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1.Управлінська діяльності 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, ім’я, 

по батькові 

педагога, носія 

досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електр

онна 

адреса 

Рекомендації 

щодо 

планування 

роботи 

середнього 

загальноосвітн

ього закладу.  

Методичні матеріали на 

допомогу керівникам 

ЗНЗ м. Львова, які 

містять перелік основ-

них видів планування в 

навчальних закладах І – 

ІІІ ступенів, схеми 

складання річного , 

перспективного  та 

календарного планів 

роботи. 

 

Сабара Лев 

Васильович, 

методист,                      

Моравський 

Василь 

Євстахійович, 

директор ССЗШ 

№ 93, 

Андрушко  Лідія 

Миколаївна, 

директор СЗШ І 

ступеня 

«Світанок» 

НМЦО                      

м. Львова 

79008, м. 

Львів,                 

пл.  Д. 

Галицького,4 

NMCO

@ukr. 

net 

Моніторинг 

(глосарій) 

Методичні матеріали з 

визначення моніторингу 

та понять, які зустріча-

ються при вивченні 

даної проблеми. 

Проць Наталія 

іванівна, 

директор 

НМЦО                       

м. Львова 

79008, м. 

Львів,                 

пл.  Д. 

Галицького,4 

NMCO

@ukr. 

net 

Методичний 

словник 

сучасних 

технологій 

навчання 

Ресурсні матеріали на 

допомогу заступникам  

директора з НВР для 

активізації 

впровадження в 

практику сучасних 

технологій навчання. 

Бідник Наталія 

Степанівна, 

завідувач відділу 

методичного 

супроводу, 

інноваційної 

діяльності та 

моніторингових 

досліджень 

НМЦО                             

м. Львова 

79008, м. 

Львів,                 

пл.  Д. 

Галицького,4 

NMCO

@ukr. 

net 

 Алгоритм 

роботи щодо 

організації 

навчання учнів 

за 

індивідуально

ю формою 

Ресурсні матеріали на 

допомогу керівникам 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Васюта  Леся 

Миронівна, 

головний 

спеціаліст з 

питань загальної 

середньої освіти 

УО ДГП  

ЛМР 

м. Львів, пл. 

Ринок,9 

Miskuo 

p@         

citi-

adm.lviv

.ua 
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Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, ім’я, 

по батькові 

педагога, носія 

досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електр

онна 

адреса 

«Компетентніс

ний  підхід 

при організації 

особистісно – 

орієнтованого 

навчання: 

проблеми та 

перспективи» .  

Розглядається компе-

тентнісний підхід при 

використанні проб-леми 

в самоактуалі-ації для 

мотивації нав-чального 

процесу, створення 

ситуацій, які 

спонукають для 

самостійного від-криття 

та набуття но-вого  

досвіду, діалогічність 

навчаль-ного процесу та 

роз-в’язання навчальних 

задач, як основи осо-

бистісно зорієнтова-них 

технологій навчання. 

Майорчак Надія 

Володимирівна, 

директор  

НВК 

«Школа- 

гімназія  

«Галицька 

79019, м. 

Львів,  вул. 

Замкова, 4а» 

 

nvk_hal

ycka@ 

ukr.net 

«Формування 

життєвої 

компетентност

і особистості 

та підготовка 

її до успіху»  

Реалізація  потенціалу 

дванадцятирічної шко-

ли  у формуванні  жит-

тєвої компетентності 

особистості  та навча-

нню вихованців мис-

тецтву життя щодо 

впровадження  техно-

логії життєтворчості у 

виховному процесі 

закладу. 

Гринчук Роман 

Зіновійович, 

директор 

СЗШ №34 

79016 м. 

Львів, 

вул.Замкнена

, 8   

school3

4@       

ua.fm 

« Створення  

умов для 

формування  

здоров’язберіг

аючих  

технологій  у 

навчально – 

виховному 

процесі» 

Розкрито досвід з 

проблеми створення 

умов для  формування 

здоров’язберігаючого  

простору, що сприяє 

збереженню здоров’я 

всіх учасників 

навчального процесу  та 

забезпечує позитивну 

мотивацію до здорового 

способу життя.   

Спіченко 

Галина.Тадеївна, 

директор та 

Пахомова 

Наталія.Олексіїв

на, заступник 

директора з 

навчально- 

методичної 

роботи. 

 СЗШ №52 

79007, м. 

Львів,  вул. 

Гоголя, 17 

52schoo

l 

@ukr.ne

t 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=nvk_halycka@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=nvk_halycka@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=nvk_halycka@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
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«Інноваційні 

підходи до 

організації 

методичної 

роботи» 

Система планування, 

проведення методичних 

декад, міжнародних 

проектів. Формат 

звітності. 

Ядлось 

Ярослава.Яросла

вівна, заступник 

директора з 

іноземних мов 

ЛЛГ 

79005, м. 

Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

lingua_g

ymn@m

ail.lviv.

ua 

«Система 

роботи з 

виховання 

юних лідерів» 

З досвіду формування 

лідерства у 

старшокласників через 

участь у міжнародних 

проектах «Dreams+ 

Teams», Євро клуб, 

учнівський парламент. 

Дорота Роман 

Володимирович,

вчитель 

англійської 

мови, Голубенко 

Дмитро 

Олегович, 

вчитель 

фізичного 

виховання 

ЛЛГ 

79005, м. 

Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

lingua_g

ymn@m

ail.lviv.

ua 

Вісник 

методичної 

ради СЗШ № 

84. 

Представлення 

методичного вісника 

школи, рекомендації 

щодо його 

впровадження в ЗНЗ. 

Луцюк  

Оксана 

Михайлівна 

СЗШ № 84 

вул. 

Зубрівська,30 

 

szsh84

@ 

rambler.

ru 

газета 

«Погляд» 

ШНТ 

«Пошук». 

Зразок учнівської 

газети, в якій 

друкуються кращі 

дослідницькі роботи 

учнів школи. 

Луцюк  

Оксана 

Михайлівна 

СЗШ № 84 

вул. 

Зубрівська,30 

 

szsh84

@rambl

er.ru 

Кадрова 

документація. 

Посібник містить 

матеріали, які 

допоможуть усунути 

труднощі у веденні 

ділової документації 

керівника закладу 

освіти. 

Станіславська 

Галина Петрівна 

АШ 

«Тривіта» 

вул. 

Зубрівська,1 

 

tryvita

@ukr.ne

t 

Використання 

комп’ютерних 

технологій в 

управлінні 

навчальним 

закладом. 

Огляд комп’ютерних 

програм для 

полегшення роботи 

керівника закладу 

освіти. 

Станіславська 

Галина Петрівна 

АШ 

«Тривіта» 

вул. 

Зубрівська,1 

 

tryvita

@ 

ukr.net 

Психолого-

соціальні та 

педагогічні 

аспекти 

інклюзивної 

На допомогу керівникам 

закладів освіти. 

Путій  

Галина Іванівна 

НВК «Ш-г 

«Сихівська» 

вул.. 

Г.Хоткевича.

48 

sykhivs

ka@ 

gmail.co

m 

http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:tryvita@ukr.net
mailto:tryvita@ukr.net
mailto:tryvita@ukr.net
mailto:tryvita@ukr.net
mailto:tryvita@ukr.net
mailto:tryvita@ukr.net
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освіти 

Інтерактивні 

технології 

навчання. 

Огляд інноваційних 

технологій. На 

допомогу керівникам 

закладів освіти 

Дорожовець 

Михайло 

Володимирович 

СЗШ № 98 

Трильовськог

о,12 

mdor98

@yahoo

.com 

Реалізація 

програми 

«Обдаровані 

діти» у 

практичній 

діяльності 

навчального 

закладу. 

На допомогу керівникам 

закладів освіти. 

Сватко  

Юрій Іванович 

НВК 

«Школа-

ліцей 

«Оріяна» 

Вул..Чукарін

а ,3 

oriyana

@ 

mail.lvi

v.ua 

 

Формування 

позитивної 

мотивації як 

фактору 

успіху 

навчальної 

діяльності 

молодших 

школярів.  

Молодший шкільний вік  

має великі резерви фор-

мування мотиваційної 

сфери. Це початок ста-

новлення мотивації 

уміння вчитися, від 

якого багато в чому 

залежить доля дитини 

протягом усього 

шкільного часу; тому 

саме у цьому віці 

головний зміст 

мотивації полягає у 

тому, щоб навчити 

дитину вчитися. 

Бланк Тетяна 

Володимирівна, 

заступник 

директора з НВР 

ССЗШ №45 

вул.Наукова, 

25 

тел.263-62-63 

<school

45-

lviv@ya

ndex.ru

> 

Педагогічна 

рада «Школа  і  

родина.  Грані  

партнерства» 

Методика проведення 

педагогічної ради 

інтерактивними 

методами. 

Фещук Лілія 

Тарасівна, дир. 

школи, Дубас 

Мирослава 

Петрівна, 

заступник 

директора з НВР,  

Сафонова 

Галина 

Йосипівна, 

практичний 

психолог 

СЗШ № 66 

вул. Наукова. 
92 

тел.263-73-09 

 

<lfeshch

ukschoo

l@gmail

.com> 

Виховний 

проект «Грані 

успіху» 

Навчання учнів 

досягнути успіху 

Фещук Лілія 

Тарасівна, 

директор школи, 

Трущак Оксана 

Василівна, 

вчитель 

інформатики 

СЗШ № 66 

вул. Наукова. 
92 

тел.263-73-09 

 

<lfeshch

ukschoo

l@gmail

.com> 

 «Навчання 

через 

У даній роботі 

представлена 

Хміль Ірина 

Андріївна, 

ЛСШ 

«Надія» 

<nadija

@netwo

mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
http://lviv.ua/
http://lviv.ua/
http://lviv.ua/
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інтеграцію 

змісту 

навчальних 

предметів на 

базі 

навчальних 

дисциплін 5 – 

6 класів». 

інноваційна діяльність 

колективу школи по 

впровадженню 

принципів  особистісно 

– орієнтовоного при 

викладанні предметів  у 

5-6 класах.  

директор школи,  

Казмирчук Алла 

Іванівна, 

заступник 

директора з НВР,  

Процик Наталія 

Володимирівна, 

вчитель 

математики,  

Нечипорчук 

Ольга 

Миколаївна, 

вчитель 

української мови 

Вул.. 

Наукова.60 

тел.263-51-48 

rk.lviv.u

a> 

 
 

2.Виховна робота  
Назва 

досвіду 

Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад освіти 

Адреса 

закладу 

 

Електро

нна 

адреса 

Формування 

духовних 

цінностей в 

позаурочний 

час. 

Підбірка розвивальних 

вправ та занять у 

позаурочний час на засадах 

гуманізму. 

Матвійко 

Галина 

Ігорівна 

ЛСШ № 69 

вул. Запорізька 

20 

school69

@ukrpost.

ua 

«Морально – 

етичне 

виховання 

учнівської 

молоді через 

інтерактивні 

методи 

навчання та 

виховання» 

Представлено впровадь-

ження у виховну діяльність 

навчального закладу іннова-

ційних форм роботи, що 

сприяють   утвердження в 

учнів природних схильнос-

тей до добра та готовності 

відстоювати духовні цін-

ності  в собі та в навколи-

шньому середовищі. 

Борис Любов 

Адамівна,. 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи. 

СЗШ №3 79013 

м. Львів, вул. 

С.Бандери,11 

shkola3g

@yandex.

ru  

«Проектні 

технології у 

правовиховн

ій роботі та 

християнсь-

кому 

вихованні» 

Представляються  проекти з 

право виховної роботи, їх 

роль у вихованні 

християнських традицій. 

Сиротюк 

Любов 

Адамівна, 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

ЛЛГ 

79005, м. 

Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

lingua_gy

mn@mail.

lviv.ua 

Формування 

знань та 

навичок 

учнів з 

У даній роботі відображено 

різні напрямки роботи, які 

допомагають формувати 

знання та навички учнів з 

Маслюк 

Вікторія 

Миколаївна 

СЗШ № 86 

вул.Скорини,3

4 

lviv86sch

ool@mail.

ru 

mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola3g@yandex.ru
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola3g@yandex.ru
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola3g@yandex.ru
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
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Цивільного 

захисту у 

позакласній 

роботі. 

Цивільного захисту.  

Патріотичне 

виховання. 

Презентація 

до засідання 

педагогічної 

ради. 

Подані матеріали містять 

аналіз роботи СЗШ №32 

щодо патріотичного 

виховання, форми 

підготовки і проведення 

педагогічної ради. 

Андрейчук О.Б СЗШ № 32, 

вул.. Гашека,13 

school32l

v@ 

ukr.net 

 

Музично-

поетична 

вистава «Я - 

Львів'янка», 

присвячена 

м. Львову. 

Виховний патріотичний  

захід присвячений 

старовинному місту Львову.  

Струк Віра 

Григорівна 

СЗШ № 13, 

вул.. Драгана, 

7 

lvivschool

13@gmail

.com 

Українське 

малярство на 

склі: 

традиції і 

сучасна 

творчість. 

Матеріали, що стануть 

корисними у позакласній 

роботі вчителям 

образотворчого мистецтва, 

художньої культури, 

трудового навчання. 

Фляк Наталя 

Леонідівна 

ЦДЮТ МЖК-1 

Хуторівка, 28а 

cdtu@mai

l.lviv.ua 

Мистецтво в 

просторі 

культури. 

Ткацтво. 

На допомогу керівникам 

гуртків позашкільних 

закладів та вчителям 

образотворчого мистецтва. 

Квасниця 

Лілея 

Миронівна 

ДШНМ 

Антоненка-

Давидовича,6 

dshnm@

mail.lviv.

ua 

Лемківська 

писанка. 

Буклет. 

Фестиваль у 

2009 році у 

Львові. 

На допомогу керівникам 

гуртків позашкільних 

закладів та вчителям 

образотворчого мистецтва. 

Виховнська 

Галина 

Євстахіївна 

 

ДШНМ 

Антоненка-

Давидовича,6 

dshnm@

mail.lviv.

ua 

Нові методи 

з 

гуртківцями 

на прикладі 

театралізова

ної 

екскурсії-гри 

для дітей 

«Зачаровані 

лицарі». 

Пішохідна екскурсія, 

театралізоване дійство для 

дітей шкільного віку. 

Екскурсія складена в 

ігровій формі, покликана 

більше довідатись про місто 

Львів у легкій розважальній 

формі. 

Міндик Ірина 

Володимирівна 

НВР ДЦТСЕ 

Чукаріна, 9 

DCTSE@

mail.ru 

Конкурс 

скульптури 

зі снігу 

«Весняні 

дзвони» 

Ресурсний матеріал  

проведення конкурсу 

снігової скульптури. 

Жолудь Сергій 

Олександрович 

Царенко Дарія 

Петрівна 

ДШНМвул.Ан

тоненка- 

Давидовича, 6 

dshnm@

mail.lviv.

ua 

Відлуння Сценарій розроблено з Синюта НВК «Ш-г sykhivska

http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://2temail.com/
mailto:cdtu@mail.lviv.ua
mailto:cdtu@mail.lviv.ua
mailto:dshnm@mail.lviv.ua
mailto:dshnm@mail.lviv.ua
mailto:dshnm@mail.lviv.ua
mailto:dshnm@mail.lviv.ua
mailto:dshnm@mail.lviv.ua
mailto:dshnm@mail.lviv.ua
mailto:DCTSE@mail.ru
mailto:DCTSE@mail.ru
mailto:dshnm@mail.lviv.ua
mailto:dshnm@mail.lviv.ua
mailto:dshnm@mail.lviv.ua
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твої кроків» 

(пам'яті 

В.Івасюка). 

Сценарій 

вечора. 

метою популяризації 

забутих сторінок 

українського мистецтва на 

кращих зразках сучасної 

музичної культури. 

Валентина 

Володимирівна 

«Сихівська» 

вул.Хоткевича,

48 

@ 

gmail.com 

Діяльність 

«Школи 

шляхетних 

українок». 

Ознайомлення з Програмою 

та  метою діяльності 

«Школи шляхетних 

українок». 

Колтун Галина 

Романівна 

СЗШ № 72 

вул.Зубрівська, 

1 

sikhiv72

@gmail.c

om 

Форми і ме-

тоди вихо-

вання учнів-

ської молоді 

на традиціях 

українського 

козацтва 

(методичний 

посібник). 

У посібнику розкрито 

історію створення 

шкільного козацтва, 

сформульовані напрямки та 

методи роботи організації, 

метою якої є виховання 

національно свідомого 

громадянина України. 

Гавриляк 

Наталя 

Михайлівна 

НВК «Ш-с 

«Софія» 

вул.Героїв 

Крут, 27 

 

escuela80

@ukr.net 

Творча 

співпраця 

школи з НРЦ 

«Джерело». 

Методичні матеріали для 

роботи з дітьми з 

особливими потребами. 

Падалка Марія 

Євгенівна 

СЗШ №90 

вул.Антоненка

- 

Давидовича, 2 

shkola90

@mail.lvi

v.ua 

«І на сторожі 

коло їх 

поставлю 

слово». 

Сценарій виховного заходу. Кінах Любов 

Борисівна 

ЦДЮТ МЖК-1 

Хуторівка, 28а 

cdtu@mai

l.lviv.ua 

 «Веселий 

ярмарок» 

Методична розробка 

виховного заходу 

ознайомлює з традицією 

ярмаркування українського 

народу; виховує риси 

дбайливого господаря; 

формує бережливе 

ставлення до результатів 

праці. 

Футрик Галина 

Ярославівна, 

вчитель 

початкових 

класів  

ССЗШ №2 

вул.Володимир

а Великого, 55-

а 

тел.263-30-55 

 

Сценарій 

свята 

«Вшануймо 

маму». 

Сценарій свята Матері – 

літературно-музична 

композиція, в якій 

використані твори 

українських поетів сучасної 

і минулої доби, вірші 

англійських поетів, відомі 

українські та англійські 

пісні, матеріали газети 

«Enqlish».  

Паращак 

Оксана 

Іванівна, 

вчитель 

англійської 

мови 

ССЗШ №2 

вул.Володимир

а Великого, 55-

а 

тел.263-30-55 

<lviv_sch

ool2@ukr.

net> 

«Пісня буде 

поміж нас» 

Сценарій літературно-

мистецького вечора, 

присвяченого 60-річчю від 

Федчишин 

Світлана 

Миколаївна, 

СЗШ № 36  

вул.Володимир

а Великого, 55-

<school36

@ukr.net> 

mailto:sikhiv72@gmail.com
mailto:sikhiv72@gmail.com
mailto:sikhiv72@gmail.com
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:cdtu@mail.lviv.ua
mailto:cdtu@mail.lviv.ua
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дня народження 

Володимира Івасюка 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

б 

тел.263-53-66 

«Запалюй 

свічу, 

Україно» 

Сценарій вечора-реквієму 

пам’яті жертв голодомору 

та політичних репресій. 

Кравчук Таїсія  

Володимирівна 

учитель 

української 

літератури, 

Дякович 

Галина 

Степанівна, 

учитель 

християнської 

етики 

СЗШ № 48 

вул.Рубчака, 8 

тел.263-93-44 

school48l

viv@mail.

ru 

Сценарій 

усного 

журналу « 

Всім серцем 

любіть 

Україну 

свою» 

Усний журнал 

розрахований на учнів 5-7 

класів; збагачує знання 

учнів про державні та 

національні символи, різні 

види і жанри усної народної 

творчості України; сприяє 

виявленню обдарованих 

дітей, оновленню змісту, 

форм і методів роботи з 

обдарованою молоддю   

Домашенко 

Тетяна 

Георгіївна, 

заступник 

директора з 

НВР, вчитель 

української 

мови та 

літератури 

СЗШ № 51 

вул.Скісна, 1 

тел.238-34-58 

 

 

szsh51@r

ambler.ru 

Писанковий 

дивосвіт 

Виховний захід з 

використанням 

мультимедійних технологій, 

розкрито сутність писанки, 

її символізм, значення в 

українській культурі. 

Проект доповнений 

легендами, віршами і 

роботами, які підготували 

діти, та заочною 

подорожжю до музею 

Писанки у м.Коломиї. 

Може бути використаний 

класними керівниками під 

Лакома Марія 

Олексіївна, 

учитель 

математики, 

Лалак Ніна 

Олександрівна, 

учитель 

фізичної 

культури 

СЗШ № 55 

вул.Степана 

Бандери, 91 

тел 

237-46-69 

 

school_55

@ukr.net 

mailto:szsh51@rambler.ru
mailto:szsh51@rambler.ru
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час проведення ГКК у час 

Великодніх Свят. 

Сценарій до 

свята  Лесі 

Українки 

«На шлях я 

вийшла 

ранньою 

весною» 

 

Пізнавально – виховний 

захід. 

 

Гавриляк Дарія 

Петрівна, 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

СЗШ № 66 

вул.Наукова, 

92 

тел.263-73-09 

lfeshchuks

chool@g

mail.com 

Літературна 

Академія 

«Лунай, 

прекрасно 

наша мово!» 

