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ПІДГОРНЯК ІРИНА АНАТОЛІІВНА 

Дата народження : 24 липня 1976 року 

Освіта: вища 

Закінчила: Тернопільський державний                     

 педагогічний університет ім.В.Гнатюка 

 Курси вчителів основ християнської 

 етики при  Тернопільському ОКІППО 

Спеціальність за дипломом: математика 

Кваліфікація за дипломом: вчитель 

 математики і  інформатики, 

 вчитель основ християнської етики 



Життєве кредо:  “Як бажаєте, що вам 

чинили люди, те саме чиніть їм і ви”   
(Лк. 6, 31) 

Професійне кредо:  

Гарний приклад –

найкраща проповідь 
Англійське прислів'я 



Мета курсу «Основи християнської етики» – формування свідомої 
та відповідальної особистості учня на основі християнських 
духовних, моральних та культурних цінностей, виховання духовно 
багатої особистості, яка б усвідомлювала свою відповідальність 
перед Богом та своїм народом. 

Ключові освітні компетентності: 
• ціннісно-смислова 
• загальнокультурна  
• навчально-пізнавальна 
• інформаційні 
• комунікативна 
• соціально-трудова 
• особистісного вдосконалення 
 

Духовні компетнтності 
 - сукупність духовних 
здатностей людини, 
спроможність до 
самопізнання, 
саморозвитку, 
самоконтролю, 
самореалізації; 
- Виражають її мораль, 
спроможність шукати сенс 
життя, формувати життєві 
принципи та цінності. 



ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
 
- інтерактивні технології (робота в парах, в групах, 
розігрування ситуацій за ролями, мікрофон, 
незакінчене речення, мозковиц штурм, аналіз 
ситуацій, займи позицію та інші);  
 

- інформаційно-комунікаційні технології 
(проектор,презентації, відеоролики, комп’ютерне 
онлайн  тестування);  
 

- технології диференційного навчання 
(диференційованих завдань, тестів, індивідуальна та 
групова навчальна діяльність) ;  
 

-ігрові технології (ігри, руханки, пантоміми).  



ПРОБЛЕМА З ПРЕДМЕТУ, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ: 

“Використання методів зображувальної 
діяльності на уроках основ християнської 

етики” 

Методи зображувальної діяльності:  

• сприяють кращому вивченню тем основ християнської етики; 

• формують творчу  активну особистість; 

• дозволяють  здійснювати моральний вибір, ставити й розв'язувати 

проблеми, бути винахідливими; 

• допомагають художньо  відтворити  біблійні події та істини;   

• дають змогу розкритися індивідуально-особистісним рисам;  

• створюють візуальний стимул і дають можливість зробити щось самому;  

• дають візуальний стимул для проведення часу  у молитві та творенні 

добрих справ. 

«Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу, я пам'ятаю, 

Те, що я роблю, я розумію.» 

Конфуцій 



КЛЯКСОГРАФІЯ 



ВИТИНАНКИ 



КУЛЬКИ МУДРОСТІ 



АПЛІКАЦІЯ 



ЛИСТ ЛЮБОВІ ТА ВДЯЧНОСТІ 



ОЛІМПІАДА “ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ” 



ВИХОВНІ ЗАХОДИ 



АКЦІЇ МИЛОСЕРДЯ 



ВЕБІНАРИ 

• «Ігри та вправи для організації колективної 
роботи у початковій школі» 
 
•«Можливості Google в освітньому середовищі» 
 
•«Онлайн-ресурси для організації практичної 
роботи з візуальними джерелами інформації» 
 
•«Використання кейс-уроків для формування 
ключових компетентностей в основній та 
старшій школі» 
 



ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ 

Особистий блог 



Сайт для вчителів-Освітній проект “На урок” 



ЖУРНАЛ “СЛОВО ВЧИТЕЛЮ” 



ПОСІБНИКИ 


