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Про проведення дискусійного клубу «Українська ментальність у світлі 

філософсько-літературної спадщини Григорія Сковороди» 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 

обласної державної адміністрації від 21.11.2022 №129/163-22-ОД «Про 

проведення засідання дискусійного клубу «Українська ментальність у світлі 

філософсько-літературної спадщини Григорія Сковороди», із метою гідного 

відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди (1722 - 1794), 

філософа, просвітителя-гуманіста, поета і педагога, 01 грудня 2022 року 

комунальним позашкільним навчальним закладом «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» планується проведення онлайн-засідання 

дискусійного клубу за темою «Українська ментальність у світлі філософсько-

літературної спадщини Григорія Сковороди». 

Підключення до заходу з 13.15 за покликанням: 

https://meet.google.com/eqy-gpck-yre?authuser=0 

Початок засідання о 13.30. 

Зауважимо, що на випадок аварійного вимкнення енергопостачання і 

неможливості приєднання учасників до онлайн-заходу, організатори 

підготували відеоматеріали, які можна переглянути за покликаннями: 

 питання № 1 «Українська ментальність у світлі філософсько-

літературної спадщини Григорія Сковороди»:  

частина І (виступи науковців) - https://youtu.be/Po8oadX7buU 

частина ІІ (виступи здобувачів освіти) - https://youtu.be/Y7IqYQsewlM  

Педагогічні працівники та здобувачі освіти, учасники дискусійного 

клубу отримають сертифікати за участь у заході за умови визначення власної 

позицію щодо одного із дискусійних питань (необхідно зробити відповідний 

запис на одній із віртуальних дошок до 150-200 слів).  

https://meet.google.com/eqy-gpck-yre?authuser=0
https://youtu.be/Po8oadX7buU
https://youtu.be/Y7IqYQsewlM 


Посилання на віртуальну дошку № 1 «Українська ментальність у світлі 

філософсько-літературної спадщини Григорія Сковороди»: 

https://padlet.com/vnv1/5gfv2oq62s19c2nh 

Посилання на віртуальну дошку № 2 «Вплив народної традиції на 

літературну творчість  Григорія Сковороди»: 

https://padlet.com/vnv1/wnhphgsir4o4vf83 

Іншою обов'язковою умовою отримання сертифікатів є заповнення 

анкети зворотного зв'язку, що буде розміщена на віртуальних дошках після 

проведення дискусійного клубу з метою перевірки уважності перегляду 

педагогами та здобувачами освіти відеоматеріалів. Термін заповнення анкети 

зворотного зв'язку: до 05 грудня 2022 року (включно). 

 

Директор                                          Оксана ЄВДОКІМОВА 
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