Сценарій проведення 

вечора 

Кулеба 

Наталіфя 

Петрівна, 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

СЗШ № 66 

вул.Наукова, 

92 

тел.263-73-09 

lfeshchuks

chool@g

mail.com 

Музична 

вистава 

«Коза і 

десятеро 

козенят» 

Музична казка розвиває 

любов до музики, 

фольклору, виховує 

артистичні здібності. 

Біляк Олег 

Володимирови

ч , вчитель 

музичного 

мистецтва 

СЗШ № 83 

вул.Пулюя, 16 

тел.263-82-27 

school83

@ukr.net 

“Я для тебе 

горів, 

український 

народе” 

Присвячений “витязеві 

молодої української поезії” 

Василеві Симоненкові, 

відтворено основні віхи 

життєвого і творчого шляху 

поета, представлено основні 

мотиви його лірики. 

Постать розглядається у 

контексті тогочасної епохи 

Климець 

Богдана 

Михайлівна, 

вчитель 

української 

мови та 

літератури,  

Хорташко 

Марія 

Миколаївна, 

вчитель 

музики, Чикиш 

Наталія 

Василівна, 

вчитель 

інформатики 

НВК 

ім.В.Симоненк

а 

вул.Симоненка

, 6 

тел.263-22-57 

nvk.symo

nenko@g

mail.com 

Інформаційн

ий календар 

Світлини представлені у 

Інформаційному кален-дарі 

Буяк Рената 

Романівна, 

ЛЛМ 

вул.Кульпарків

lmenegem

ent2008@

mailto:school83@ukr.net
mailto:school83@ukr.net
mailto:lmenegement2008@yandex.ru
mailto:lmenegement2008@yandex.ru
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Львівського 

ліцею 

менеджмент

у 

є віддзеркаленням роботи 

ЛЛМ у царині виховної та 

навчально – методичної 

роботи закладу за останні 

два роки. Праця випущена з 

метою підсумування 

досягнень навчального 

закладу. Збір та оформ-

лення інформації прово-

дилось з залученням 

учнівської громади та 

батьківського комітету, 

тобто є представленням 

спільної роботи.  

вчитель спец. 

дисциплін, 

керівник 

наукового 

гуртка 

ська, 99 

тел. 292-87-07 

yandex.ru 

«Організація 

проектної 

роботи 

методичного 

об’єднання 

класних 

керівників» 

Методична робота з 

обдарованими дітьми, 

рекомендації щодо 

дотримання учнями 

ділового стилю одягу, 

«Школа майбутнього»   

Іващишин Леся 

Миколаївна 

ЛЛГ 79005, м. 

Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

lingua_gy

mn@mail.

lviv.ua 

 

 

3. Психологія та соціальна педагогіка - 2010 

Назва 

досвіду 

Коротка анотація Прізви

ще, 

ім’я, по 

батько

ві 

педагог

а, носія 

досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електро

нна 

адреса 

Психологія 

здоров’я. 

У роботі розглянуто питання 

виникнення духовно-моральних 

причин хвороб людини, визначено 

рівні людської природи, надано 

інформацію щодо діагностики 

фізичного стану та рівня професій-

ного стресу, запропоновано 

елементарні способи регулювання 

психічних станів. Для психолого-

Шолубк

о Алла 

Анатолі

ївна 

СЗШ № 32 

Гашека, 13 

school32l

v@ukr.net 

http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
mailto:school321v@ukr.net
mailto:school321v@ukr.net
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педагогічних семінарів, 

методичних об’єднань класних 

керівників, практичних психологів. 

Життя – 

найвища 

цінність 

(тренінг). 

Мета роботи – навчити учнів, 

батьків, вчителів розвивати вміння 

вчитися жити, використовуючи всі 

можливості, які дають освіта, 

самоосвіта, самоаналіз та життєві 

обставини.  

Сокіл 

Ірина 

Степані

вна 

ЛСШ № 69 

вул. 

Запорізька 

20 

school69

@ukrpost.

ua 

Сімейне 

виховання як 

запорука 

здорового 

психічного 

розвитку 

дитини. 

У роботі розглянуто питання 

ефективності виховання дітей, 

охоплено шляхи гармонізації 

дитини в сім’ї.  

Фендьо 

Ольга 

Василів

на 

СЗШ №86 

вул. 

Скорини 34 

lviv86sch

ool@mai1

.ru 

Психічне 

здоров’я 

школяра. 

У роботі розглянуто питання 

психічного здоров’я школярів, 

визначено риси психічно здорової 

особистості. 

Сень 

Ірина 

Романів

на 

СЗШ № 90 

вул. 

Антоненка- 

Давидовича 

2 

shkola90

@mail.lvi

v.ua 

СНІД – 

глобальна 

загроза 

здоровю 

людства 

(практичний 

посібник). 

Запропоновані матеріали 

спрямовані на попередження 

хвороб та поліпшення здоров’я 

школярів з метою привернути 

увагу до проблем поширення ВІЛ-

інфекції в Україні.  

Малган

ова 

Лариса 

Богдані

вна 

СЗШ № 98 

вул. 

Трильовськ

ого 12 

mdor98@

yahoo.co

m 

Загальні 

правила 

етикету 

спілкування з 

неповноспра

вними 

людьми. 

Розраховано на учнівську молодь, 

практичних психологів, волонтерів, 

які причетні до надання послуг 

людям з особливими потребами. 

Кордун

ська 

Наталія 

Орестів

на 

НВК 

«Школа-

гімназія 

«Сихівська

» вул. 

Хоткевича, 

48 

sykhivska

@ gmail 

.com 

Робота 

соціального 

педагога з 

обдарованим

и дітьми. 

Методи і принципи роботи 

соціальних педагогів з 

обдарованими дітьми. 

Варени

ця 

Марія 

Євстахії

вна 

СЗШ № 98 

вул. 

Трильовськ

ого,12 

mdor98@

yahoo.co

m 

«Психологіч

ний супровід 

учнів різних 

вікових 

категорій у 

Соціальним педагогом 

представлено досвід по здійсненню 

соціально – психологічного 

супроводу учнів різного віку по 

формуванню соціальних  навичок і 

Петруш

евська 

Миросл

ава 

Степані

СЗШ №34 

79016 м. 

Львів, вул. 

Замкнена 

school34

@ua.fm 

mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
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процесі 

адаптації до 

соціального 

середовища» 

вмінь володіти собою у різних 

життєвих ситуаціях.  

вна 

 

4. Інтегровані курси - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електр

онна 

адреса 

Розробка 

інтегрованих 

уроків у 6–8-х 

класах 

Запропоновані вчителями 

школи розробки 

інтегрованих уроків у 6–8-х 

класах розкривають потен-

ційні можливості вчителя 

щодо викладання 

програмового мате-ріалу у 

формі, яка допомагає 

зацікавити учнів здобуттям 

знань та застосуванням їх у 

практичній діяльності 

Новоженова 

Тетяна 

Вікторівна, 

заступник 

директора з 

НВР, вчитель 

історії; 

Александрова 

Юлія 

Валентинівна., 

вчитель 

математики; 

Казакова Ольга 

Костянтинівна, 

Шумейко 

Вікторія 

Володимирівна, 

вчителі російсьої 

мови; 

Мельник 

Валентина 

Анатоліївна 

вчитель  

християнської 

етики; 

Нагірна 

Ввалентина 

Павлівна, 

Циганчук Ольга 

Миколаївна, 

вчителі 

української мови 

СЗШ № 
17 

вул.Мель

ника, 1 

тел.237-

21-81 

<school-

17-

lviv@ukr.

net> 

Розробка інтег-

рованого уроку 

з історії Украї-

ни, всесвітньої 

Урок має глибоку 

краєзнавчу спрямованість 

завдяки проведеній учнями 

попередній дослідницькій 

Новоженова 

Тетяна 

Вікторівна, 

заступник 

CЗШ № 17 

вул.Мельни

ка, 1 

тел.237-21-

<school-

17-

lviv@uk

r.net> 



Адреси кращого педагогічного досвіду освітян м.Львова 

Навчально-методичний центр освіти 

 

16 
 

історії, інтегро-

ваного курсу 

"Література" у 

8-му класі 

"Львівський 

ренесанс у 

мозаїці захід-

ноєвропейсько

го відроджен-

ня" 

роботі з теми. Зміст 

екскурсії на площі Ринок та 

в історичному музеї під час 

уроку дає можливість про 

вивченні теми без посеред-

ньо використовувати в 

якості наочних посібників 

архітектурні споруди доби 

ренесансу 

директора з 

НВР, 

 вчитель історії 

Казакова Ольга 

Костянтинівна,  

вчитель 

російської 

мови і 

літератури 

81 

«Казки 

Шехерезади» 

Методична розробка 

інтегрованого уроку з 

мистецтва 

Кисленко 

Тетяна 

Анатоліївна,  

вчитель 

музичного 

мистецтва; 

Труш Тетяна 

Ігорівна, 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва  

ССЗШ № 

45 

вул.Науков

а, 25 

тел.263-62-

63 

<school

45-

lviv@ya

ndex.ru

> 

“Школа у 

музейному 

просторі” 

“Гуманістични

й характер 

музейної 

освіти: VII 

Педагогічний 

Марафон у 

СЗШ № 50” 

Творча група пропонує 

форми, методи, принципи 

інтерактивної взаємодії з 

учнями у музейному 

просторі наприкладі VII 

“Педагогічного марафону” 

у СЗШ № 50 у контексті 

формування відповідних 

освітніх компетенцій на 

засадах музейної 

педагогіки.  

Інтеграція предметів 

(історія, художня культура, 

музичне та образотворче 

мистецтво, християнська 

етика 

Бєлов Юрій 

Вадимович, 

директор 

школи; Риб’як 

Галина 

Дмитрівна, 

заступник 

директора з 

НВР;  

Коваленко 

Олена 

Вікторівна, 

заступник 

директора з 

НВР;   

Семенчук 

Тамара 

Іванівна, 

Сабадаш 

Олена Іванівна,   

вчителі історії;  

Кручаниця 

Надія 

Дмитрівна, 

вчитель 

математики;  

СЗШ № 50 

вул.Комари

нця,2 

тел.238-52-

91 

<50shko

la@gma

il.com> 
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Ласкій Ірина 

Валентинівна,  

Железник 

Ольга 

Феліксівна, 

вчителі 

музичного 

мистецтвав 

Конспект 

бінарного 

уроку з 

зарубіжної 

літератури та 

української 

мови  

« Перемога 

добра над злом 

у казці Г.- Х. 

Андерсена « 

Снігова 

королева». 

Другорядні 

члени 

речення» 

У конспекті уроку 

представлено інтерактивні 

методи роботи з 

використанням 

мультимедійних засобів та 

ігрових форм. Автори 

роботи доводять перевагу 

нових технологій навчання  

у європейській системі 

освіти 

Джангобекова 

Тетяна 

Анатоліївна, 

вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

Синявська 

Ірина 

Миколаївна, 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

СЗШ № 51 

вул.Скісна, 

1 

тел.238-34-

58 

<szsh51

@rambl

er.ru> 

Інтегрований 

урок з 

географії і 

української 

літератури 

"Українська 

діаспора. 

Трагедія 

еміграції в 

творі 

В.Стефаника 

"Камінний 

хрест".  

Дана робота демострує як 

незвичайно і цікаво 

супроводжується 

мультимедійними 

презентаціями інтегрований 

урок з географії і 

української літератури. 

Найважливіша мета даного 

уроку – виховання любові 

до України. 

Заяць Галина 

Йосипівна, 

вчитель 

географії , 

Столяр Ольга 

Іванівна, 

вчитель 

української 

мови і 

літератури  

ЛЛМ 

вул.Куль-

парківська, 

99 тел. 292-

87-07 

 

<lmeneg

ement20

08@yan

dex.ru> 

Інтегроване 
навчання 
(хімія, біологія, 
фізика) 

Формування в учнів 
науковцю мислення      при      
вивчення природничих   
наук   методом роботи    в    
малих    групах дослідників        
(пошуковнів, 
експериментаторів,   
практиків, 
систематизаторів) 

Каличак 
О.М. 

ЛТЛ м. 
Львів, 

вул..Таманс
ька. 11 

Іігіеслп

о1(2).|

Шіаі1.с 

«Методичні 

рекомендації  

щодо кален-

дарного пла-

Методика викладання на 

основі принципу інтеграції,  

що забезпечує міцні знання 

Богачова 

Олена 

Михайлівна 

СЗШ №52, 

79007, м. 

Львів,  вул. 

52schoo

l@ukr.n

et 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
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нування для 1 

класу на основі 

між-

предметної  

інтеграції».  

за розвиток творчих 

здібностей учнів. 

Гоголя, 17 

 

 

«Впровадженн

я   методики 

інтеграції  нав-

чальних 

дис.=циплін  з 

використанням 

комп’ютерних  

технологій у 

початковій 

школі» 

Представлена методика 

інтеграції, що сприяє 

розвитку духовного світу 

дитини, формування 

позитивної мотивації  

здорового способу життя.  

Петрова 

Тетяна 

Юріївна 

СЗШ №52, 

79007, м. 

Львів,  вул. 

Гоголя, 17 

 

52schoo

l@ukr.n

et 

 

«Запровадженн

я інтегрованого 

навчання на 

уроках 

англійської 

мови» 

Методика проведення 

інтегрованих уроків під час 

вивчення англійської мови. 

Антонова 

Лариса 

Федорівна 

ЛЛГ 79005, 

м. Львів, 

вул. 

Кирила і 

Мефодія, 

17а 

lingua_g

ymn@m

ail.lviv.

ua 

 

 

5. Позашкільне виховання - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електронн

а адреса 

Розвиток 

творчих 

здібностей у 

навчанні і 

вихованні 

учнівської 

молоді. 

В роботі вміщено опис 

системи учнівського 

самоврядування, 

сценарії виховних 

заходів. 

Голубова Юлія 

Михайлівна 

СЗШ  № 96 

вул.Довженк

а, 13 

 

school-

96@mail.ru 

 

Організація 

роботи 

учнівського 

самоврядуванн

я в школі. 

Робота призначена для 

педагогів-

організаторів та 

класних керівників, 

які охоплені 

учнівським 

самоврядуванням.  

Москва Тетяна 

Євгенівна 

СЗШ № 1 

вул.Трильов-

ського, 17 

lvivschool1

@ukr.net 

 

     

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
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Лексика 

українських 

народних 

рухів для дітей 

віком від 6 до 

9 років.  

Методична розробка. Савельєва 

Катерина 

Романівна, 

керівник 

зразкового 

ансамблю 

народного 

танцю «Ранок» 

БДЮТ 

Франківсько-

го району 

вул.Наукова, 

17 

тел.263-24-27 

 

 

Методи 

виховання і 

навчання на 

музичних 

заняттях 

Методична розробка. Петрук , 

керівник 

гуртка 

«Мудрагелики

» 

БДЮТ 

Франківськог

о району 

вул.Наукова, 

17 

тел.263-24-27 

 

 

Інноваційні 

форми 

організації 

навчально-

виховного 

процесу. 

Використання 

інтерактивних 

форм роботи 

на заняттях 

гуртків. 

Методичні 

рекомендації для 

використання 

інтерактивних форм 

роботи на заняттях 

гуртків: диспуту, 

ділової гри. 

Чмир Софія, 

керівник 

гуртка  «Нова 

генерація 

лідерів» 

БДЮТ 

Франківськог

о району 

вул.Наукова, 

17 

тел.263-24-27 

 

«У колі 

друзів» 

Матеріали 

Міжнародного 

дитячого фестивалю 

Когут Ольга 

Володимирівна

, директор 

ЦДТ 

«Веселка» 

ЦДТ 

«Веселка» 

вул.Антонов

ича, 47 

тел.237-24-22 

 

«Дітвак із 

сонцем у 

кишені» 

Заняття-екскурсія, 

проведене на 

експозиції виставки 

про творчість Б.-

І.Антонича 

М.Гурин, 

керівник 

літературно- 

художнього 

гуртка 

«Дивослово» 

ЦДТ 

«Веселка» 

вул.Антонов

ича, 47 

тел.237-24-22 

 

 

 

6. Дошкільне виховання -  2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад освіти 

Адреса 

закладу 

    

„Свята та Сценарії свят, розваг, тематичних Ткаченко ДНЗ № 3 
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розваги в ДНЗ.” занять. Для всіх вікових груп. Л.В. вул.Є.Коноваль

ця, 124 

тел. 237-09-04 

„Рослини.” Конспекти занять до теми тижня. 

Для дітей I молодшої групи. 

Стефанко 

В.Ю. 

ДНЗ № 3 

вул.Є.Коноваль

ця, 124 

тел. 237-09-04 

„Дитячий 

садок.” 

 

Конспекти занять до теми тижня. 

Для дітей молодшої групи. 

Романюк 

Ю.В. 

ДНЗ № 3 

вул.Є.Коноваль

ця, 124 

тел. 237-09-04 

„Фрукти.” Конспекти занять до теми тижня. 

Для дітей старшої групи. 

Башмет Н.І. ДНЗ № 3 

вул.Є.Коноваль

ця, 124 

тел. 237-09-04 

„Тематичне 

планування за 

видами 

діяльності: 

Посуд. 

Овочі, Книжка.” 

Планування навчально-виховного 

процесу за певною темою та 

видами діяльності протягом дня. 

Для дітей I молодшої групи. 

Бондаренко 

Наталія 

Леонідівна, 

завідувач 

дошкільного 

закладу 

ДНЗ № 18 вул. 

Гіпсова, 36-б 

тел.238-45-53 

„Конспекти 

інтегрованих 

занять на тему: 

Перші квіти, 

Свійські 

тварини.” 

Зразки побудови занять з 

використанням матеріалу і завдань 

з різних розділів програми. Для 

дітей середньої групи. 

Вітошинська 

Н.І. 

 

ДНЗ № 18 вул. 

Гіпсова, 36-б 

тел.238-45-53 

„Семінари для 

вихователів,бать

ків на тему: 

Готовність до 

школи-що це?” 

Теоретичні засади та практичні 

заняття з дітьми по визначенню 

готовності дітей до навчання в 

школі. 

Бондаренко 

Н.Л. 

ДНЗ № 18 вул. 

Гіпсова, 36-б 

тел.238-45-53 

Залучення дітей 

до 

високохудожньо

ї літератури,  

розвиток 

виразного 

літературного 

мовлення,спону

кання до 

створення 

„Літературний гурток „Рідне 

слово.” Для дітей ясельної групи. 

Петровська 

Н.М. 

ДНЗ № 33 

вул.Володимир

а Великого, 13-

а 

тел.263-50-00 
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рукописних 

книжок. 

„Екологічне 

виховання Я – 

частинка 

природи.” 

 

Дати дітям уявлення про 

екологію,як науку;вчити розрізняти 

живі і неживі об’єкти 

природи,закріплювати знання  про 

те,що людина є частиною природи 

і існування людини без природи 

неможливе. Для дітей середньої  

групи. 

Заяць Л.П. 

Цибікова 

Л.Ф. 

 

ДНЗ № 33 

вул.Володимир

а Великого, 13-

а 

тел.263-50-00 

„Безпека 

життєдіяльності 

дитини.” 

Створювати сприятливі умови для 

свідомого сприйняття дітьми 

правил безпечної поведінки: 

вдома,на вулиці,під час відпочинку 

на водоймі, в лісі. Вчити 

дошкільників набирати номери 

телефонів основних служб 

допомоги. Для дітей старшої групи. 

Шемечко 

М.О. 

Шевців М.Г. 

 

ДНЗ № 33 

вул.Володимир

а Великого, 13-

а 

тел.263-50-0033 

„Художньо-

естетична студія 

Казковий світ.” 

 

Ознайомлювати дошкільників з 

творами образотворчого мистецтва. 

Формувати особистісну позицію 

при сприйнятті творів 

образотворчого мистецтва. Для 

дітей молодшої групи. 

Сабадаш 

М.С. 

 

 

ДНЗ № 33 

вул.Володимир

а Великого, 13-

а 

тел.263-50-00 

„Мистецькі 

фантазії” 

(сфера” 

Культура”) 

 

В даній добірці представлені 

авторські та творчі розробки 

занять,свят.розваг, спрямовані на 

розкриття змісту освіти 

дошкільника за основними для 

цього віку видами мистецтва. 

Для дітей молодшої, середньої, 

старшої груп. 

Дмитришин 

О.В. 

Гуральник 

М.П. 

Дякун С.М. 

Мних О.Д. 

Маркова К.В. 

Верещинська 

О.В. 

Костюк М.О. 

ДНЗ № 73 

вул.Бойчука,7 

тел.263-01-14 

„Маленькі таєм-

ниці великих 

відкриттів „( 

сфера „Я сам,” 

Логіко-

математична 

діяльність). 

 

Розробки занять,спрямовані на 

формування уявлення дитини про 

своє тіло,його будову, свої соціаль-

ні ролі та обов’язки. Використання 

мислитель них операцій і логічних 

прийомів, здійснення вимірювань і 

елементарних обчислень. Для дітей 

молодшої, середньої, старшої груп. 

