2  

Ігор Каплаушенко, Тетяна Даниліна:  
«Електронні освітні ігрові ресурси ТМ "Розумники" 
для вивчення української мови в початковій школі».  
Для вчителів молодших класів.  
Щоб приєднатися до трансляції, скористайтеся цим 
посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/81610479092  

Тетяна Сунак, Ірина Перегінець:  
Робоча сесія для директорів: На допомогу 
директорам, адміністраторам, координаторам. 
Щоб приєднатися, скористайтеся цим посиланням: 

https://meet.google.com/pvz-uvom-tuw 

11:15-12:00   
18:15 - Київ  

  
Сесія 3  

Ірина Берлінг: 
Як вміння зосередитися сприяє розвитку пам’яті. 
Практичні методики для покращення пам’яті. 
Щоб приєднатися, скористайтеся цим посиланням: 

https://meet.google.com/smp-mgvy-nez 

Тетяна Суховієнко: 
Використання сервісу Padlet під час дистанційного 
навчання. 
Для вчителів молодших, середніх, старших класів. 
Щоб приєднатися, скористайтеся цим посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/86230694866?pwd=b1A

vcHhBc3cxbStmVTBjVUhQRFQzZz09 

12:15 – 13:00 
19:15 - Київ  
  
Сесія 4 

Світлана Кривотульська-Саміляк:  
Досвід роботи з підручником «Розмовляймо 
українською». 
Щоб приєднатися, скористайтеся цим посиланням: 

https://meet.google.com/smp-mgvy-nez 

Христина Зарембо: 
Навчання співу дистанційно в умовах карантину. 
Щоб приєднатися, скористайтеся цим посиланням: 

https://meet.google.com/bxo-sjqo-waf 

  

13:00 - Торонто 
20:00 - Київ   Закриття Семінару: https://meet.google.com/pvz-uvom-tuw 
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