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TOPIC ABSTRACT
Minecraft is one of the most popular video games in the world. Moreover, schools in many countries
incorporated the game into their standardized curricula. This session gives teachers an opportunity to try
a new method of teaching Ukrainian language, history, and culture through the supported educational
use of Minecraft. The research objectives are to illustrate the main uses, benefits, and challenges of
supported integration of Minecraft into Ukrainian language classroom for teaching and learning purposes.
This lecture based on real classroom experience of using Minecraft in comparing Trypillian and Aboriginal
cultures by Grade 4 students in Social Studies.
Minecraft є однією з найбільш популярних відеоігор у світі. Крім того, школи в багатьох країнах світу
включили гру до навчальних програм. Презентація надасть можливість вчителям спробувати нові
методи викладання української мови, історії та культури через гру Minecraft. Ціль дослідження є
ілюстрація головних напрямків використання гри, аналіз переваг та викликів, які супроводжують
застосування Minecraft в українському класі. Ця лекція базується на практичному досвіді
використання Minecraft під час порівняльного аналізу Трипільської культури та культури коріних
народів Канади учнями 4 класу на уроці суспільних наук.
ABOUT SERGII / СЕРГІЙ
Sergii Obraztsov is a Manitoba Certified Teacher working in the English-Ukrainian Bilingual Program. In
2018 Sergii’s Grade 4 students (Happy Thought School, East Selkirk, Manitoba) won second place in a
video contest “The Learning Ukrainian Rocks” (the Ukrainian Language Educational Centre) and a Video
Challenge in a Classroom Energy Diet Challenge (Canadian Geographic). His educational background
includes a Ph.D. in History (Taras Shevchenko Kyiv National University), a Post Baccalaureate Diploma in
Education (University of Winnipeg), and a bachelor’s in finance (Taras Shevchenko Kyiv National
University).
Сергій Образцов - сертифікований вчитель провінції Манітоба, який працює в АнглійськоУкраїнській Двомовній Програмі. У 2018 році учні 4-го класу (Happy Thought School, East Selkirk,
Manitoba) під керівництвом Сергія здобули 2-ге місце у конкурсі "The Learning Ukrainian Rocks" (the
Ukrainian Language Educational Centre) і перемогли у відео конкурсі Energy Diet Challenge (Canadian
Geographic). Має звання кандидата історичних наук та другу вищу освіту у сфері фінансів (Київський
національний університет Тараса Шевченка); у Канаді здобув диплом Пост-Бакалавра з освіти
(Університет Вінніпегу).
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