Дякун С.М. 

Чуханенко 

Г.І. 

Мних О.Д. 

Думич Н.І. 

Маркова К.В. 

Гуральник 

М.П. 

ДНЗ № 73 

вул.Бойчука,7 

тел.263-01-14 

„Свята та розва- Свята та розваги для всіх вікових Погоральська ДНЗ № 129 
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ги Музичні дже-

рела 

духовності.” 

груп. 

 

О.Д. 

 

вул.Коновальця

, 79 

тел. 238-29-73 

„З досвіду робо-

ти вихователя за 

принципами Ли-

цем до дитини.” 

Заняття з екологічного виховання, 

БЖД,розвитку мовлення. Для дітей 

II молодшої, середньої, старшої 

груп. 

Узумова К.Е. 

 

ДНЗ № 129 

вул.Коновальця

, 79 

тел. 238-29-73 

„Мандрівки 

екологічною 

стежиною.” 

 

Заняття з екологічного виховання. 

Для дітей молодшої, середньої, 

старшої груп. 

Кондрат Н.І. 

Коваль О.В. 

Бринецька 

О.В. 

ДНЗ № 129 

вул.Коновальця

, 79 

тел. 238-29-73 

„Світ, який я 

бачу, люблю і 

оберігаю.” 

Заняття з екологічного виховання. Бреславська 

В.В. 

ДНЗ № 129 

вул.Коновальця

, 79 

тел. 238-29-73 

„Робота з 

родиною» 

Поради для батьків, пам’ятки, 

заповіді, тести,анкети. 

Кранковська 

О.В. 

 

ДНЗ № 131 

вул.Антонович

а, 109-а 

тел.238-47-09 

„Заняття з 

розвитку 

мовлення” 

 

Розробки занять,спрямовані на 

збагачення побутової лексики 

дітей,введення в мовлення слів 

історичного характеру, з етнографії 

рідного краю. Пізнавання 

навколишнього світу,його краси. 

Для дітей старшої групи. 

Стецишин 

Н.П. 

 

ДНЗ № 131 

вул.Антонович

а, 109-а 

тел.238-47-09 

„Християнська 

культура як 

засіб розвитку 

духовнорелігійн

ої сенситивності 

та виховання 

моральноетични

х цінностей 

дошкільника.” 

Для наповнення життя малят 

духовними враженнями про світ, в 

якому ми живемо. 

Формування світогляду дитини на 

основі християнських цінностей та 

скеровування їх до 

Правди,Добра,Краси і Любові. 

Для дітей всіх вікових груп. 

Гавінська 

М.В. 

 

ДНЗ № 131 

вул.Антонович

а, 109-а 

тел.238-47-09 

„Використання 

інноваційних 

технологій при 

проведенні 

занять з 

фізичної 

культури та 

комп’ютерної 

Використання інноваційних 

технологій шляхом інтеграції в 

роботі з дітьми. Для дітей старшої 

групи. 

Цалкова І.А. 

 

ДНЗ № 134 

вул.Володимир

а Великого, 55 

тел.263-34-77 
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грамоти.” 

Корекційна 

робота в 

підгрупах. 

 

Корекційна робота з дітьми з 

подолання різних вад мовлення в 

групах компенсуючого типу під 

час індивідуальних та групових 

занять. 

Діти з діагнозом ЗНР, дизартрія, 

ФФН, заїкуватість 

Рябцева Л.В. 

Шторх Л.Г. 

 

ДНЗ № 134 

вул.Володимир

а Великого, 55 

тел.263-34-77 

„Екологічні 

цікавинки” 

 

Для сприяння становлення 

екологічного світогляду 

людини,що передбачає гуманну 

взаємодію з природнім довкіллям. 

Для дітей старшої групи. 

Рущак О.М. 

Короходкіна 

О.М. 

 

ДНЗ № 134 

вул.Володимир

а Великого, 55 

тел.263-34-77 

„Музичні 

ранки,розваги.” 

 

Розвиток у дітей музичних та 

акторських здібностей. Для дітей 

середньої та старшої груп. 

Мацієвська 

І.І. 

ДНЗ № 134 

вул.Володимир

а Великого, 55 

тел.263-34-77 

«Використання 

методів та 

прийомів у 

виправленні 

різноманітних 

порушень 

мовлення 

дошкільників» 

 Вчителем – логопедом  розроблена 

методика проведення занять з 

розвитку правильного мовлення, 

психічних процесів, слухової та 

зорової уваги.  

Горішевська  

Оксана  

Леонідівна 

 

ДНЗ №38 

79011, м.Львів, 

вул. Уласа 

Самчука, 21 

р.т. 276 -35 -64 

«Театр 

фізичного 

виховання за 

методикою М. 

Єфименка на 

основі десяти 

заповідей» 

 Розроблена методика занять, 

спрямованих на формування  

здоровязберігаючих 

компетентностей дитини, її 

самореалізації та креативного 

мислення. 

Цехош  

Христина 

Іванівна 

 

 

ДНЗ №109 

79005, м.Львів, 

вул. Рутковича, 

14 

 

 

«Формування 

екологічної 

культури 

дошкільників за 

методикою С. 

Лазарєвої» 

Представлено методичні 

рекомендації та розробки 

інтегрованих занять для 

дошкільників, спрямованих на 

розвиток творчих здібностей дітей 

та формування їх   екологічної 

свідомості. 

Дмитрук 

Галина 

Опанасівна, 

завідувач 

ДНЗ 

 

ДНЗ №109 

79005, м.Львів, 

вул. Рутковича, 

14 
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«Виховання 

національної 

самосвідомості 

та патріотичних 

почуттів через 

вивчення історії 

рідного міста»  

 Вихователем  реалізовано ідеї  

патріотичного виховання та 

національної самосвідомості через 

ознайомлення з історією рідного 

міста 

Рогович  

Надія 

Дмитрівна 

 

ДНЗ №29 

79000, м.Львів, 

вул. 

Чайковського, 

22 

 

«Фізичне та 

валеологічне 

виховання як 

засіб 

гармонійного 

розвитку дітей 

дошкільного 

віку» 

 Вихователем  розроблені 

дидактичні матеріали з 

валеологічного виховання,  які  

сприяють реалізації завдань 

пізнавального, креативного 

розвитку дітей . 

Бажанська 

Лілія 

Йосифівна 

 

ДНЗ №29 

79000, м.Львів, 

вул. 

Чайковського, 

22 

 

 

«Використання 

нетрадиційних 

форм та методів 

проведення 

занять у 

дошкільному 

зак-ладі   із 

застосу-ванням  

технології 

розвивального 

навчання»  

«Представлені методичні матеріали 

із застосуванням інноваційних 

підходів, що сприяють розвитку 

творчих здібностей дітей 

дошкільного віку» 

Домарецька  

Ольга 

Василівна 

 

ДНЗ №25 

79000, м.Львів,  

вул. 

Листопадового 

Чину, 26 

 

 

«Народознавств

о  як  напрям  

пріори-тетної 

діяльності  

дошкільного 

закладу» 

Вихователем розроблені конспекти 

занять з використан-ням 

народознавчих матеріалів, що 

сприяють формуванню цін-нісного 

ставлення до світу та самого себе , 

позитивне ставлення до своєї 

країни та свого народу.  

Тимчик Віра 

Вікторівна 

 

ДНЗ №43 

79005, м.Львів, 

вул. Кирила і 

Мефодія, 11 

 

 

Формування 

початкових 

математичних 

уявлень у дітей з 

вадами 

мовлення. 

Матеріали орієнтовані  на ряд 

вимоги у підготовці дитини до 

навчання в сучасних освітніх 

закладах як компенсуючого так і 

загальноосвітнього типу.  

Горун 

Ольга 

Ярославівна, 

вчитель-

дефектолог 

ДНЗ № 35 вул. 

Карманського, 

7 

Розвиток 

мовлення у 

дітей з вадами 

Матеріали для організації навчання 

глухих дітей звуковій  словесній 

мові. 

Пригода 

Марія 

Іванівна,  

ДНЗ № 35 вул. 

Карманського, 

7 
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слуху. вчитель-

дефектолог 

Створення умов 

для естетичного 

розвитку дитини 

та її творчого 

потенціалу 

засобами 

зображувальної 

діяльності. 

Розробка системи  занять із 

зображувальної діяльності та 

гуртка „Веселкова палітра”, зразки 

та описи виконання різних 

нетрадиційних технік зображення. 

Бакай 

Світлана 

Миколаївна, 

вихователь 

ДНЗ № 40 вул. 

Трильовського, 

10 

Створення 

підвищеного 

комфорту 

особистості. 

У представлених матеріалах 

зібрано корекційні програми, 

тренінги, окремі розвиваючі 

заняття, рекомендації для бать-ків 

та вихователів, короткий опис 

роботи практичного психолога в 

умовах дошкільного закладу. 

Ковальчук 

Тетяна 

Олександрівн

а, 

практичний 

психолог 

ДНЗ № 40 вул. 

Трильовського, 

10 

Розвивальний 

рух за 

методикою 

Вероніки 

Шерборн. 

Методика може використовуватися 

вихователями, батьками  в ході 

проведення занять з фізкультури, 

валеології та природи. 

Сокол 

Людмила 

Іванівна, 

вихователь 

ДНЗ № 44 вул. 

Зубрівська, 5 

Розвиток 

пізнавальної та 

мовленнєвої 

активності у  

дітей із 

загальним 

недорозвитком 

мовлення 

Матеріали передбачають шляхи 

розв’язання педагогами 

(вчителями-логопедами, 

вихователями логопедичних груп) 

освітніх завдань через творче 

застосування сукупності методів, 

прийомів, інновацій на всіх етапах 

практичної діяльності. 

Стрельбицьк

а 

Наталія 

Миколаївна, 

вчитель-

логопед 

ДНЗ № 44 вул. 

Зубрівська, 5 

Подолання 

мовленнєвих 

порушень у 

дітей 

 із ЗНМ ІІ-ІІІ 

рівнів 

Використання найрізноманітніших 

методів і засобів, зібраних та 

описаних у даній роботі,  сприяє 

розвитку інтелектуальних і мовних 

можливостей дитини.  

Бавіна 

Ірина 

Богданівна, 

Мицько 

Ольга 

Миколаївна, 

вчителі-

логопеди 

ДНЗ № 70 вул. 

Максимовича, 

2 

«Природа вчить, 

виховує, 

оздоровляє» 

Розроблені конспекти занять на 

допомогу вихователям, батькам.  

Андрейко 

Лілія 

Василівна, 

вихователь 

ДНЗ № 118 

вул. 

Дністерська, 

7А 

Формування 

національних 

Представлені сценарії свят, розваг, 

розробки тематичних занять, 

Клименко 

Світлана 

ДНЗ № 130 

вул. 
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почуттів через 

виховання 

любові до рідної 

мови, творчості 

великого поета 

Т.Г.Шевченка 

доповіді націлені на формування і 

виховання національної свідомості 

через рідне слово, ознайомлення з 

творчістю Т.Г.Шевченка. 

Федорівна, 

музичний 

керівник 

Трильовського, 

9 

Фізкультурно-

оздоровча 

робота з 

дошкільниками 

Зібраний матеріал рекомендовано 

вихователями дошкільних закладів  

для  роботи з дітьми по зміцненню, 

збереженню та відновленню їх 

здоров’я. 

Перетятко 

Любов 

Йосипівна, 

вихователь 

ДНЗ № 130 

вул. 

Трильовського, 

9 

Набуття 

життєвої 

компетентності 

дітьми через 

використання 

потенціалу 

природного 

оточення на базі 

педагогічної 

спадщини 

В.Сухомлинсько

го 

В представлених матеріалах 

зібрано серію практичних занять та 

рекомендацій для вихователів 

щодо ознайомлення дітей з 

природою, виховання морально-

етичних, гуманних почуттів.  

Хомко 

Оксана 

Богданівна, 

вихователь 

ДНЗ № 169 

вул. 

Тернопільська, 

12 

Народознавство 

рідного краю 

Подані конспекти занять, 

дидактичні ігри, консультації з 

народознавства допоможуть 

вихователям в організації 

українознавчої роботи з дітьми. 

Воробець 

Стефанія 

Петрівна, 

вихователь 

ДНЗ № 170 

вул. 

Ярославенка, 

24 

«Ми діти твої, 

Україно» 

Розробки тематичних занять,  

рекомендовано для використання 

музичним керівникам та 

вихователям і націлені на 

виховання національної свідомості 

через народну пісню, рідне слово. 

Вархоляк  

Марія 

Степанівна, 

музичний 

керівник 

ДНЗ № 175 

вул. 

Антоненка-

Давидовича, 11 

Інноваційна 

практика 

творчого 

розвитку дітей 

старшого 

дошкільного 

віку ДНЗ №176 

«Пізнайко» 

Пропоновані планування, 

конспекти, сценарії різних форм 

роботи з дітьми. Рекомендовано: 

вихователям-методистам, 

вихователям, музичним керівникам 

та практичним психологам. 

Творча 

група: 

Сидорова 

Г.Ф. 

Васильків 

О.П. 

Александров

ич І.В. 

Сороколіт 

Г.І. 

Мазурик О.Р. 

ДНЗ № 176 

вул. Кос-

Анатольського, 
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Сорокова 

Л.П. 

Сибаль М.Ю. 

 

Розвиток та 

виховання дітей 

дошкільного 

віку через 

музично-

театралізовану 

діяльність 

Розвитку творчих здібностей дітей 

за допомогою музично-

театралізованої діяльності 

допоможуть представлені сценарії 

свят, розваг, розробки тематичних 

занять.  

Творча 

група: 

Ломакіна 

О.Є. 

Суркова Л.В. 

Сибаль М.Ю 

ДНЗ № 176 

вул. Кос-

Анатольського, 

8 

Формування 

національної 

свідомості дітей 

через народну 

пісню, слово, 

традиції та 

звичаї рідного 

краю. 

Представлені сценарії свят, розваг, 

розробки тематичних занять, 

доповіді націлені на виховання 

національної свідомості через 

народну пісню,  рідне слово, 

творчість Т.Г.Шевченка.  

Сойка  

Марія 

Богданівна, 

музичний 

керівник 

ДНЗ № 181 

вул. 

Кавалерідзе, 13 

Формування 

основ безпечної 

поведінки дітей 

дошкільного 

віку. 

Підібраний матеріал сприяє 

формуванню у дітей правильної та 

чіткої вимови, розвиває мовлення 

дошкільників. Рекомендований для 

використання у роботі вихователів 

та логопедів 

Проць  

Ганна 

Романівна, 

вихователь 

ДНЗ № 183 

вул. Хуторівка, 

44 

Мовленнєва 

діяльність 

старших 

дошкільників в 

іграх та вправах. 

Методичні рекомендації. Начаєва  

Ольга 

Рихардівна 

ДНЗ № 179 вул 

Чукаріна., 1 

Система 

християнського 

виховання в 

дошкільних 

закладах. 

Опрацьовано зміст роботи з дітьми 

дошкільного віку. Рекомендовано 

для роботи в дошкільних закладах. 

Маланчин  

Орися 

Іванівна 

ДНЗ 40   вул. 

Трильовського, 

10 

Зміст та 

завдання Базової 

програми 

розвитку дитини 

дошкільного 

віку «Я у Світі». 

Корекційні програми, тренінги, 

окремі розвиваючі заняття, 

рекомендації для батьків та 

вихователів. 

Творча група 

вихователів 

методистів 

ДНЗ 

Сихівського 

району 

 

Проектування 

діяльності 

Інтегровані заняття, тематичні 

бесіди, ігри, консультації як 

Ковальчук  

Тетяна 

ДНЗ 40 вул. 

Трильовського, 



Адреси кращого педагогічного досвіду освітян м.Львова 

Навчально-методичний центр освіти 

 

28 
 

практичного 

психолога в 

умовах 

дошкільного 

закладу. 

підготувати дитину до розв’язання 

складних життєвих ситуацій, 

навчити їх захищати себе від 

небезпеки, а також запобігти 

дитячому травматизму. 

Олександрів-

на 

10 

„Подорож у 

довкілля” ( 

сфера 

„Природа” ). 

Вданій добірці представлені 

розробки занять,спрямовані на 

створення в малюків уявлення про 

природу і людину,як її органічну 

частку,на непорушність гармонії у 

стосунках з довкіллям. Для дітей II 

молодшої, середньої, старшої груп. 

Чуханенко 

Г.І. 

Думич Н.І. 

Васинчик 

Л.М. 

Вантух М.М. 

Куркевич 

Л.В. 

Маркова К.В. 

ДНЗ № 73 

вул.Бойчука,7 

тел.263-01-14 

 

7. Математика - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія 

досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електр

онна 

адреса 

Впровадження 

інновацій у 

навчально-

виховний 

процес 

У першому розділі розкривається 

історія розвитку економіки та еконо-

мічної освіти в Галичині. Тенденції 

навчання та формування економічних 

знань в країнах Західної Європи. Еко-

нмічне виховання учнівської молоді в 

родині. У другому розділі – розгляда-

ються методи розв'язування економіч-

них задач на уроках математики в 

школі. При вивченні математики учні 

знайомляться з розв'язанням деяких 

типів економічних задач. Це зокрема 

економіч ні задачі у процесі вивчення 
відсотків, пропорції, лінійної функції, 
елементів прикладної математики, 
показникової та логарифмічної функ-
ції, похідної, теорії ймовірностей, 
геометрії. 

Овчар 

Ольга 

Михайлівна 

СЗШ  № 67  

м. Львів, 

вул. Сяйво. 

18 

т. 267-36-

12 

scool6

71viv@

ya.ru 

mailto:scool671viv@ya.ru
mailto:scool671viv@ya.ru
mailto:scool671viv@ya.ru
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«Реалізація 

інтелектуально

го потенціалу 

учнів на уроках    

математики   і 

в позаурочний 

час»  

 Робота учнів організовується шляхом 

використання  інтерактивних форм 

роботи, що сприяє розвитку  творчого 

потенціалу учнів. 

Добосевич  

Марія 

Степанівна 

ЛАГ 

79013, м. 

Львів, вул.. 

С.Бандери, 

14 

gimnaz

ija_lag

1@ukr

post.ua 

«Методика 

впровадження 

активних форм 

навчання у 

процесі 

вивчення 

математики» 

Вчитель виконує головну мету – 

здобуття міцних знань. Для цього 

використовує нестандартні уроки, 

елементи гри, роботу в групах. Вчить 

самостійно працювати, робити 

узагальнення, 29л.2929совувати на 

практиці здобуті знання. 

Хирівський  

Ігор 

Володимир

ович 

СЗШ №9 

79000, м. 

Львів, вул.. 

Коперніка, 

42 

shkola

9-

lv@ukr

.net 

«Активізація 
пізнавальної 
діяльності 
учнів вечірньої 
школи на 
уроках 
математики». 

Робота учнів організовується шляхом 

використання різноманітних методів і 

прийомів та активного співробітництва 

вчителя та учня. 

Петрук  

Емілія 

Василівна, 

директор  

ВСЗШ №28 

79008, м. 

Львів, вул.. 

Д.Галицько

го, 4 

emma

@org.l

viv.net  

«Застосування  
особистісно – 
орієнтованих 
технологій 
навчання в 
процесі 
викладання 
математики» 

Використання інноваційних технологій 

на уроках математики, що сприяють  

розвитку інтелектуальних здібностей 

учнів. 

Філь  Ірина 

Миколаївна  

СЗШ №52, 

79007, м. 

Львів,  вул. 

Гоголя, 17 

52scho

ol@ukr

.net 

«Створення 
інноваційного 
навчального 
простору при 
вивченні 
математики» 

Співпраця з учнями в системі online, 

організація дистанційного навчання.  

Власов Олег 

Миколайов

ич 

ЛЛГ 79005, 

м. Львів, 

вул. Кирила 

і Мефодія, 

17а 

lingua_

gymn

@mail.

lviv.ua 

Електронні 
конспекти 
«Математика 8 
клас»: 

 Раціональні 
вирази. 

 Квадратні 
корені 

 Квадратні 

Поурочна розробка конспектів уроків 

математики для 8 класу, яка містить 

конспект уроку у вигляді допоміжного 

матеріалу для вчителя. Створені 

відповідно до нової програми, без 

орієнтації на конкретний підручник. 

Творча 

группа РМО 

вчителів 

математики 

Скабара 

Тетяна 

Володимирів

на 

 
 
 
 
СЗШ № 1; 
вул.Трильовс
ького, 17  
СЗШ №1 
СЗШ № 98 
вул.Трильовс

 

 

lvivschoo

l1@ukr.n

et 

 

lvivschoo

http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=gimnazija_lag1@ukrpost.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=gimnazija_lag1@ukrpost.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=gimnazija_lag1@ukrpost.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=gimnazija_lag1@ukrpost.ua
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola9-lv@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola9-lv@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola9-lv@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola9-lv@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=emma@org.lviv.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=emma@org.lviv.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=emma@org.lviv.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
mailto:lvivschool1@ukr.net
mailto:lvivschool1@ukr.net
mailto:lvivschool1@ukr.net
mailto:lvivschool1@ukr.net
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рівняння. 

