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ОПОРНИЙ ЗАКЛАД 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА»

ЯВОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Освіта:

Стаж:

Вища( Львівський національний     

університет імені Івана Франка. )  

Духовна Львівська православна 

богословська академія,

педагогічний – 36 років.

Викладання християнської етики –

16 років



Моє педагогічне кредо:



Моє життєве кредо:





Керуюсь такими принципами:
Головним є не предмет, якого я навчаю, 

а особистість, яку формую;

Кожна людина знайде своє місце в житті, 
якщо навчиться всьому, що необхідно
для реалізації її планів;

Кожна думка, висловлена учнем, має
право на існування й варта уваги.



плекання духовності української нації, 

формування особи школяра на засадах 

християнської моралі, виховання доброти, 

людяності, милосердя, чесності, працьо-

витості, духовно багатої особистості, 

яка б усвідомлювала свою відповідальність 

за вчинки, справи перед Богом, народом,

Батьківщиною.



розгляд християнських цінностей як 

основи розвитку суспільно значущих 

рис і якостей особистості;

формування моральної культури, толерантного 

ставлення до інших культур і традицій;

розвиток чеснот і позитивних моральних 

якостей дитини, спонукання до 

самовдосконалення. 



Очікувані результати:

Сподіваюся на те, що мої вихованці 

стануть порядними, благочестивими,

милосердними людьми.



Форми і методи роботи:
 робота в групах, парах, індивідуальна робота;

 метод аналогії або порівняння (співставлення з речами щоденного вжитку);

 пояснення на основі морально-етичного        оповідання;

 метод переконання; 

 розв’язування кросвордів, проведення динамічних ігор, інсценізації, 

інтерв’ю;

крісло автора; мікрофон;

 дискусія; діалог;

 гра.



Творчі завдання

Робота зі Святим Письмом

Краєзнавча  та пошукова робота 

Написання  творчих робіт 

Робота з дитячою християнською

періодикою.



Міжпредметні зв’язки 
Українська мова,    літературне читання

Образотворче    мистецтво

Музичне мистецтво

Вивчення духовних пісень та 

слухання духовної музики.

Історія,

природознавство,

основи здоров’я



Відгадування кросвордів:

 за початковою буквою слова;

 за пропущеними буквами;

 складання кросвордів.

Складання акровіршів:   
Чини добро

Уникай зла

Довіряй Богові

Опікуйся слабшими

Інсценізації притч, оповідань, віршів 

Вивчення напам’ять віршиків

Фізкультхвилинки

Виставки книг

Проведення свят

Тести

Ребуси



Позакласна робота
Проведення свят для батьків:

“Побудь зі мною у тиші…” 

Екскурсії до Святих місць.

Участь у доброчинних акціях.

Випуск шкільного духовно-пізнавального вісника 

“Духовна криничка”



Ділюся досвідом… 

При проведенні районних семінарів учителів.

Виступаючи на обласних курсах учителів 

початкових класів.

На районних семінарах учителів основ 

християнської етики