 Повторення. 

 Чотирикутни
ки. 

 Подібність 
трикутників 

 

 Розв’язуванн
я 
прямокутних 
трикутників 

 

 Многокутник
и. Площі 
многокутникі
в. 

Повторення 
 

Лев Алла 

Ярославівна 

Приймак 

Тетяна 

Орестівна 

Кушваха 

Марія 

Степанівна 

Желізник 

Ірина 

Володимирів

на 

Плахта 

Любов 

Євстахіївна 

Босак Наталія 

Володимирів

на 

Загурський 

Анатолій 

Станіславови

ч 

Шкоропад 
Любомира 
Ярославівна
, 
Романів 

Ольга 

Левківна 

Ткач Ірина 

Миколаївна 

Ладига 

Даниїла 

Володимирі

вна 

Демчук 

Оксана 

Романівна, 

Ледвій 

Ірина 

Ярославівна 

Пелешко 

Галина 

ького 12 
ССЗШ № 93 
вул.Кос-
Анатоль-
ського 10 
НВК «Школа-
садок 
«Софія» вул. 
Героїв Крут, 
27 
НВК «Шк-
сдок «Софія» 
НВК «Школа-
садок 
«Софія»;  
НВК «Школа-
садок «Софія 
СЗШ № 13 
вул.Драган
а, 7 

НВК «Школа-
гімна-зія 
Сихівська» 
;вул.Хоткеви
ча, 48 
 НВК 
«Школа-
гімназія 
«Сихівська»; 
НВК «Школа-
гімназія 
«Сихівська»; 
вул.Хоткевич
а, 48 
ЛСШ № 69; 
вул.Запорізь
ка, 20 
СЗШ № 96 
вул.Довженк
а 13 
СЗШ № 84 
вул.Зубрівсь
ка 30 
СЗШ № 84 
вул.Зубрівсь
ка 30 
 
НВК «Школа-
ліцей 
«Оріяна». 
вул.Чукарін

l1@ukr.n

et 

mdor98

@yahoo.

com 

 

lvivschoo

l93@gm

ail.com 

escuela8

0@ukr.n

et 

 

escuela8

0@ukr.n

et 

 

lvivschoo

l13@gm

ail.com 

 

sykhivsk

a@gmail 

.com 

 

sykhivsk

a@gmail 

.com 

 

sykhivsk

a@ 

gmail 

.com 

 

school69

@ukrpos

t.ua 

school-

96@mail

.ru 

mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:lvivschool93@gmail.com
mailto:lvivschool93@gmail.com
mailto:lvivschool93@gmail.com
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://2temail.com/
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
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Михайлівна 

Єрошова 

Наталія 

Миколаївна 

а, 3 
 
СЗШ № 86 
вул.Скорин
и 34 
 

szsh84@

rambler.

ru 

szsh84@

rambler.

ru 

oriyana

@mail 

.lviv.ua 

 

lviv86sch

ool@mai

1.ru 

Штучні 

прийоми 

розв’язування 

рівнянь, систем 

рівнянь. 

У розробці подано календарне 

планування, конспекти всіх уроків, 

завдання для самостійної роботи і 

тематичної письмової роботи для 

даної теми. Дану розробку може бути 

використано як повністю, так і 

фрагментарно. Розробка пройшла 

апробацію у СЗШ № 13. 

 

Босак  

Наталія 

Володимирі

вна 

СЗШ № 13 

вул.Драган

а, 7 

 

lvivsch

ool13

@gmai

l.com 

Інтегровані 

уроки з 

математики. 

 

Дана методична розробка дає 

можливість уроки узагальнення і 

систематизації знань для учнів 5-7 

класів наповнити тематичним змістом, 

який розвиває ключові компетентності 

і виховує громадянина і патріота 

України. 

Тиран  
Ольга 

Орестівна 

СЗШ № 73      

вул. 

Дністерська

, 5 

shkola

73@uk

r.net 

Математика. 

Матеріали для 

підготовки до 

ЗНО. Основні 

означення, 

формули, 

теореми та 

завдання для 

підготовки. Ч. І, 

ІІ. 

Посібник укладено на основі програми 

з математики для загальноосвітніх 

навчальних закладів, Державного 

стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти України.  

Васильків  
Галина 

Іванівна, 

СЗШ  № 13  

вул. 

Драгана, 7 

lvivsch

ool13

@gmai

l.com 

«Збірник задач Завдання для учнів 9-х класів дібрані Коморна ССЗШ № 5 <lviv.sc

mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
http://lviv.ua/
mailto:lviv86school@mai1.ru
mailto:lviv86school@mai1.ru
mailto:lviv86school@mai1.ru
http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://2temail.com/
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з геометрії для 

9-11 класів» 

так, що їх можна використовувати при 

актуалізації опорних знань на уроці 

«Розв’язування задач»у 10-11 класах з 

метою систематизації знань за курсом 

основної школи. Можуть бути 

використані для удосконалення форм 

самостійної роботи учнів , як на уроках  

так і вдома. Завдання полегшать 

роботу вчителям щодо вироблення в 

учнів інтересу до геометрії. 

Лариса 

Мирославів

на, 

заступник 

директора з 

НВР 

вул.І.Кокор

удзів, 9 

тел.238-96-

56 

hool5

@gmai

l.com > 

Формування 
цінності освіти 
в адаптованій 
системі 
виховання. 
Розвиток 
творчих 
здібностей на 
уроках 
математики. 

Робота представляє собою аналіз 
можливих варіантів використання 
інтерактивних методів навчання на 
уроках математики. Подано зразки 
«математичних» приправ у вигляді:  
- історичних посилань; 
- літературних відступів; 
- графічного оформлення окремих 
завдань; 
- прикладних математичних завдань. 

Благута 
Олена 

Едуардівна,  
Михайлиши

н Любов 
Григорівна, 
Медведюк 

Оксана 
Володимирі

вна 

НВК 

ім.В.Стуса 

вул.Повста

нська, 14 

тел.237-79-

72 

<ecir_p

oshta

@mail.

lviv.ua

> 

Впровадження 

інновацій у нав-

чально-виховний 

процес 

У першому розділі розкривається історія 

розвитку економіки та економічної 

освіти в Галичині. Тенденції навчання 

та формування економічних знань в 

країнах Західної Європи. Економічне 

виховання учнівської молоді в родині. У 

другому розділі - розглядаються методи 

розв'язування економічних задач на 

уроках математики в школі. При 

вивченні математики учні знайомляться 

з розв'язанням деяких типів 

економічних задач. Це зокрема 

економічні задачі у процесі вивчення 

відсотків, пропорції, лінійної функції, 

елементів прикладної математики, 

показникової та логарифмічної функції, 

похідної, теорії ймовірностей, геометрії 

Овчар Ольга 

Михайлівна 

СЗШ № 67 м. 

Львова           

м. Львів, вул. 

Сяйво. 18 

т. 267-36-12 

scool671

viv@ya.r

u 

 

 

 

 

mailto:scool671viv@ya.ru
mailto:scool671viv@ya.ru
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КПД із інформатики - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад освіти 

Адреса 

закладу 

Електро

нна 

адреса 

«Методика 

підготовки та 

набір задач до 

олімпіади з 

інформатики» 

- методична 

розробка  

Дослідження нових підло-

дів у підготовці учнів до 

олімпіад,   підбирка  зав-

дань для поступового само-

вдосконалення учнів у 

набутті навичок при розв’я-

зуванні ускладнених задач. 

Лешківець 

Ігор 

Богданович 

СЗШ №34 

79016 м. Львів, 

вул. Замкнена, 

8 

school34

@ua.fm 

Розробка 

практичних 

завдань з теми 

«Комп’ютерна 

графіка» у 

програмі 

CorelDraw. 

У роботі представлено цикл 

практичних робіт, 

призначених для учнів 9-го 

класу при вивченні 

програми CorelDraw.  

Кожан  

Любов 

Василівна,  

Федека  

Ольга 

Іванівна 

СЗШ № 90 

вул.Антоненка

-Давидовича, 2 

shkola90

@mail.lvi

v.ua 

Керівництво 

для 

користувача 

середовища 

Скретч. 

 

Дана робота містить опис 

середовища Скретч та 

керівництво користувача.  

Даний матеріал може  бути 

використаний вчителем  як 

у навчальних так і у 

виховних цілях для учнів 7-

10 класів під час вивчення 

відповідної теми. 

Семенюк  

Валерій 

Миколайови

ч 

НВК «Школа-

садок «Софія» 

вул.Героїв 

Крут, 27 

escuela80

@ukr.net 

Онлайнові ро-

бочі зошити 

при виклада-

нні інформа-

тики у 9 класі. 

У роботі представлено один 

з елементів методики робо-

ти у 9 класі за новою 

програмою - онлайнові 

робочі зошити.  

Пасічник  

Оксана 

Володимирів

на 

НВК «Школа-

гімназія 

«Сихівська» 

вул.Хоткевича,

48 

sykhivska

@ 

gmail.com 

«Подорож в 

інформатику» 

урок – гра. 

Мультимедійний проект 

командної гри з розширення 

знань з інформатики. 

Пищита 

Олена 

Вікторівна, 

Костовська 

Любов 

Семенівна 

ССЗШ № 45 

вул.Наукова, 

25 

тел.263-62-63 

school45-

lviv@yan

dex.ru 

 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
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КПД із фізики - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електронн

а адреса 

«Міжпредметні 

зв’язки,   їх знання 

та використання 

при викладанні 

фізики»  

 Реалізація вчителем  

міжпредметних зв’язків   

на уроках фізики сприяє 

розвитку розумової 

діяльності учнів їх 

пізнавальної активності, 

інтересу до знань.  

Попова Олена 

Валеріївна 

НВК 

«Школа – 

гімназія 

«Галицьк

а» 79019, 

м. Львів,  

вул. 

Замкова, 

4 

nvk_halyck

a@ukr.net 

 

« Використання 

комп’ютерної 

техніки в 

навчальному 

процесі з фізики» 

Досвід визначає основні 

напрямки 

інформатизації 

навчального процесу, 

використання ПК на 

уроках фізики в школі.  

Ксьондзик 

Володимир  

Григорович  

СЗШ №9 

79000, м. 

Львів, 

вул. 

Копернік

а, 42 

 

shkola9-

lv@ukr.net 

«Актуалізація 

пізнавальної  

діяльності учнів 

на уроках та в 

позаурочний час з 

фізики»  

Навчальна діяльність  

вчителя спрямована на 

розвиток творчого 

потенціалу учнів, 

застосуванням методу 

ігрового проектування, 

індивідуального 

наставництва. 

Койфман  

Олена 

Петрівна  

СЗШ 

№34 

79016 м. 

Львів, 

вул. 

Замкнена, 

8 

school34@u

a.fm 

«Розвиток 

пізнавального 

інтересу  учнів на 

уроках фізики» 

Вчителем 

представляється  

система  побудови 

уроків фізики на 

елементах гри, які 

дозволяють викликати 

інтерес до вивчення 

предмета.  

Уженкова 

Юлія 

Геннадіївна 

СЗШ №9 

79000, м. 

Львів, 

вул. 

Копернік

а, 42 

 

shkola9-

lv@ukr.net 

«Проблема Матеріали, які Делечук НВК sykhivska@ 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=nvk_halycka@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=nvk_halycka@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola9-lv@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola9-lv@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola9-lv@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=shkola9-lv@ukr.net
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пошуку і 

підтримки творчої 

особистості». З 

досвіду роботи 

вчителів фізики 

НВК «Школа – 

гімназія 

«Сихівська». 

дозволяють 

реалізовувати дану 

програму через пошук, 

підтримку і 

стимулювання 

інтелектуально та 

творчо обдарованих 

дітей. 

  

Людмила 

Василівна, 

Говоруха 

Галина 

Михайлівна 

«Школа – 

гімназія 

«Сихівсь

ка» 

вул.Хотке

вича, 48 

gmail.com 

Учнівські проекти 

як засіб розвитку 

пізнавальних 

інтересів, 

інтелектуальних 

та творчих 

здібностей учнів. 

Навчальний 

проект «Час і 

календар». 

В роботі розглянуто 

питання розвитку 

пізнавальних інтересів, 

інтелектуальних та 

творчих здібностей на 

прикладі навчального 

проекту «Час і 

календар». Робота 

призначена для вчителів 

фізики, які працюють 

над методами проектів. 

Штикало  

Ольга 

Михайлівна 

НВК 

«Школа – 

гімназія 

«Сихівсь

ка» 

вул.Хотке

вича,48 

sykhivska@ 

gmail.com 

Розвиток творчого 

потенціалу 

особистості учня в 

процесі вивчення 

фізики (з досвіду 

роботи). 

Дана розробка містить 

три конспекти 

підсумкових уроків з 

різних тем у 10 класі та 

сценарії двох 

позакласних заходів. 

Може бути використана 

в 7 і 10 класах як 

повністю, так і 

частково. Пройшла 

апробацію на базі СЗШ 

№ 13. 

Колодич  

Оксана 

Михайлівна 

 

СЗШ 

№13 

вул.Драга

на, 7 

 

 

lvivschool1

3@gmail.co

m 

Матеріали 

предметного 

тижня 

Взаємозв’язок 

позакласної діяльності з 

класно-урочною 

формою роботи в межах 

предметного тижня. 

Мета: стимулювання 

розумової діяльності 

школярів, заохочення їх 

до творчості шляхом 

участі у предметному 

Вербовецька 

Тетяна 

Володимирівна 

ССЗШ № 

45 

вул.Наук

ова, 25 

тел.263-

62-63 

<school45-

lviv@yande

x.ru> 
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тижні відповідно до 

рівня розвитку кожної 

дитини, посилення 

інтересу дітей до 

певного предмета, 

виявлення й розвиток 

їхніх здібностей.  

 Тестові 

завдання 

для 7-го 

класу  

 Тематич

ні 

контроль

ні роботи 

для 7-го 

класу 

 Завдання 

розроблені 

відповідно до 

нової 

програми, 

призначені для 

проведення 

бліц-контролю 

на різних 

етапах уроку. 

 Контрольні 

роботи 

укладено 

відповідно до 

нової 

програми. 

Кожна робота 

представлена у 

4-х варіантах, 

що дає 

можливість 

враховувати 

індивідуальні 

здібності 

кожного учня. 

Жох Богдан 

Тарасович 

СЗШ № 

48 

вул.Рубча

ка, 8 

тел.263-

93-44 

<school48lv

iv@mail.ru

> 

 

Методична 

розробка 

 « Нетрадиційні 

уроки в середній 

школі» 

У роботі зібрано й 

опрацьовано матеріал 

про нетрадиційні уроки 

в середній школі, 

розглянуто 

класифікацію таких 

уроків, описано вимоги 

до їх підготовки та 

проведення, 

представлено конспекти 

нетрадиційних уроків з 

досвіду роботи вчителя  

Кочан Іван 

Михайлович 

СЗШ № 

51 

вул.Скісн

а, 1 

тел.238-

34-58 

<szsh51@ra

mbler.ru> 
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10. Хімія 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія 

досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електронн

а адреса 

«Використання 

елементів 

сучасних 

освітніх 

технологій на 

уроках хімії» - 

методичні 

рекомендації  

 

 

 Вчителем проаналізовано 

цілі, концептуальні 

положення та особливості 

методики сучасних освітніх 

технологій з метою 

професійного 

самовдосконалення, як 

важливого напрямку 

професійної освіти вчителя 

хімії . 

Вербинська 

Олена 

Степанівна. 

 

 

 

 

 

«Школа – 

гімназія 

«Галицька79

019, м. Львів,  

вул. Замкова, 

4 

nvk_halyck

a@ukr.net 

 

«Впровадження 

креативного 

навчання та 

виховання на 

уроках хімії»  

 Вчителем представлена 

методика відношень,  а не 

вимог, через гуманність до 

навчання учнів із 

урахуванням їх можли-

востей і здібностей; 

адаптація навчання до 

особливостей різних груп 

учнів виявлення творчих, 

обдарованих та  

слабовстигаючих учнів. 

Когут 

Світлана 

Маркіянівн

а.  

 

НМЦО, 

ВСЗШ №28 

79008, м. 

Львів, вул. 

Д.Галицького

, 4 

emma@org.

lviv.net  

« Реалізація 

інформаційно – 

комунікаційних 

технологій у 

процесі 

вивчення хімії у 

загальноосвітній 

школі» 

Реалізація  вчителем  

інноваційних підходів з 

використанням  між- 

предметних зв’язків, що 

сприяють формуванню 

компетентності «вміння 

вчитися».  

Фаль Леся 

Михайлівн

а 

ССЗШ №28 

79011, м. 

Львів, вул.. 

Тютюнників, 

2 

lviv_school

28@ukr.net  

«Використання 

технології 

«Дебати» на 

уроках та в 

позакласній 

роботі з хімії» 

Представлена технологія 

використання  «Дебати» у 

навчально – виховному 

процесі з хімії. 

Чаплагіна 

Віра  

Миколаївна 

ССЗШ №28 

79011, м. 

Львів, вул.. 

Тютюнників, 

2 

lviv_school

28@ukr.net  

«Екологічне 

виховання на 

уроках та в 

позакласній 

роботі  з хімії» 

Розкрито досвід  роботи з 

екологічного виховання  на 

уроках та в позакласній 

роботі з хімії. 

Яніна 

Ольга 

Петрівна 

СЗШ №52, 

79007, м. 

Львів,  вул. 

Гоголя, 17 

52school@u

kr.net 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=nvk_halycka@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=nvk_halycka@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=emma@org.lviv.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=emma@org.lviv.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=lviv_school28@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=lviv_school28@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=lviv_school28@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=lviv_school28@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
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Використання 

методу проектів 

на уроках хімії. 

Методичні матеріали для 

розвитку пізнавального 

інтересу школярів до 

предме-ту, сприяють 

формуванню уміння 

адаптуватися до 

швидкозмінних умов життя 

людини. 

Пачковська 

Н.Я. 

СЗШ № 72 

вул.Зубрівськ

а, 1 

sikhiv72@g

mail.com 

Характеристика 

сильнодіючих 

отруй-них 

речовин та 

характер 

можливих 

хімічних 

надзвичай-них 

ситуацій 

(матеріа-ли для 

теоретичної 

конференції). 

В роботі наведена цікава і 

корисна інформація про 

сильнодіючі отруйні 

речовини. Вчитель може 

використати дані матеріали 

для занять з екологічним 

напрямком.  

Медведєва 

О.Д. 

СЗШ № 86 

вул.Скорини, 

34 

lviv86schoo

l@mail.ru 

Облік знань 

учнів на уроках 

хімії у 8-11 кл. 

У даній роботі розкрита 

методика усного і 

письмового обліку знань, 

доцільність його 

впровадження на уроках 

хімії, або на тому чи 

іншому етапі. 

Медведєва 

О.Д. 

СЗШ № 86 

вул.Скорини, 

34 

lviv86schoo

l@mail.ru 

Інтерактивні 

технології 

навчання на 

уроках хімії. 

Методичні матеріали із 

застосуванням активних та 

інтерактивних технологій 

навчання, які сприяють 

розвитку навичок 

критичного мислення та 

пізнавальних інтересів 

учнів.  

Косик Г.М. АШ 

«Тривіта» 

вул.Зубрівськ

а, 1 

tryvita@ukr

.net 

Елементи 

впрова-дження 

комп’ютерних 

технологій на 

уроках хімії. 

Методичні рекомендації 

щодо способів 

впровадження 

комп’ютерних технологій 

на уроках хімії. 

Ільків С.О. СЗШ № 95 

вул.Кавалері

дзе, 15 

lvivschool9

5@ukr.net 

Роль 

позакласної 

роботи з хімії в 

процесі 

формування та 

розвитку 

інтелекту 

успіху. 

Матеріали містять 

методичні рекомендації 

щодо проведення 

різноманітних цікавих 

навчальних заходів 

протягом предметного 

Тижня у школі.  

Василечко 

Л.П. 

Лущик Г.Я. 

СЗШ № 96 

вул.Довженк

а, 13 

school-

96@mail.ru 

Впровадження Ресурсний матеріал для Поплавська СЗШ №1 lvivschool1

mailto:sikhiv72@gmail.com
mailto:sikhiv72@gmail.com
mailto:tryvita@ukr.net
mailto:tryvita@ukr.net
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
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комп’ютерних 

технологій в 

процесі 

викладання 

хімії. 

використання на уроках 

хімії. 

О.М. вул.Трильовс

ького, 17 

@ukr.net 

Проектна 

діяльність учнів 

як один із 

факторів 

розвитку 

важливих 

життєвих 

компетентносте

й учнів. 

Методичні матеріали з 

використанням проектної 

діяльності учнів у 

навчально-виховному 

процесі. 

Верменічев

а Н.І. 

Жировецьк

а Л.Е. 

СЗШ №13 

вул.Драгана, 

7 

lvivschool1

3@gmail.co

m 

«Дещо цікаве 

про метали» 

Посібник містить матеріали 

про деякі хімічні елементи 

метали: з історії відкриття , 

їх біологічну роль, токсичну 

дію, використання. 

Наведені матеріали можна 

використовувати для 

підготовки учнів 5-6 класів 

доказового курсу хімії, а 

також проведення 

позакласних заходів, тижнів 

хімії в школі, та в роботі 

хімічних гуртків. 

Качор 

Любов 

Омелянівна 

ССЗШ № 5 

вул.І.Кокору

дзів, 9 

тел.238-96-56 

<lviv.school

5@gmail.co

m> 

 «Періодична 

система 

елементів 

Менделєєва у 

житті і побуті» 

Це навчально-наочний 

посібник на електронних 

носіях. Матеріали з нього 

можна використати як на 

уроках, так і для 

оформлення кабінету хімії. 

Сироїшко 

Віра 

Іванівна 

ССЗШ № 46 

вул.Наукова, 

90 

тел.263-83-63 

<school46@

ua.fm> 

Проектна 

діяльність на 

уроках хімії 

 У роботі представлено 

учнівські проекти різних 

типів, зроблено загальну 

характеристику зазначених 

проектів, розкрито роль 

проектів у роботі вчителя, 

простежено вплив 

проектної діяльності на 

розвиток творчих 

здібностей учнів 

Хмільовськ

а Людмила 

Павлівна 

СЗШ № 51 

вул.Скісна, 1 

тел.238-34-58 

<szsh51@ra

mbler.ru> 

Проектна 

діяльність 

вчителя при 

вивченні 

природничих 

наук 

Хімія, біологія, 

інформатика 

Представлено 

дослідницький проект 

«Екологічний стан 

довкілля» та пошуковий 

Дубас 

Мирослава 

Петрівна, 

заступник 

директора з 

НВР, 

СЗШ № 66 

вул.Наукова, 

92 

тел.263-73-09 

<lfeshchuks

chool@gma

il.com> 

 

http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://2temail.com/
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проект «Шоколад». Потерейко 

Любов 

Романівна, 

вчитель 

хімії, 

Плювак 

Оксана 

Євгенівна, 

вчитель 

біології,  

Трущак 

Оксана 

Василівна, 

вчитель 

інформатик

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Українська мови та література - 2010 
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Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія 

досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електронна 

адреса 

«Давня 
українська 
література» 

Розроблено повністю теми: 
«Прадавня українська л-ра» 
та «Давня українська л-ра 
(XIV – XVII)». Подано ціка-
вий теоретичний матеріал 
та тестові контрольні 
роботи для перевірки рівня 
навченості учнів. 

Коновал 
Олена 

Олегівна 

CCЗШ № 5 
вул.І.Кокор

удзів, 9 
тел.238-96-

56 

<lviv.school5
@gmail.com> 

«Методичні 
рекомендації 
щодо 
формування 
культури усного 
і писемного 
мовлення 
школярів . 
Труднощі 
слововживання» 

У роботі напрацьовано 
методичні рекомендації 
щодо формування культури 
усного і писемного мовлен-
ня : зроблено аналіз типо-
вих помилок на лексико-
семантичному рівні; 
дібрано систему вправ на 
виправлення лексичних 
помилок. 

Мар’яш 
Наталія 

Олексіївна  

ССЗШ № 5 
вул.І.Кокор

удзів, 9 
тел.238-96-

56 

<lviv.school5
@gmail.com> 

Бінарний урок-
конференція з 
української 
літератури та 
історії в 11-х 
класах "Нашого 
цвіту – по 
всьому світу" 

Урок передбачає система-
тизацію і узагальнення 
вивченого навчального 
матеріалу шляхом дослід-
ницько-пошукової роботи 
на уроці. Використовуються 
історичні дані про емігра-
ційні процеси в Україні, біо-
графічні відомості про укра-
їнських письменників в 
еміграції 

Циганчук 
Ольга 

Миколаївна 

СЗШ № 17 
вул.Мельн

ика, 1 
тел.237-21-

81 

<school-17-
lviv@ukr.net> 

Матеріали 
предметного 
тижня 

Взаємозв’язок позакласної 
діяльності з класно-уроч-
ною формою роботи в 
межах предметного тижня. 
Мета: стимулювання розу-
мової діяльності школярів, 
заохочення їх до творчості 
шляхом участі у предмет-
ному тижні відповідно до 

Кафедра 
української 

мови та 
літератури 

ССЗШ № 45 
вул.Науков

а, 25 
тел.263-62-

63 

<school45-
lviv@yandex.r

u> 
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рівня розвитку кожної 
дитини, посилення інтересу 
дітей до певного предмета, 
виявлення й розвиток їхніх 
здібностей.  

Семінар з 
культури 
мовлення для 
вчителів 

У посібнику зібрано мате-
ріал, на базі якого вчителі 
мають можливість 
удосконалювати своє усне й 
писемне мовлення, свій 
фаховий рівень.  Адже 
відома істина, що культура 
мовлення є фаховим 
інструментом учителя. 

Кравчук 
Таїсія 

Володимир
івна, Шпак 

Оксана 
Борисівна  

ССЗШ № 48 
вул.Рубчака

, 8 
тел.263-93-

44 

<school48lviv
@m ail.ru> 

Дослідження 
творчості Гри-
горія Сковороди 
у шкільному 
курсі української 
літератури 

Конспекти уроків 
української літератури для 
9-го класу 

Мазепа 
Надія 

Василівна 

СЗШ № 48 
вул.Рубчака

, 8 
тел.263-93-

44 

<school48lviv
@mail.ru> 

«Рідна мова 
калинова» 

Матеріали для проведення 
КВК для учнів 7-х класів. 

Андрусиши
н 

Мирослава 
Володимир

івна, 
Касянчук 

Надія 
Андріївна 

СЗШ № 48 
вул.Рубчака

, 8 
тел.263-93-

44 

<school48lviv
@mail.ru> 

«Квітковий 
вернісаж» 
(презентація 
кабінету рослин-
ної символіки, 
інтегрований 
урок риторики 
та укр. літера-
тури в 10 класі, 
урок укр. мови в 
9 класі) 

Робота призначена для 
використання в урочний та 
позаурочний час вчителями 
української  мови та 
літератури. Особливість 
проекту – його актуальність 
у рік підготовки до 
святкування 140-річчя Лесі 
Українки у 2011 році. 

Булачек 
Алла 

Павлівна, 
заступник 
директора 

з НВР 

НВК 
ім.В.Симон

енка 
вул.Симоне

нка, 6 
тел.263-22-

57 

<nvk.symone
nko@gmail.co

m> 

 «Література 
рідного краю. І. 
Франко» 

Методична розробка 
інтегрованого уроку з 
української мови та 
літератури. 

Главацька 
Ярина 

Іванівна  

ЛСШ 
«Надія» 

вул.Науков
а, 60 

тел.263-51-
48 

<nadija@net
work.lviv.ua> 

«І. П. Розроблена система уроків Столяр ЛЛМ <lmenegemen
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Котляревський 
„Енеїда”,  
„Наталка 
Полтавка”» 
 

української літератури у 9 
класі базується на 
використанні інноваційних 
технологій: мультимедійна 
презентація, нестандартний 
урок, творча робота в 
групах. Використані форми і 
методи допомагають 
зробити навчання цікавим, 
ефективним і 
результативним. 

Ольга 
Іванівна 

вул.Кульпа
рківська, 99 
тел. 292-87-

07 

t2008@yande
x.ru> 

«Проблемно – 
пошукові та 
дослідницькі 
завдання у 
навчально – 
виховному 
процесі  
вивчення 
української мови 
та літератури в 
середній школі» 

Навчально – виховний 
процес вивчення 
української мови та 
літератури організований на 
основі  творчої діяльності 
школярів. Забезпечує 
високий рівень вихованості 
учнів, залучає їх до 
пошуково- дослідницької 
діяльності  на уроках та в 
позаурочний час. 

Попович  
Марія.Степ

анівна 

СЗШ 
№3579005, 

м. Львів,  
вул. Р. 

Шухевича, 
2 

 

35school@ukr
.net 

«Використання 
проектної 
технології у 
вивченні  
української мови 
та літератури» 

Система роботи з розвитку 
пошуково - дослідницької 
діяльності.  

Гнатишин 
Романія 
Володимир
івна, 
Вовчак 
Ірина 
Михайлівна
, Лейник 
Ольга 
Володимир
івна 

ЛЛГ 79005, 
м. Львів, 

вул.. 
Кирила і 
Мефодія, 

17а 

lingua_gymn
@mail.lviv.ua 

«Розвиток 
мовленнєвої 
культури учнів»  
 

Звертається увага вчителем  
на формування культури 
спілкування учнів  5 – 6 
класів в процесі вивчення 
української мови.  
Представляються шляхи, 
методи, та приклади 
розвитку мовленнєвої 
культури учнів. 

Коваль 
Леся 

Ігорівна  

ССЗШ №28, 
79011, м. 

Львів, вул. 
Тютюнникі

в, 2 
 

lviv_school28
@ukr.net  

Впровадження 
інновацій у нав-

У доробку вміщено 
матеріал з теми «Ви-

Гатала 
Романа 

СЗШ № 67 
м. Львів  

scool671viv@
ya.ru 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=35school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=35school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
mailto:lviv_school28@ukr.net
mailto:lviv_school28@ukr.net
mailto:scool671viv@ya.ru
mailto:scool671viv@ya.ru
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чально-
виховний 
процес 

користання музики на 
уроках літератури у 8-11 
класах». Автор висвітлює 
питання ставлення окремих 
письменників до музики, 
аналізує поетику їх творів, 
розкриває роль музичних і 
звукових образів у 
зображенні дійсності. У 
роботі подано короткі 
біографічні відомості про 
письменників та 
композиторів, музичні 
твори яких можна при 
бажанні використати на 
уроках. 

Дмитрівна вул. Сяйво. 
18 

т. 267-36-12 

Впровадження 
інтерактивних 
технологій 
(зокрема гри) як 
одного х 
найефективніши
х методів 
навчання та 
виховання 
сучасної молоді. 

У роботі розкриваються 
засоби формування знань 
учнів шляхом самостійної 
пізнавальної діяльності. 

Приставськ
а О.І. 
Пантюк Л. І. 
Луферчик 
Р.М. 
 
Коцюруба 
О. С. 
 
Луців Н.І. 

ЛСШ № 69 
Запорізька, 
20 
СЗШ № 95 
Кавалерідз
е, 15 
 
НВК 
«Школа-
ліцей 
«Оріяна» 
Чукаріна, 3 
 
НВК 
«Школа-
садок 
«Софія» 
Героїв Крут, 
27 
ЛСШ № 69 
Запорізька, 
20 

school69@ukr
post.ua 
lvivschool95
@ukr.net 
oriyana@mail 
 
escuela80@u
kr.net 
 
school69@ukr
post.ua 

«Барви слова» 
(робота над 
словом на 
заняттях 
літературно-
творчої студії). 

Розробка вступних занять 
літературно-творчої студії 
для тих, хто не байдужий до 
слова. 

Синюта  
Валентина 
Володимир
івна 

НВК 
“Школа-
гімназія 
“Сихівська” 
вул.Хоткев
ича,48 
 

sykhivska@ 
gmail.com 
 

Розвиток Методичні матеріали Галамай  Гімназія  kl.sheptvck@

mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:kl.sheptvck@gmail.com
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творчих 
здібностей учнів 
на уроках 
української мови 
та літератури 
(методичні 
поради та 
зразки уроків). 

містять теоретичний 
матеріал про природу 
творчості і практичні 
рекомендації щодо 
виявлення і розвитку 
творчих здібностей учнів на 
уроках української мови та 
літератури.  

Оксана 
Степанівна 

Бл. Кл. 
Шептицько
го 
Хоткевича, 
16 

gmail.com 

Шевченко – 
художник 
(презентація). 

Презентація висвітлює 
багатогранність поглядів 
генія. 

Андрейчук  
Оксана 
Богданівна 

СЗШ №32 
вул.Гашека, 
13 

school32lv@ 
ukr.net 
 

Літературні 
диктанти (6, 7 
кл.). 

Літературні диктанти за 
програмою 6-7 класів. 

Низкогуз  
Оксана 
Вікторівна 

СЗШ № 96 
вул.Довжен
ка, 13 
 

school-
96@mail.ru 
 

«Хлібові 
вклонімося» 
(конспекти 
уроків, сценарії). 

Матеріали для позакласної 
роботи. 

Подоляк 
Ірина 
Василівна 

СЗШ № 90 
вул.Антоне
нка- 
Давидович
а, 2 

shkola90@ma
il.lviv.ua 

«Методика 
вивчення 
елементів теорії 
літератури в 
школі (пейзаж, 
як 
композиційний 
компонент 
художнього 
твору)».  

 Вчитель пропонує 
методику вивчення 
елементів теорії літератури 
в середній школі на 
прикладі аналізу пейзажу як 
композиційного  
компоненту художнього 
твору, сприяє формуванню 
вмінь в учнів аналізувати 
пейзаж у програмових 
творах. 

Корнійчук 
Лариса 
Петрівна, 
директор 
 

СЗШ №35 
79005, м. 
Львів,  
Пл.Р. 
Шухевича, 
2 

35school@ukr
.net 

 
«Науково – 
педагогічні 
методи 
формування 
творчих 
здібностей учнів 
на уроках 
української 
літератури»  
 

 
 Вчитель використовує 
методи стимулювання 
творчої думки, розвитку  
фантазії, а також 
заохочення учнів до 
індивідуальної творчості на 
уроках української 
літератури та в позаурочний 
час. Представляються 
сценарії заходів, розробки 
уроків, дитячі творчі роботи, 
які ілюструють результати 
роботи автора поданій темі. 

 
Шикоряк  
Світлана 
Борисівна 

 
ССЗШ №28, 
79011, м. 
Львів, вул. 
Тютюнникі
в, 2 

 
lviv_school28
@ukr.net  

mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=35school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=35school@ukr.net
mailto:lviv_school28@ukr.net
mailto:lviv_school28@ukr.net
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12 Зарубіжна література - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія 

досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електро

нна 

адреса 

«Впровадження 

комп’ютерних 

технологій на 

уроках 

зарубіжної 

літератури» 

Використання комп’ютерів у 

навчальному процесі за 

напрямами: індивідуалізація 

навчання, джерело інформації, 

засіб оцінювання та обліку 

навчальних досягнень учнів, 

засіб творчої діяльності учнів. 

Лепська 

Тетяна 

Зіновіївна 

ЛЛГ 79005, 

м. Львів, 

вул.. 

Кирила і 

Мефодія, 

17а 

lingua_gy

mn@mail.

lviv.ua 

Впровадження 
інновацій у нав-
чально-
виховний 
процес 

У доробку вміщено 
матеріал з теми «Ви-
користання музики на 
уроках літератури у 8-11 
класах». Автор висвітлює 
питання ставлення окремих 
письменників до музики, 
аналізує поетику їх творів, 
розкриває роль музичних і 
звукових образів у 
зображенні дійсності. У 
роботі подано короткі 
біографічні відомості про 
письменників та 
композиторів, музичні 
твори яких можна при 
бажанні використати на 
уроках. 

Гатала 
Романа 
Дмитрівна 

СЗШ № 67 
м. Львів, 
вул. Сяйво. 
18 
т. 267-36-12 

scool671viv@
ya.ru 

Інтегрований 
урок з географії і 
української 
літератури 
"Українська 
діаспора. 
Трагедія 
еміграції в творі 
В.Стефаника 
"Камінний 
хрест". 

Дана робота демострує як 
незвичайно і цікаво 
супроводжується 
мультимедійними 
презентаціями інтегрований 
урок з географії і української 
літератури. Найважливіша 
мета даного уроку – 
виховання любові до 
України. 

Заяць 
Галина 
Йосипівна, 
вчитель 
географії , 
Столяр 
Ольга 
Іванівна, 
вчитель 
української 
мови і 
літератури 

ЛЛМ 
вул.Кульпа
рківська, 99 
тел. 292-87-
07 

lmenegement
2008@yandex
.ru 

http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
mailto:scool671viv@ya.ru
mailto:scool671viv@ya.ru


Адреси кращого педагогічного досвіду освітян м.Львова 

Навчально-методичний центр освіти 

 

47 
 

« Актуалізація 

пізнавальної  

діяльності учнів 

на  уроках 

зарубіжної 

літератури» 

Вчителем  розроблені  

конспектів уроків з 

використанням  інтерак-тивних 

форм та методів роботи на 

уроках зарубіжної літератури, 

що сприють розвитку  творчих 

здібностей учнів. 

Жежу  

Людмила 

Володимир

івна 

НМЦО 

79008, м. 

Львів, вул.. 

Д.Галицько

го, 4 

emma@or

g.lviv.net  

Програма 

факультативу 

«Львів у світовій 

культурі». 

Розроблені та апробовані 

рекомен-дації організації та 

проведення факультативу 

«Львів у світовій культурі». 

Жеребецьк

а  

Ірина 

Борисівна 

СЗШ № 90 

вул.Антоне

нка- 

Давидовича

, 2 

shkola90

@mail.lvi

v.ua 

Літературні 

конкурси та 

вікторини для 

учнів 11 кл. 

Ресурсний матеріал для 

організації та проведення 

літературних конкурсів та 

вікторин в 11 класі. Для 

вчителів-предметників та 

класних керівників. 

Крупич 

Людмила 

Миронівна 

СЗШ №1 

вул.Трильо

вського, 17 

 

lvivschool

1@ukr.net 

 

Навчальний 

посібник 

«Читаємо-

думаємо-

розуміємо». 

Посібник, який має на меті 

допомогти вчителеві привити 

дитині любов до читання, до 

розуміння друкованого слова та 

створення власного. 

Левіна 

Любов 

Олександрі

вна 

ЛСШ № 69 

вул.Запоріз

ька, 20 

 

school69

@ukrpost.

ua 

 

Використання 

мультимедійних 

технологій при 

вивченні курсу 

«Зарубіжна 

література» 

Мультимедійні технології 

відкривають нові можливості 

для творчості як учителя, так і 

учнів. Вони дозволяють 

реалізовувати принципово нові 

форми і методи навчання, 

розкривають нові цікаві 

можливості роботи з 

додатковою інформацією 

Шишкова 

Людмила 

Андріївна 

СЗШ № 31 

вул.Княгин

і Ольги, 

104 

тел.263-41-

81 

shola31@

ukr.net> 

Літературні 

диктанти для 

учнів 5- 6-х 

класів. 

У посібнику подано тестові 

завдання закритої форми для 

перевірки знань учнів, а також 

умінь і навичок ідейно-тематич-

ного аналізу тексту, художніх 

особливостей твору, 

розпізнавання літературних 

явищ. 

Соловйова 

Олена 

Вікторівна 

СЗШ № 48 

вул.Рубчак

а, 8 

тел.263-93-

44 

<school48

lviv@mail

.ru>  

 

Розвиток твор-

чих здібностей 

учнів на уроках 

зарубіжної 

літератури 

Вчитель подає зразки власних 

педагогічних досліджень, 

показана співпраця з батьками, 

вплив творчого вчителя на 

розвиток творчих здібностей 

учнів.  

Слотюк 

Лідія 

Антонівна 

НВК 
ім.В.Стуса 

вул.Повстанс

ька, 14 
тел.237-79-

72 

<ecir_pos

hta@mail.

lviv.ua> 

Впровадження 

інноваційних 

технологій в 

У роботі подано систему 

методичних прийомів навчання 

за випереджуючими 

Овсяннико

ва Оксана 

Іванівна 

ЛКГ 

вул.Порохо

ва, 3 

<cg@mai

buttia.lviv

.ua> 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=emma@org.lviv.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=emma@org.lviv.net
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
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процесі 

формування 

літературознавч

их компетенцій 

на уроках 

зарубіжної 

літератури 

методиками (проекти). 

Представлено конспекти уроків 

з використання інтерактивних 

методик, зокрема комп’ютерних 

презентацій уроків зарубіжної 

літератури. 

тел. 237-21-

68 

«Казки 

Шехерезади» 

Методична розробка 

інтегрованого уроку з 

мистецтва 

Кисленко 

Тетяна 
Анатоліївна,  

вчитель 

музичного 
мистецтва; 

Труш Тетяна 

Ігорівна, 
вчитель 

образотворч
ого 

мистецтва  

ССЗШ № 

45 

вул.Науков

а, 25 

тел.263-62-

63 

<school45

-

lviv@yan

dex.ru> 

Конспект бінар-

ного уроку з за-

рубіжної літера-

тури та україн-

ської мови  

« Перемога 

добра над злом у 

казці Г.- Х. 

Андерсена « 

Снігова 

королева». 

Другорядні 

члени речення» 

У конспекті уроку представлено 

інтерактивні методи роботи з 

використанням мультимедійних 

засобів та ігрових форм. Автори 

роботи доводять перевагу нових 

технологій навчання  у 

європейській системі освіти 

Джангобеков

а Тетяна 
Анатоліївна, 

вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

Синявська 

Ірина 
Миколаївна, 

вчитель 

української 
мови та 

літератури 

СЗШ № 51 

вул.Скісна, 

1 

тел.238-34-

58 

<szsh51@

rambler.ru

> 

 

13. Іноземні мови - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електронн

а адреса 

Методичний 

посібник з 

практичним 

матеріалом для 

розвитку 

навичок 

читання на 

уроках 

англійської 

Дана робота містить 

методичні рекомендації з 

розвитку навичок читання, 

тексти для читання, тестові 

завдання до них та відповіді  

до завдань. 

Творча група 

Тростинська 

О. 

 

Закорчемна 

С. В. 

Зінкевич О. 

А. 

Когут Н. П. 

 

СЗШ № 96 

вул.Довженк

а,13  СЗШ № 

72 

вул.Зубрівськ

а, 1 

СЗШ № 84 

вулЗубрівськ

 

school-

96@mail.ru 

sikhiv72@g

mail.com 

szsh84@ra

mbler.ru 

mdor98@ya

hoo.com 

mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
mailto:sikhiv72@gmail.com
mailto:sikhiv72@gmail.com
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
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мови.  

Мавдрик З. 

В. 

 

Шеремета Т. 

В. 

 

а,30 

СЗШ№ 98 

вул.Трильовс

ького 12 

СЗШ № 84 

вул.Зубрівськ

а, 30 

СЗШ № 96 

вул.Довженк

а, 13 

szsh84@ra

mbler.ru 

school-

96@mail.ru 

Курс лекцій 

для 11-х класів 

з поглибленим 

вивче6нням 

англійської 

мови 

(фрагмент) 

«Євростудії». 

Мета курсу: навчити учнів 

аналізувати та робити 

власні висновки, 

використовувати знання, 

набуті під час вивчення 

інших предметів. 

Карпій О. Д. ССЗШ № 93  

вул. Кос-

Анатольсько

го, 10 

lvivschool9

3@gmail.co

m 

Інноваційні 

технології у 

вивченні 

англійської 

мови. 

Позакласні заходи, на яких 

поєднані цікава інформація 

з комп’ютерними 

можливостями. 

 

Михайлик Г. 

В. 

СЗШ № 96 

вул.Довженк

а, 13 

school-

96@mail.ru 

Методичні 

розробки поу-

рочних планів і 

позаурочних 

заходів з анг-

лійської мови з 

елементами 

проектного 

методу. 

Використання проектного 

методу на уроках 

англійської мови. 

Філоненко С. 

В. 

СЗШ № 84 

вул.Зубрівськ

а, 30 

szsh84@ra

mbler.ru 

 

Використання 

комп’ютерних 

та інтерактив-

них технологій 

в позакласній 

роботі та 

роботі 

Євроклубу. 

Розробка позакласних 

заходів з використанням 

комп’ютерних та 

інтерактивних технологій. 

Стрельчук Т. 

О. 

Штангрет І. 

М. 

СЗШ № 95 

вул.Кавалері

дзе, 15 

lvivschool9

5@ukr.net 

 

«Запроваджен-

ня європейсь-

кого мовного 

портфоліо у 

навчально – 

виховному 

процесі» 

Формування 

відповідальності, системи 

самооцінки власних 

досягнень.  

Якубовська 

Ірина 

Михайлівна, 

вчитель 

англійської 

мови 

ЛЛГ 79005, 

м. Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

lingua_gym

n@mail.lviv

.ua 

mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:lvivschool95@ukr.net
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
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«Польська 

мова для 9 

класу» - 

підручник  

 

Новий підручник, 

написаний згідно вимог 

нової програми для 12 

річної школи для шкіл з 

польською мовою навчання. 

Іванова 

Марія 

Станіславівн

а 

 

СЗШ №10  

79013, м. 

Львів, 50ул.. 

Генерала 

Чупринки, 1 

szkola10.lvi

v@gmail.co

m 

 

«Запроваджен-

ня системи 

розвивально- 

модульного 

навчання на 

уроках німець-

кої мови» 

Організація навчання за 

навчально – модульними 

блоками. 

Байла Неля 

Михайлівна 

ЛЛГ  79005, 

м. Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

lingua_gym

n@mail.lviv

.ua 

«Література 

для 9 класу» - 

підручник   

 

 

Новий підручник, 

написаний згідно вимог 

нової програми для 12 

річної школи для шкіл з 

польською мовою навчання. 

Лебедь  

Реґіна 

Клементівна  

 

 

СЗШ №10 

79013, м. 

Львів, Вул.. 

Генерала 

Чупринки,1 

szkola10.lvi

v@gmail.co

m 

 

« Формування 

полі- культур-

ного середо-

вища  у 

навчальному 

закладі» 

Система роботи з вивчення 

ряду іноземних мов та 

організація міжнародного 

партнерства. 

Бабич Марта 

Миронівна 

79005, м. 

Львів, вул... 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

lingua_gym

n@mail.lviv

.ua 

«Формування 

комунікативної 

компетенції 

при вивченні 

англійської 

мови згідно 

Загальноєвропе

йських 

рекомендацій».  

 

 Вчитель використовує різні 

форми і методи роботи, що 

дають змогу зробити 

навчальний процес цікавим 

і творчим, сприяють 

формуванню в учнів 

комунікативних вмінь та 

навичок. 

Курило 

Валентина 

Василівна 

 

СЗШ №35 

79005, м. 

Львів,  вул. Р. 

Шухевича, 2 

35school@u

kr.net 

 

«Українознав-

ство та львово-

знавство у 

процесі 

вивчення 

іноземної 

мови» 

Система використання 

краєзнавчих матеріалів на 

уроках   іноземної мови. 

Балук Марія 

Романівна, 

вчитель 

англійської 

мови, 

Скочинська 

Марта 

Євгенівна, 

вчитель 

німецької 

мови 

ЛЛГ  79005, 

м. Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

lingua_gym

n@mail.lviv

.ua 

«Використання 

інтелектуально

ї гри «Дебати у 

процесі 

вивчення 

Розвиток інтелектуального 

потенціалу, формування 

вмінь та навичок 

монологічного та 

діалогічного мовлення у 

Осередько 

Клара 

Микитівна 

79005, м. 

Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

lingua_gym

n@mail.lviv

.ua 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=szkola10.lviv@gmail.com
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=szkola10.lviv@gmail.com
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=szkola10.lviv@gmail.com
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=szkola10.lviv@gmail.com
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=szkola10.lviv@gmail.com
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=szkola10.lviv@gmail.com
mailto:lingua_gymn@mail.lviv.ua
mailto:lingua_gymn@mail.lviv.ua
mailto:lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=35school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=35school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
mailto:lingua_gymn@mail.lviv.ua
mailto:lingua_gymn@mail.lviv.ua
mailto:lingua_gymn@mail.lviv.ua
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англійської 

мови» 

старшокласників. 

«Підручники з 

німецької мови 

для 2, 3, 4, 5 

класів» 

Нові підручники з німецької 

мови, написані згідно вимог 

нової програми для 12 

річної школи.  

 

Павлюк Зоя   

Львівна 

ССЗШ №28, 

79011, м. 

Львів, вул. 

Тютюнників, 

2 

lviv_school

28@ukr.net  

«SEVEN 

WONDERS OF 

UKRAINE» 

Дані матеріали можуть бути 

використані для 

розширення знань учнів про 

історичні пам’ятки України, 

збагачення лексики з даної 

теми , а також для 

контролю рівня досягнень 

учнів  10-11 класів з 

аудіювання. 

Абрамовська 

І.М., вчитель 

англійської 

мови 

ССЗШ № 5 

вул.І.Кокору

дзів, 9 

тел.238-96-56 

<lviv.school

5@gmail.co

m> 

«Тестові 

завдання для 

перевірки 

навченості 

учнів з 

англійської 

мови і 

американської 

літератури» 

 Робота стане в пригоді , як 

вчителю англійської мови 

так і вчителю зарубіжної 

літератури для перевірки і 

оцінювання знань. 

Молоткова 

Галина 

Олександрівн

а 

 

ССЗШ № 5 

вул.І.Кокору

дзів, 9 

тел.238-96-56 

<lviv.school

5@gmail.co

m> 

Інсценізація 

казки братів 

Грімм 

«Попелюшка» 

Захід виховує в учнів 

естетичні смаки, знайомить 

із творчістю казкарів – 

братів Грімм. 

Олеськів 

Ореста 

Дмитрівна,  

вчитель 

німецької 

мови 

СЗШ  № 31 

вул.Княгині 

Ольги, 104 

тел.263-41-81 

<shola31@u

kr.net> 

Вікторина 

«Львів – 

європейське 

місто» 

Збагачення знань учнів про 

минулу та сучасну культуру 

рідного міста. 

Дмитрієвська 

Наталія 

Анатоліївна, 

вчитель 

англійської 

мови 

ССЗШ № 45 

вул.Наукова, 

25 

тел.263-62-63 

<school45-

lviv@yande

x.ru> 

 

«Європейський 

Союз і 

Україна»  

Публікація присвячена 

історії Євросоюзу. 

Ферт Ольга 

Григорівна, 

вчитель 

англійської 

мови 

ССЗШ № 45 

вул.Наукова, 

25 тел.263-

62-63 

 

<school45-

lviv@yande

x.ru> 

 

„Lviv region-

the souf of 

Ukraine” 

Авторський навчальний 

посібник з курсу «Львово-

знавство» на уроках 

англійської мови, сприяє 

формуванню в учнів 

комуніка-тивної 

компетенції і готовності 

Винницька 

Петронеля 

Іванівна, 

заступник 

директора з 

НВР, вчитель 

англійської 

ССЗШ № 46 

вул.Наукова, 

90 

тел.263-83-63 

<school46@

ua.fm> 

mailto:lviv_school28@ukr.net
mailto:lviv_school28@ukr.net
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здійсню-вати іншомовне 

спілкування з носіями мови. 

мови 

„The European 

Union at a 

Glance” 

Авторський навчальний 

посібник. Добірка країно-

знавчих матеріалів про 

Європейський Союз з 

комплексом завдань для 

вдосконалення комуніка-

тивних вмінь усного і 

писемного мовлення. 

Кохан Марія 

Мирославівн

а, вчитель 

англійської 

мови 

ССЗШ № 46 

вул.Наукова, 

90 

тел.263-83-63 

<school46@

ua.fm> 

Європейські 

студії в школах 

України. З дос-

віду роботи 

шкільного євро 

клубу „Євро-

пейські леви” 

Сприяє обміну досвідом та 

просуванню ідей 

євроінтеграції. 

Юрченко 

Алла 

Анатоліївна, 

вчитель 

англійської 

мови  

CCЗШ № 46 

вул.Наукова, 

90 

тел.263-83-63 

<school46@

ua.fm> 

Довідник 

«English 

Phonetics 

School» 

Довідник допоможе легко і 

швидко оволодіти 

правилами читання 

англійських слів, їхніми 

особливостями та 

закономірностями. 

Гарда Ольга 

Олегівна, 

учитель 

англійської 

мови 

СЗШ № 48 

вул.Рубчака, 

8 

тел.263-93-44 

<school48lv

iv@mail.ru

> 

 

Тематичні 

атестації для 3, 

6 і 8 класів. 

Тематичні атестації 

складено відповідно до 

чинної програми та 

розроблено для усіх видів 

мовлен-нєвої діяльності. 

При їх складанні враховані 

індивідуальні потреби 

учнів, тому завдання 

атестації диференційовані.  

Пиць Надія 

Богданівна, 

учитель 

англійської 

мови 

СЗШ № 48 

вул.Рубчака, 

8 

тел.263-93-44 

<school48lv

iv@mail.ru

> 

 

З досвіду вико-

ристання крає-

знавчого мате-

ріалу на уроках 

англійської мо-

ви в загально-

освітній школі 

Методи і прийоми викори-

стання краєзнавчого мате-

ріалу  для активізації знань 

про культуру англомовних 

країн, особливості побуту, 

звичаїв та традицій,  духов-

ного багатства народу. 

Рогальська 

Вікторія 

Едуардівна, 

вчитель 

англійської 

мови 

СЗШ № 55 

вул.Степана 

Бандери, 91 

тел.237-46-69 

<school_55

@ukr.net> 

 

Вікторина 

«Європейські 

країни та їх 

мешканці» 

Проведення вікторини  дає 

змогу за допомогою інтер-

активних видів діяльності 

закріпити лексичний (назви 

європейських країн, прик-

метники на позначення 

національностей, європей-

ські мови) та граматичний 

матеріал (узгодження прик-

метників на позначення на-

Наконечна 

Ірина 

Василівна,  

вчитель 

англійської 

мови 

НВК 

ім.В.Стуса 

вул.Повстанс

ька, 14 

тел.237-79-72 

<ecir_posht

a@mail.lviv

.ua> 
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ціональностей, рід країн, 

прийменники місця), а 

також, опираючись на зага-

льні знання учнів, дізнатися 

більше про міжкультурні 

європейські відмінності. 

Міжнародний 

українсько - 

канадійський 

проект: 

«Міграція 

українців до 

Канади». 

Дослідницький проект з 

урізноманітненими 

формами роботи та 

завданнями допомагає 

сформувати 

соціолінгвістичну 

компетенцію в учнів. 

Артюх Олена 

Володимирів

на, заступник 

директора з 

НВР, вчитель 

англійської 

мови 

НВК 

ім.В.Стуса 

вул.Повстанс

ька, 14 

тел.237-79-72 

<ecir_posht

a@mail.lviv

.ua> 

«Що ти знаєш 

про держави 
Європейського 

Союзу?» ((«Was 

weißt du über die 
Staaten der 

Europäischen 

Union?»); «Наше 
шкільне життя» 

(«Unser 

Schulleben»); 
«Спорт у 

нашому житті» 

(«Sport in 
unserem Leben»); 

«В універмазі» 

(«Im Kaufhaus»); 
«У кафе» («In der 

Gaststätte») 

Уроки різної тематики, 

різного року навчання 

німецької мови як основної, 

або другої іноземної мови 

об'єднує використання 

сучасних технологій 

навчання, нетрадиційних 

форм проведення уроків та 

прийомів інтерактивного 

навчання. 

 

Борейко 
Наталія 

Іванівна, 
заступник 

директора з 

НВР, 
Богомазова 

Анна 

Ярославівна, 
Марич Уляна 

Вікторівна, 

Виноградова 
Катерина 

Петрівна,  

Лободинська 
Руслана 

Петрівна, 

вчителі 
німецької мови 

НВК 

ім.В.Симоне

нка 

вул.Симонен

ка, 6 

тел.263-22-57 

<nvk.symon

enko@gmai

l.com> 

Інтегрований 

урок у 9-класі 

«Берлін – сьо-

годні і колись. 

9 листопада 

2009р.- 20 

років падіння 

Берлінського 

муру» 

Зразок уроку з викори-

станням мультимедійної 

презентації та учнівських 

проектних робіт. 

Турій Надія 

Йосипівна , 

вчитель 

німецької мови 

ЛКГ 

вул.Порохова

, 3 

 

<cg@maibu

ttia.lviv.ua> 

 

Мультимедійні 

презентації: 

1.Німеччина – 

все, що ти 

повинен знати. 

2.Найгарніші 

міста Європи. 

3.Австрія у 

цифрах і 

фактах.  

Дані презентації розроблено 

для розширення світогляду 

учнів, вдосконалення знань 

мови та лексично-грама-

тичних навичок. Може 

використовуватись як 

матеріал для аудіювання, 

читання, проведення 

дискусій та позакласних 

заходів німецькою мовою. 

Браткевич 

Оксана 

Сергіївна, 

вчитель 

німецької 

мови  

ЛЛМ 

вул.Кульпарк

івська, 99 

тел. 292-87-

07 

<lmenegem

ent2008@ya

ndex.ru> 
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Призначено для учнів, які 

вивчають німецьку мову як 

першу і як другу іноземну. 

Методична 

розробка 

«Презентація 

країни, мову 

яку вивчаємо: 

Reisen wir 

durch die 

Schweiz» 

Лінгвокраєзнавчий матеріал 

на тему "Швейцарія" для 

учнів 10-11-х класів. В 

методичній розробці пода-

ються відомості про Швей-

царію – географічне поло-

ження, державний устрій, 

народне господарство. В 

практичній частині підіб-

рані тексти та розроблені 

завдання до них.  

Мандзій 

Оксана 

Василівна, 

вчитель 

німецької 

мови  

ЛЛМ 

вул.Кульпарк

івська, 99 

тел. 292-87-

07 

<lmenegem

ent2008@ya

ndex.ru> 

 

Збірник текстів 

з аудіювання 

та читання з 

іспанської 

мови для учнів 

9-11 кл. 

Збірник має практичну 

спрямованість. Його можна 

рекомендувати вчителям та 

учням старших класів при 

підготовці до екзаменів та 

олімпіад. 

Шустикевич 

Ірина 

Володимирів

на 

НВК 

«Школа-

садок 

«Софія» 

вул.Героїв 

Крут, 27 

escuela80@

ukr.net 

 

«Вікно в 

Австрію». 

Методичні рекомендації 

щодо вивчення теми 

«Австрія». 

Дмитрук-

Макітринськ

а Ірина 

Авксентіївна 

СЗШ № 96 

вул.Довженк

а, 13 

 

school-

96@mail.ru 

 

«Запровадженн

я інтегрованого 

навчання на 

уроках 

англійської 

мови» 

Методика проведення 

інтегрованих уроків під час 

вивчення англійської мови. 

Антонова 

Лариса 

Федорівна 

ЛЛГ 79005, 

м. Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
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14. Історія та правознавство – 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електро

нна 

адреса 

«Використання 

комп’ютерних 

технологій у 

процесі навчання  

історії».  

 Вчитель активно працює над 

впровадженням  інформа-

ційно – комунікативних  

технологій   при викладанні 

історії в середній 

загальноосвітній школі. 

Шершньова 

Віра 

Петрівна  

СЗШ №10 

79013, м. 

Львів, вул. 

Генерала 

Чупринки, 

1 

szkola10.l

viv@gmai

l.com 

 

«Таємниці 

Львівщини» - 

духовна вервиця  

рідного краю. 

Ресурсні  матеріали для 

вчителів історії , христи-

янської етики, географії, 

класних керівників щодо 

глибшого вивчення архітек-

турної спадщини, історії 

християнства, ремесел та 

промислів Пустомитівського 

та Перемишлянського 

районів Львівської області.  

Васільєва 

Аліса 

Вячеславівна

, методист 

НМЦО                      

м. Львова 

79008, м. 

Львів,                 

пл.  Д. 

Галицького

,4 

NMCO@

ukr. net 

« Краєзнавча 

робота на уроках 

історії та в 

позаурочний 

час». Книга 

«Слідами 

Митрополита 

Андрея 

Шептицького». 

Становлення системи 

цінностей особистості, 

головними яких є цінності 

пізнання,   співробітництва  

на основі краєзнавчого 

матеріалу, що пов’язані із 

життям та  діяльністю 

Митрополита Андрея 

Шептицького. 

Федик Ігор 

Іванович 

СЗШ №34 

79016 м. 

Львів, вул.. 

Замкнена, 8 

school34

@ua.fm 

«Виховання 

національної 

самосвідомості 

учнів за 

допомогою 

краєзнавчого 

матеріалу» 

Вчитель є автором  друко-

ваних праць  з краєзнавчої 

тематики, з яких можна 

черпати знання з рідної 

історії,  які сприятимуть 

вихованню національної 

самосвідомості учнів.  

Левкова 

Світлана 

Олександрівн

а 

ЛЛГ 79005, 

м. Львів, 

вул. 

Кирила і 

Мефодія, 

17а 

lingua_gy

mn@mail.

lviv.ua 

Львів – місто 

наших героїв 

Проект складається з 14 слай-

дів і текстового матеріалу. 

Розрахований для поглибле-

ного вивчення історії Львова 

Галабут Ігор 

Іванович 

СЗШ № 55 

вул.Степана 

Бандери, 91 

тел.237-46-

69 

<school_5

5@ukr.net

> 

 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=szkola10.lviv@gmail.com
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=szkola10.lviv@gmail.com
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=szkola10.lviv@gmail.com
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=lingua_gymn@mail.lviv.ua
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на уроках історії України, 

Львовознавства, а також для 

роботи в позаурочний час. 

Може використовуватися для 

виховних заходів. Для учнів 

9-12 класів. 

Застосування 

історичних 

джерел для 

перевірки знань і 

вмінь учнів. 

Ресурсний матеріал для 

підготовки тестових завдань. 

Гіль 

Мирослав 

Миронович 

СЗШ № 84 

вул.Зубрівс

ька, 30 

szsh84@r

ambler.ru 

Метод наочного 

навчання історії. 

Практичні 

роботи на уроках 

історії. 

Методичні рекомендації до 

проведення практичних робіт 

на уроках історії. 

Бесяда  

Ольга 

Миколаївна 

СЗШ № 84 

вул.Зубрівс

ька, 30 

szsh84@r

ambler.ru 

 

Юридична 

консультація у 

формі дискусії 

«Насильство та 

подолання його 

наслідків». 

Методичні рекомендації 

проведення уроку-дискусії. 

Романів  

Наталія 

Борисівна 

СЗШ № 32 

вул.Гашека

, 13 

 

school32l

v@ 

ukr.net 

 

Розробка уроків 

до методичного 

посібника 

«Школа і музей. 

Працюємо 

разом». 

Конспекти уроків до 

посібника «Школа і музей. 

Працюємо разом». 

Проць  

Тетяна 

Василівна 

НВК 

«Школа-

садок 

«Софія» 

вул.Героїв 

Крут, 27 

 

escuela80

@ukr.net 

Організація 

дослідницької 

роботи учнів на 

уроках історії в 8 

класі. 

Рекомендації організації 

дослідницької роботи учнів 

на уроках історії в 8 класі (з 

досвіду роботи). 

 

Трофимлюк  

Тетяна 

Григорівна 

СЗШ № 98 

вул.Трильо

вського 12 

 

mdor98@

yahoo.co

m 

 

 «Що таке 

«Конституція?». 

Мультимедійний проект. Лучко О. В. ЛСШ № 69 

вул.Запоріз

ька, 20 

 

school69

@ukrpost.

ua 

 

«Формування 

правових 

компетентностей 

учнів, вміння  

Вчителем представляється 

методика використання 

інтерактивних технологій, які 

спрямовані на формування 

Лозинська 

Ольга 

Олегівна 

СЗШ №52  

79007, м. 

Львів,  вул. 

Гоголя, 17 

52school

@ukr.net 

mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:szsh84@rambler.ru
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
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працювати з 

нормативно – 

правовими 

актами та 

виховання 

правової 

культури на 

уроках 

правознавства» 

конструктивного мислення 

учнів, виховання 

загальнолюдських  цінностей, 

ідей гуманізму та 

демократизму.  

Розробка 

інтегрованих 

уроків у 6–8-х 

класах 

Запропоновані вчителями 

школи розробки інтегрованих 

уроків у 6–8-х класах 

розкривають потенційні 

можливості вчителя щодо 

викладання програмового 

матеріалу у формі, яка 

допомагає зацікавити учнів 

здобуттям знань та 

застосуванням їх у 

практичній діяльності 

Новоженова 

Тетяна 

Вікторівна, 

заступник 

директора з 

НВР, вчитель 

історії; 

Александрова 

Юлія 

Валентинівна., 

вчитель 

математики; 

Казакова 

Ольга 

Костянтинівна, 

Шумейко 

Вікторія 

Володимирівна

, вчителі 

російсьої мови; 

Мельник 

Валентина 

Анатоліївна 

вчитель  

християнської 

етики; 

Нагірна 

Ввалентина 

Павлівна, 

Циганчук 

Ольга 

Миколаївна, 

вчителі 

української 

мови 

СЗШ № 17 

вул.Мельни

ка, 1 

тел.237-21-

81 

<school-

17-

lviv@ukr.

net> 

Розробка 

інтегрованого 

Урок має глибоку крає знав-

чу спрямованість завдяки 

Новоженова 

Тетяна 

Вікторівна, 

CЗШ № 17 

вул.Мельник

а, 1 

<school-

17-
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уроку з історії 

України, 

всесвітньої 

історії, 

інтегрованого 

курсу 

"Література" у 8-

му класі 

"Львівський 

ренесанс у 

мозаїці 

західноєвропейс

ького 

відродження" 

проведеній учнями 

попередній дослідницькій 

роботі з теми. Зміст 

екскурссії на площі Ринок та 

в історичному музеї під час 

уроку дає можливість про 

вивченні теми безпосередньо 

використовувати в якості 

наочних посібників 

архітектурні споруди доби 

ренесансу 

заступник 

директора з 

НВР, 

 вчитель історії 

Казакова 

Ольга 

Костянтинівна,  

вчитель 

російської 

мови і 

літератури 

тел.237-21-

81 
lviv@ukr.

net> 

 

 

КПД із біології - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електрон

на адреса 

« Використання 

мультимедійних  

технологій на 

уроках  та 

позаурочний час з  

хімії та біології» 

Вчителем розроблена  

структура уроків біології 

з використанням  

інформаційно – 

комунікативних 

технологій. 

Палій Ірина 

Євгенівна, 

вчитель хімії 

та біології 

ЛУПГ 79011, 

м. Львів вул. 

Ярославенка, 

3 

gymnasia@

mail.lviv.ua  

«Організація про-

ведення  лабора-

торних та практи-

чних робіт на 

уроках біології» 

Подаються методичні 

рекомендації до прове-

дення лабораторних та 

практичних робіт з біо-

логії у профільних класах 

старшої школи. 

Токарівська  

Дарія Петрівна 

ССЗШ №28 

79011, м. 

Львів, вул. 

Тютюнників, 

2 

 

 

lviv_school

28@ukr.net  

Особистісно 

орієнтоване 

навчання на 

уроках біології. 

 

Ресурсний матеріал для 

використання на уроках 

біології     в 7-11 класах. 

Бідник 

Наталія 

Степанівна 

СЗШ № 96        

вул. 

Довженка 13 

school-

96@mail.ru 

Методичні Дана робота призначена Стрільчук НВК sykhivska@ 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=gymnasia@mail.lviv.ua
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=gymnasia@mail.lviv.ua
mailto:lviv_school28@ukr.net
mailto:lviv_school28@ukr.net
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
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рекомендації до 

проведення 

уроків  біології у 

9 класах  до теми 

«Сенсорні 

системи». 

 

допомагати вчителям 

біології провести цикл 

уроків в 9 класі (12-річної 

школи) з теми «Сенсорні 

системи».  

Тетяна 

Ярославівна 

 

вул.Хоткевич

а,48 «Школа 

– гімназія 

«Сихівська» 

gmail.com 

Методична 

розробка циклу 

уроків «Будова та 

життєдіяльність  

рослин». 

У розробці циклу уроків 

велика увага приділена 

самостійній роботі учнів 

з підручником, 

малюнками, схемами, 

таблицями, 

натуральними об’єктами, 

використанню 

народознавчого 

матеріалу.  

Думка 

Оксана 

Ярославівна 

СЗШ № 13 

вул.Драгана, 

7 

lvivschool1

3@gmail.co

m 

Маленька книга 

про велику 

пам'ять 

Пошукова і дослідницька 

робота використана на 

уроках біології 

Плювак 

Оксана 

Євгенівна 

СЗШ № 66 

вул.Наукова, 

92 

тел.263-73-09 

<lfeshchuks

chool@gma

il.com> 

 

Багатоваріантні 

різнорівневі 

тестові завдання з 

біології у 7 – их ,8 

– их,9 -их класах. 

На допомогу вчителеві 

для контролю знань учнів 

з усіх тем курсу. 

Павлишин 

Олена 

Олександрівна

, заступник 

директора з 

НВР 

ЛСШ 

«Надія» 

вул.Наукова, 

60 

тел.263-51-48 

<nadija@ne

twork.lviv.u

a> 

 

КПД із хімії 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електронна 

адреса 

«Використання 

елементів 

сучасних 

освітніх 

технологій на 

уроках хімії» - 

методичні 

рекомендації  

 

 Вчителем проаналізовано 

цілі, концептуальні 

положення та особливості 

методики сучасних освітніх 

технологій з метою 

професійного 

самовдосконалення, як 

важливого напрямку 

професійної освіти вчителя 

Вербинська 

Олена 

Степанівна. 

 

 

 

 

 

«Школа – 

гімназія 

«Галицька79

019, м. Львів,  

вул. Замкова, 

4 

nvk_halycka

@ukr.net 

 

http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=nvk_halycka@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=nvk_halycka@ukr.net
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 хімії . 

«Впровадження 

креативного 

навчання та 

виховання на 

уроках хімії»  

 Вчителем представлена 

методика відношень,  а не 

вимог, через гуманність до 

навчання учнів із 

урахуванням їх можли-

востей і здібностей; 

адаптація навчання до 

особливостей різних груп 

учнів виявлення творчих, 

обдарованих та  

слабовстигаючих учнів. 

Когут 

Світлана 

Маркіянівна.  

 

НМЦО, 

ВСЗШ №28 

79008, м. 

Львів, вул. 

Д.Галицького

, 4 

emma@org.lv

iv.net  

« Реалізація 

інформаційно – 

комунікаційних 

технологій у 

процесі 

вивчення хімії у 

загальноосвітній 

школі» 

Реалізація  вчителем  

інноваційних підходів з 

використанням  між- 

предметних зв’язків, що 

сприяють формуванню 

компетентності «вміння 

вчитися».  

Фаль Леся 

Михайлівна 

ССЗШ №28 

79011, м. 

Львів, вул.. 

Тютюнників, 

2 

lviv_school28

@ukr.net  

«Використання 

технології 

«Дебати» на 

уроках та в 

позакласній 

роботі з хімії» 

Представлена технологія 

використання  «Дебати» у 

навчально – виховному 

процесі з хімії. 

Чаплагіна 

Віра  

Миколаївна 

ССЗШ №28 

79011, м. 

Львів, вул.. 

Тютюнників, 

2 

lviv_school28

@ukr.net  

«Екологічне 

виховання на 

уроках та в 

позакласній 

роботі  з хімії» 

Розкрито досвід  роботи з 

екологічного виховання  на 

уроках та в позакласній 

роботі з хімії. 

Яніна Ольга 

Петрівна 

СЗШ №52, 

79007, м. 

Львів,  вул. 

Гоголя, 17 

52school@ukr

.net 

Використання 

методу проектів 

на уроках хімії. 

Методичні матеріали для 

розвитку пізнавального 

інтересу школярів до 

предме-ту, сприяють 

формуванню уміння 

адаптуватися до 

швидкозмінних умов життя 

людини. 

Пачковська 

Н.Я. 

СЗШ № 72 

вул.Зубрівськ

а, 1 

sikhiv72@gm

ail.com 

Характеристика 

сильнодіючих 

отруй-них 

речовин та 

характер 

можливих 

хімічних 

В роботі наведена цікава і 

корисна інформація про 

сильнодіючі отруйні 

речовини. Вчитель може 

використати дані матеріали 

для занять з екологічним 

напрямком.  

Медведєва 

О.Д. 

СЗШ № 86 

вул.Скорини, 

34 

lviv86school

@mail.ru 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=emma@org.lviv.net
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http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=lviv_school28@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=lviv_school28@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=lviv_school28@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=lviv_school28@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
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надзвичайних 

ситуацій 

(матеріали для 

теоретичної 

конференції). 

Облік знань 

учнів на уроках 

хімії у 8-11 кл. 

У даній роботі розкрита 

методика усного і 

письмового обліку знань, 

доцільність його 

впровадження на уроках 

хімії, або на тому чи 

іншому етапі. 

Медведєва 

О.Д. 

СЗШ № 86 

вул.Скорини, 

34 

lviv86school

@mail.ru 

Інтерактивні 

технології 

навчання на 

уроках хімії. 

Методичні матеріали із 

застосуванням активних та 

інтерактивних технологій 

навчання, які сприяють 

розвитку навичок 

критичного мислення та 

пізнавальних інтересів 

учнів.  

Косик Г.М. АШ 

«Тривіта» 

вул.Зубрівськ

а, 1 

tryvita@ukr.n

et 

Елементи 

впрова-дження 

комп’ютерних 

технологій на 

уроках хімії. 

Методичні рекомендації 

щодо способів 

впровадження 

комп’ютерних технологій 

на уроках хімії. 

Ільків С.О. СЗШ № 95 

вул.Кавалері

дзе, 15 

lvivschool95

@ukr.net 

Роль 

позакласної 

роботи з хімії в 

процесі 

формування та 

розвитку 

інтелекту 

успіху. 

Матеріали містять 

методичні рекомендації 

щодо проведення 

різноманітних цікавих 

навчальних заходів 

протягом предметного 

Тижня у школі.  

Василечко 

Л.П. 

Лущик Г.Я. 

СЗШ № 96 

вул.Довженк

а, 13 

school-

96@mail.ru 

Впровадження 

комп’ютерних 

технологій в 

процесі 

викладання 

хімії. 

Ресурсний матеріал для 

використання на уроках 

хімії. 

Поплавська 

О.М. 

СЗШ №1 

вул.Трильовс

ького, 17 

lvivschool1@

ukr.net 

Проектна 

діяльність учнів 

як один із 

факторів 

розвитку 

важливих 

життєвих 

компетентносте

й учнів. 

Методичні матеріали з 

використанням проектної 

діяльності учнів у 

навчально-виховному 

процесі. 

Верменічева 

Н.І. 

Жировецька 

Л.Е. 

СЗШ №13 

вул.Драгана, 

7 

lvivschool13

@gmail.com 

«Дещо цікаве Посібник містить матеріали Качор Любов ССЗШ № 5 <lviv.school5

mailto:tryvita@ukr.net
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про метали» про деякі хімічні елементи 

метали: з історії відкриття , 

їх біологічну роль, токсичну 

дію, використання. 

Наведені матеріали можна 

використовувати для 

підготовки учнів 5-6 класів 

доказового курсу хімії, а 

також проведення 

позакласних заходів, тижнів 

хімії в школі, та в роботі 

хімічних гуртків. 

Омелянівна вул.І.Кокору

дзів, 9 

тел.238-96-56 

@gmail.com> 

 «Періодична 

система 

елементів 

Менделєєва у 

житті і побуті» 

Це навчально-наочний 

посібник на електронних 

носіях. Матеріали з нього 

можна використати як на 

уроках, так і для 

оформлення кабінету хімії. 

Сироїшко 

Віра Іванівна 

ССЗШ № 46 

вул.Наукова, 

90 

тел.263-83-63 

<school46@u

a.fm> 

Проектна 

діяльність на 

уроках хімії 

 У роботі представлено 

учнівські проекти різних 

типів, зроблено загальну 

характеристику зазначених 

проектів, розкрито роль 

проектів у роботі вчителя, 

простежено вплив 

проектної діяльності на 

розвиток творчих 

здібностей учнів 

Хмільовська 

Людмила 

Павлівна 

СЗШ № 51 

вул.Скісна, 1 

тел.238-34-58 

<szsh51@ram

bler.ru> 

Проектна 

діяльність 

вчителя при 

вивченні 

природничих 

наук 

Хімія, біологія, 

інформатика 

Представлено 

дослідницький проект 

«Екологічний стан 

довкілля» та пошуковий 

проект «Шоколад». 

Дубас 

Мирослава 

Петрівна, 

заступник 

директора з 

НВР, 

Потерейко 

Любов 

Романівна, 

вчитель хімії, 

Плювак 

Оксана 

Євгенівна, 

вчитель 

біології,  

Трущак 

Оксана 

Василівна, 

вчитель 

інформатики 

СЗШ № 66 

вул.Наукова, 

92 

тел.263-73-09 

<lfeshchuksch

ool@gmail.co

m> 
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КПД із географії -  2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електр

онна 

адреса 

«Туристсько- 

краєзнавча 

робота на 

уроках та в 

позаурочний час 

з географії». 

Вчитель представляє маршрути 

подорожей для практичного 

користування.  

Баран Ірина 

Іванівна 

СЗШ №3 

79013 , м. 

Львів, вул. 

С.Бандери,11 

shkola3

g@yand

ex.ru  

«Формування 

ключових 

компетентносте

й на уроках 

географії» 

Даний напрямок роботи вчи-

теля демонструє, як можна, 

застосувавши інтерактивні 

методи навчання,  найбільш 

ефективно і раціонально 

використати урок, спрямувати 

навчальний процес на 

практичні результати, розви-

ток конкретних цінностей та 

життєво необхідних знань та 

вмінь учнів. 

Кучма 

Наталія 

.Зенонівна 

ЛЛГ     

79005, м. 

Львів, вул. 

Кирила і 

Мефодія, 17а 

lingua_g

ymn@m

ail.lviv.

ua 

Використання 

комп’ютера на 

уроках 

географії. 

Добірка конспектів уроків для 

вчителів географії, в яких 

наочно показано деякі 

можливості комп’ютера.  

 

Терен Т.В. СЗШ №73 

вул. 

Дністерська, 

5 

shkola7

3@ukr.n

et 

«Білий магніт 

Землі» Творчий 

проект. 

Методичні матеріали створення 

творчого проекту як це спільної 

дослідницько-пізнавальної 

праці учнів та вчителя.  

Бубела Г.М. НВК «Школа 

– гімназія 

«Сихівська» 

вул.Хоткевич

а,48 

sykhivs

ka@ 

gmail.co

m 

Учнівські 

мультимедійні  

уроки – пре-

зентації з курсу 

«Фізична геог-

рафія України». 

(8 клас)   

Матеріали комп’ютерної пре-

зентації дозволяють учням 

уявно відвідати мальовничі 

куточки України та ознайо-

митися з географічними 

особливостями і культурною 

спадщиною  

Загрева 

Людмила 

Віталіївна 

 

СЗШ № 31 

вул.Княгині 

Ольги, 104 

тел.263-41-81 

 

<shola3

1@ukr.n

et> 

Брейн – ринг 

“Ерудит”.  ( 

Шляхами  

Х.Колумба . 

Мандрівка 

Африкою) 

Виховний захід. Перевірка 

знань учнів. 

Коваленко 

Олена 

Вікторівна, 

заступник 

директора з 

НВР 

СЗШ № 50 

вул.Комарин

ця,2 

тел.238-52-91 

<50shko

la@gma

il.com> 

 

Бережіть ліс! Тема виховного заходу дозво- Черкас СЗШ № 55 <school
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ляє всебічно розглянути роль 

лісових ресурсів у житті сучас-

ної людини, розкриває сферу 

взаємодії суспільства і приро-

ди, сприяє розвитку екологіч-

ного мислення , бережливого 

ставлення до лісу. 

Матеріал може бути вико рис-

таний вчителями природознав-

ства, географії і класними 

керівниками початкової  і 

середньої школи. 

Наталія 

Ярославівна  

вул.Степана 

Бандери, 91 

тел.237-46-69 

_55@uk

r.net> 

Запитання до 

брейн-рингу 

“Географознай” 

В даній роботі підбдрано запи-

тання, які рекомендовано вико- 

ристовувати на різноманітних 

географічних конкурсах. Прик-

ладом такого конкурсу може 

бути брейн-ринг “Географо-

знай”. 

Федірко 

Оксана 

Анатоліївна 

НВК 

ім.В.Симоне

нка 

вул.Симонен

ка, 6 

тел.263-22-57 

<nvk.sy

monenk

o@gmai

l.com> 

Географічна 

комплекснанавч

ально-пізнаваль-

на стежка у регі-

ональному  

ландшафтному 

парку 

«Знесіння».  

Робота опублікована у збірнику 

«Здобутки.  Краєзнавство, 

туризм». 

 № 3 (17), 2009 

Крисюк Олег 

Степанович 

ЛКГ 

вул.Порохова

, 3 

тел. 237-21-

68 

<cg@m

aibuttia.

lviv.ua> 

Урок з викорис-

танням комп’ю-

терної презент-

тації на тему: 

«Сім чудес при-

роди України» 

(для іноземних 

делегацій з вив-

чення україн-

ської системи 

освіти) 

Представлений урок географії 

адаптований до програми 

викладання географії у 8 класах 

під час вивчення теми «Охоро-

на природи та раціональне 

природокористування в 

Україні».  

 

Хараху 

Сергій 

Олександров

ич, заступник 

директора з 

НВР 

ЛКГ 

вул.Порохова

, 3 

тел. 237-21-

68 

<cg@m

aibuttia.

lviv.ua> 

 

17. Музичне мистецтво – 2010 

Назва Коротка анотація Прізвище, Заклад Електрон
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досвіду ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

освіти 

Адреса 

закладу 

на адреса 

«Розвиток 

художньо – 

творчого  

мислення у 

процесі 

слухання 

музики» 

Вчителем розкрито 

методику формування 

творчого мислення на 

уроках музики та виховання 

духовної складової 

здоров’я. 

Почтаренко  

Наталія 

Михайлівна 

СЗШ №52, 

79007, м. 

Львів,  вул. 

Гоголя, 17 

52school@

ukr.net 

С. Людкевич 

– наш 

великий 

сучасник і 

земляк. 

 Історія 

виникнення 

пісні. 

Конспекти уроків в 

шкільному музеї. Можуть 

бути використані на уроках 

та для виховних заходів, 

повністю чи фрагментарно. 

Матус Лідія 

Михайлівна 

СЗШ № 90 

вул.Антоне

нка- 

Давидовича

, 2 

shkola90@

mail.lviv.ua 

Життя моє – 

обірвана 

струна. 

Розробка містить матеріал 

для ознайомлення з 

спадщиною Володимира 

Івасюка.  

Матус Лідія 

Михайлівна 

СЗШ № 90 

вул.Антоне

нка- 

Давидовича

, 2 

shkola90@

mail.lviv.ua 

Пісенний 

серпантин. 

Авторські роботи вчителів, 

що можуть бути 

використані як додатковий 

матеріал на уроках музики 

та у виховних заходах. 

Тарнавська 

Наталія 

Ярославівна 

СЗШ № 95 

вул.Кавале

рідзе, 15 

lvivschool9

5@ukr.net 

Символіка 

квітів у 

музичному 

мистецтві як 

засіб 

естетичного 

виховання 

учнів у 

школі. 

 Тарнавська 

Наталія 

Ярославівна 

СЗШ № 95 

вул.Кавале

рідзе, 15 

lvivschool9

5@ukr.net 

Опорні 

схеми для 

проведення 

уроків-

тренінгів з 

музичного 

мистецтва у 

5-8 класах. 

 Тарнавська 

Наталія 

Ярославівна 

СЗШ № 95 

вул.Кавале

рідзе, 15 

lvivschool9

5@ukr.net 

Збірка  Тарнавська СЗШ № 95 lvivschool9

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:lvivschool95@ukr.net
mailto:lvivschool95@ukr.net
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духовних 

пісень. 

Наталія 

Ярославівна 

вул.Кавале

рідзе, 15 

5@ukr.net 

Проектна 

робота 

«Корифеї  

української 

естради. 

Славетні 

імена - 

В.Івасюк» 

Творча добірка матеріалу 

для проведення уроків 

музичного мистецтва у 8-му 

класі  «Українська пісня – 

душа народу». 

Лисенко 

Ольга 

Йосипівна, 

заступник 

директора з 

НВР 

CCЗШ № 5 

вул.І.Кокор

удзів, 9 

тел.238-96-

56 

lviv.school

5@gmail.co

m 

 

КПД із образотворчого мистецтва - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія 

досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електронн

а адреса 

«Створення 

цілісної 

декоративної 

композиції у 

техніці 

народної 

вибиванки на 

основі 

писанкарської 

символіки» 

Через пізнання мови 

декоративно- прикладного 

мистецтва  вчитель розввиває 

глибоке розуміння душі свого 

народу, його образність та 

почуттєвість. 

 

 

Матіяш 

Ірина 

Зіновіївна 

СЗШ №34  

79016 м. 

Львів, вул. 

Замкнена, 8 

school34@u

a.fm 

Збірник 

матеріалів 

творчої групи 

на допомогу 

вчителям 

образотворчог

о мистецтва. 

Збірник матеріалів складено 

відповідно до чинної 

програми з образотворчого 

мистецтва для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів. Він містить 

орієнтовне тематичне 

планування і детальні 

розробки уроків. 

Призначений для вчителів, 

які працюють в 5 класах. 

Москва 

Тетяна 

Євгеніївна 

Гаврилів 

Марія 

Романівна 

Круковська 

Марина 

Юріївна 

Футорська 

Ольга 

Павлівна 

Шльомська 

Любов 

Михайлівн

а 

Василина 

Оксана 

Іванівна 

Зачкевич 

Оксана 

СЗШ № 1 

вул.Трильо

вського, 17 

СЗШ № 13 

вул.Драган

а, 7 

СЗШ № 32 

вул.Гашека

, 13 

СЗШ № 69 

вул.Запоріз

ька 20 

СЗШ № 72 

вул.Зубрівс

ька 1 

СЗШ № 73 

вул.Дністер

ська 5 

НВК 

«Школа-

садок 

lvivschool1

@ukr.net 

lvivschool1

3@gmail.co

m 

school32lv

@ukr.net 

 

school69@u

krpost.ua 

sikhiv72@g

mail.com 

 

shkola73@u

kr.net 

escuela80@

ukr.net 

 

lviv86schoo

l@mai1.ru 

shkola90@

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://2temail.com/
mailto:school321v@ukr.net
mailto:school321v@ukr.net
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:school69@ukrpost.ua
mailto:sikhiv72@gmail.com
mailto:sikhiv72@gmail.com
mailto:shkola73@ukr.net
mailto:shkola73@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:lviv86school@mai1.ru
mailto:lviv86school@mai1.ru
mailto:shkola90@mail.lviv.ua
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Ярославівн

а 

М’якота 

Лідія 

Миколаївна 

Петрів 

Тетяна 

Василівна 

Гірняк 

Оксана 

Володимир

івна 

Кливанець 

Лідія 

Миколаївна 

Колотовкін

а Олена 

Ігорівна 

Грицак 

Марія 

Василівна 

«Софія» 

вул.Героїв 

Крут, 27  

СЗШ № 86 

вул.Скорин

и 34 

СЗШ № 90 

вул.Кос-

Анатольськ

ого 10 

 

CСЗШ № 

93 

вул.Довжен

ка 13 

СЗШ № 96 

вул.Чукарі

на, 3 

НВК 

«Школа-

ліцей 

«Оріяна» 

вул.Антоне

нка- 

Давидовича 

2 

 

НВК 

«Школа-

гімназія 

«Сихівська

» 

вул.Хоткев

ича, 48 

mail.lviv.ua 

 

lvivschool9

3@gmail.co

m 

school-

96@mail.ru 

 

oriyana@m

ail .lviv.ua 

 

sykhivska@ 

gmail .com 

Тематичний 

календар 

художньої 

творчості  

« Світ очима 

дітей» 

Це перша спроба створити 

візуальний ряд творчих робіт 

учнів 5-7 класів з образотвор-

чого мистецтва. Визначено 

цікаві для юних художників 

теми, най ефективніші методи 

викладання предмета 

Павич 

Ірина 

Несторівна 

СЗШ № 51 

вул.Скісна, 

1 

тел.238-34-

58 

<szsh51@ra

mbler.ru> 

Мультимедійн

а презентація 

уроку з 

образотворчог

о мистецтва 

«Лінія в 

природі-лінія в 

Мультимедійна методична  

розробка уроку може бути 

використана для учнів почат-

кових класів з метою ство-

рення художніх образів. 

Містить зразки цікавих світ-

лин природи та їх аналогів у 

Труш 

Романна 

Іванівна 

НВК Ш-С 

«Малюк» 

вул.Володи

мира 

Великого, 

41-а 

тел. 263-24-

<maluklviv

@ukr.net> 

mailto:lvivschool93@gmail.com
mailto:lvivschool93@gmail.com
mailto:lvivschool93@gmail.com
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
http://lviv.ua/
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мистецтві». мистецтві. Спонукає до 

глибшого вивчення біоніки. 

44 

«Венеціанська 

маска», 

пластика 

декоративного 

портрету 

Інтегроване заняття для учнів 

4-х класів. Спорідненість 

традицій, культур  

Центральної Європи. 

Бельська  

Людмила 

Миколаївна 

СЗШ I ст. 

«Джерельц

е» 

вул.Сахаро

ва, 80 

тел.238-97-

68 

<dgerelce@

ukr.net> 

 

19. Основи здоров'я та ОБЖ - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія 

досвіду 

Заклад освіти 

Адреса закладу 

Електронн

а адреса 

Моделювання 

життєвих 

ситуацій у 

формуванні 

навиків 

здорового 

способу життя. 

В даній роботі показано 

як шляхом моделювання 

життєвих ситуацій на 

уроках основ здоров’я 

можна формувати в 

учнів навики здорового 

способу життя. 

Західник 

Надія 

Казимирівн

а 

СЗШ № 98 

Трильовського, 

12 

mdor98@ya

hoo.com 

 

20.Трудове навчання - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвищ

е, ім’я, 

по 

батькові 

педагога, 

носія 

досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електронна 

адреса 

«Естетичне 

виховання учнів на 

уроках трудового 

навчання засобами 

народного 

мистецтва»  

Вчителем розроблена система 

по впровадженню 

інтерактивних форм та 

методів ведення уроків із 

застосуванням рольової 

гри,що сприяють  розвитку 

інтелектуальних здібностей 

учнів, їх естетичному 

Вах Ірина  

Аркадіївн

а  

ЛАГ 

79013, м. 

Львів, 

вул. 

С.Бандер

и, 14 

gimnazija_lag1@

ukrpost.ua 

mailto:mdor98@yahoo.com
mailto:mdor98@yahoo.com
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=gimnazija_lag1@ukrpost.ua
http://freemail.ukr.net/APKULUreqQ/q/sendmsg?compose=1&To=gimnazija_lag1@ukrpost.ua
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вихованню. 

«Система роботи   з 

розробки методики 

випилювання 

лобзиком на уроках 

трудового 

навчання»  

Подаються рекомендації для 

вчителів трудового навчання 

при використанні лобзика на 

уроках трудового навчання.  

Пропонуються ескізи деталей 

і малюнки орнаментських 

прикрас, прийоми 

випилювання та способи 

з’єднання деталей. 

Бецко 

Оксана 

Михайлів

на   

СЗШ 

№34 

79016 м. 

Львів, 

вул. 

Замкнена, 

8 

school34@ua.fm 

Сценарій уроку  

«Година високої 

моди». 

Робота представляє собою 

узагальнення знань з 

трудового навчання. Урок дає 

можливість учням молодших 

класів працювати самостійно 

і в групах. 

Носаль 

Ярослава 

Богумилі

вна 

НВК ім. 

В.Стуса 

вул.Повст

анська, 14 

тел.237-

79-72 

ecir_poshta@mai

l.lviv.ua 

 

21. Фізичне виховання та Захист Вітчизни - 2010 

Назва 

досвіду 

Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія 

досвіду 

Заклад освіти 

Адреса 

закладу 

Електронна 

адреса 

Організація 

та проведеня 

рухливих 

ігор на урках 

фізкультури 

в початкових 

класах 

У роботі подано багато 

цікавих ігор, не тільки 

визначених програмою, 

які допоможуть вчителю 

фізичного виховання 

досягти поставленого 

педагогічного завдання 

Зубко І.В. СЗШ №74 

м.Львова Львів-

Рудно, вул. Огк 

нка,9 

Тел.2978792 

school74_lv

@mail.ru 

Корекція 

порушень 

постави у 

молодших 

школярів. 

Вправи на виправлення 

порушень постави. 

Матеріали для вчителів 

початкових класів, які 

викладають в початковій 

школі. 

Бекерська 

Галина 

Адамівна 

НВК «Школа-

садок «Софія» 

вул.Героїв 

Крут, 27 

escuela80@u

kr.net 

Графічний 

робочий план 

та плани-

конспекти 

системи 

уроків із 

Планування навчальної 

роботи у вигляді графіч-

ного робочого плану та 

планів-конспектів систе-

ми уроків із предмету 

«Фізична культура» 

Плукар 

Галина 

Миколаївн

а, 

заступник 

директора 

НВК ім. 

В.Стуса 

вул.Повстанськ

а, 14 

тел.237-79-72 

ecir_poshta

@mail.lviv.u

a 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
mailto:school74_lv@mail.ru
mailto:school74_lv@mail.ru
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
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предмету 

«Фізична 

культура» 

допоможуть вчителям 

реалізувати навчальні, 

розвивальні, оздоровчі, 

пізнавальні, виховні цілі 

уроку та зберегти час у 

підготовці до уроку. В 

основу планування  

покладено зміст програ-

ми МОНУ «Фізична 

культура» 1-4 кл., 2006 р. 

і зміст відповідних 

підручників. Подані 

матеріали для подачі 

теоретико -методичних 

знань та теоретичної 

підготовки, описи 

рухливих ігор; комплекси 

вправи. 

з НВР  

Губик 

Леся 

Олександр

івна, 

Пенькось 

Богдана 

Богданівн

а,  

Кошиковс

ька Софія 

Франківна

, 

Чайковськ

а 

Людмила 

Володими

рівна,  

вчителі 

початкови

х класів 

«Розвиток 

рухових 

якостей на 

уроках 

фізичного 

виховання за 

допомогою 

колового 

тренування» 

Пропонується методика  з 

розробки занять фізи-

чного виховання, впро-

вадження якої дозволяє 

одночасно займатися 

значній кількості учнів і 

досягати ними високої 

моторної щільності.  

Шамшин 

Валерій 

Павлович 

 

СЗШ №34 

79016 м. Львів, 

вул. Замкнена, 

8 

school34@u

a.fm 

Методика 

проведення 

стройової 

підготовки 

на уроках 

предмету 

«Захисту 

Вітчизни» 

Робота розкриває мето-

дику проведення занять з 

стройової підготовки на 

уроках предмету «Захист 

Вітчизни», методи і 

прийоми нав-чання учнів 

стройової підготовки, 

наступність у проведенні 

занять. 

Зварич 

Ф.С. 

СЗШ №74 

м.Львова Львів-

Рудно, вул. 

Огієнка,9 

Тел.2978792 

school74_lv

@mail.ru 

Організація та 

проведення 

рухливих ігор 

на уроках 

фізкультури в 

початкових 

класах 

У роботі подано багато 

цікавих ігор, не тільки 

визначених програмою, які 

допоможуть вчителю 

фізичного виховання 

досягти поставленого 

педагогічного завдання 

Зубко 

І.В. 

СЗШ №74 

м.Львова    

Львів-Рудно, 

вул. Огк нка,9 

Тел.2978792 

school74_lv@

mail.ru 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=school34@ua.fm
mailto:school74_lv@mail.ru
mailto:school74_lv@mail.ru
mailto:school74_lv@mail.ru
mailto:school74_lv@mail.ru
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Методика 

проведення 

стройової 

підготовки на 

уроках 

предмету 

«Захисту 

Вітчизни» 

Робота розкриває методику 

проведення занять з 

стройової підготовки на 

уроках предмету «Захист 

Вітчизни», методи і 

прийоми навчання учнів 

стройової підготовки, 

наступність у проведенні 

занять. 

Зварич Ф.С. СЗШ №74 

м.Львова    

Львів-Рудно, 

вул. Огієнка,9 

Тел.29787 

school74_lv@

mail.ru 

 

22. Християнська етика - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія 

досвіду 

Заклад освіти 

Адреса 

закладу 

Електронн

а адреса 

«Земля твого 

народу» (цикл 

уроків з 

християнської 

етики для 3 кл.) 

Конспекти уроків допо-

можуть учневі шаноб-

ливо і з повагою стави-

тись до своєї землі, 

подарованої Богом.  

Курач Лілія 

Володимир

івна 

ЗШ «Дивосвіт» 

вул.Трильовсь

кого, 24 

duvosvitshk

@ukr.net 

«Дитинонько 

люба, до тебе 

стогодні при-

ходить святий 

Миколай». 

Інтегровані завдання 

для учнів початкової 

школи. 

Колодій 

Ольга 

Григорівна 

СЗШ № 13 

вул.Драгана, 7 

lvivschool1

3@gmail.co

m 

Активні методи 

на уроках 

християнської 

етики. 

у збірнику подані актив-

ні методи, які викорис-

товує вчитель на уроках 

під час вивчення Запо-

відей Любові і трьох 

Божих Заповідей.  

Слободян 

Галина 

Осипівна 

НВК «Школа-

гімназія 

«Сихівська» 

вул.Хоткевича,

48 

sykhivska@ 

gmail.com 

«Заповіді Божі» 

(конспекти 

уроків для 8 кл.). 

Конспекти уроків, які  

допоможуть вчителеві 

заохотити дітей до 

вивчення і виконання 

Божого Закону. 

Ортинська 

Олександра 

Романівна 

НВК «Школа-

садок «Софія» 

вул.Героїв 

Крут, 27 

escuela80@

ukr.net 

«Контрольні 

завдання з 

християнської 

етики». 

Подані завдання 

допомагають вчителеві 

перевірити засвоєння 

учнями навчального 

матеріалу, їх 

пізнавальної активності 

і зацікавленості.  

Ступець 

Людмила 

Йосипівна 

СЗШ № 96 

вул.Довженка, 

13 

school-

96@mail.ru 

 

Проект «Міцна 

родина – 

запорука 

У проекті подані роз-

робки вчителя та праці 

дітей (вірші, реферати, 

Ступець 

Людмила 

Йосипівна. 

СЗШ № 96 

вул.Довженка, 

13 

school-

96@mail.ru 

 

mailto:school74_lv@mail.ru
mailto:school74_lv@mail.ru
http://2temail.com/
http://2temail.com/
http://2temail.com/
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:escuela80@ukr.net
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
mailto:school-96@mail.ru
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щастя». малюнки, роздуми) 

відповідно до теми. 

«Тиждень 

любові». 

«Тиждень любові» - 

проведення у літній 

школі спільного тижня 

для учнів 5-9 класів у 

дусі молитви та 

служіння ближньому. 

Щур 

Ореста 

Євгеніївна 

гімназія Бл. Кл. 

Шептицького  

вул. 

Хоткевича, 16 

kl.sheptvck

@gmail.co

m 

Сакральні 

екскурсії та 

організація 

прощ до 

Богородичних 

місць Галичини  

Розроблені рекомендації 

по проведенню 

сакральних екскурсій та 

організації прощ у святі 

місця, а також детально 

розроблено 

екскурсійний маршрут 

до Унівської Лаври. 

Допоможуть у 

проведенні екскурсій та 

прощ для учнів 

загальноосвітніх шкіл, 

вихованцям 

позашкільних заходів та 

молоді, котра бажала би 

ознайомитися з 

релігійними та 

духовними цінностями 

рідного краю. У даних 

рекомендаціях автор 

використовувала 

власний досвід. 

Припутень 

Любов 

Іванівна, 

вчитель 

географії  

СЗШ № 55 

вул.Степана 

Бандери, 

91тел.237-46-

69 

<school_55

@ukr.net> 

Вибір добра. 

Основи 

християнської 

етики. 

Методичні 

матеріали 

Для вчителів христи-

янської етики, класних 

керівників і вихователів. 

Матеріали дібрані так, 

що їх можна викорис-

овувати при викладанні 

відповідних тем христи-

янської етики, а також 

як цілісний курс для 

учнів 4 класу загально-

освітньої школи. 

Сабара 

Олександра 

Семенівна 

НВК 

ім.В.Стуса 

вул.Повстанськ

а, 14 

тел.237-79-72 

ecir_poshta

@mail.lviv.

ua 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:kl.sheptvck@gmail.com
mailto:kl.sheptvck@gmail.com
mailto:kl.sheptvck@gmail.com
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23. Художня культура - 2010 

Назва досвіду Коротка анотація Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога, 

носія досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

закладу 

Електронна 

адреса 

«Методичні реко-

мендації до викла-

дання художньої 

культури у  навчаль-

ному закладі з вико-

ристанням нестан-

дартних форм і 

методів роботи» 

 Розроблені  рекомендації 

до проведення уроків 

художньої  культури з 

комплексним поєднанням 

різних інноваційних форм  

роботи, опрацювання 

великого обсягу матеріалу, 

поєднаного спільною 

метою.    

Осадча  

Марина  

Юріївна  

СЗШ №52 

79007, м. 

Львів,  вул. 

Гоголя, 17,  

52school@u

kr.net 

«Середньовічний 

Львів. Від готики до 

ренесансу. Львів-

ське бароко. Різно-

маніття архітектури 

ХІХ - ХХ ст.» 

Методичні матеріали на 

допомогу вчителю 

художньої культури при 

проведенні уроків у 5-10 

класах. 

Грицак 

Марія 

Василівна 

НВК 
«Школа – 
гімназія 

«Сихівська» 
вул.Хоткев

ича,48 

sykhivska@ 

gmail.com 

“Художня культура: 

уроки для 9-го 

класу” (методичний 

посібник) 

У методичному посібнику 

представлені авторські 

розробки уроків до 

навчальної програми курсу 

“Художня культура” 9 клас 

 

Ласкій Ірина 

Валентинівна 

СЗШ № 50 

вул.Комари

нця,2 

тел.238-52-

91 

50shkola@g

mail.com 

“Школа у музей-

ному просторі” 

“Гуманістичний 

характер музейної 

освіти: VII 

Педагогічний 

Марафон у СЗШ № 

50” 

Творча група пропонує 

форми, методи, принципи 

інтерактивної взаємодії з 

учнями у музейному 

просторі наприкладі VII 

“Педагогічного марафону” 

у СЗШ № 50 у контексті 

формування відповідних 

освітніх компетенцій на 

засадах музейної педагог-

гіки. Інтеграція предметів 

(історія, художня культура, 

музичне та образотворче 

мистецтво, християнська 

етика 

Бєлов Юрій 

Вадимович, 

директор 

школи;  

Риб’як 

Галина 

Дмитрівна, 

заступник 

директора з 

НВР;  

Коваленко 

Олена 

Вікторівна, 

заступник 

директора з 

НВР;   

Семенчук 

СЗШ № 50 

вул.Комари

нця,2 

тел.238-52-

91 

<50shkola@

gmail.com> 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=52school@ukr.net
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Тамара 

Іванівна, 

Сабадаш 

Олена 

Іванівна,   

вчителі 

історії;  

Кручаниця 

Надія 

Дмитрівна, 

вчитель 

математики;  

Ласкій Ірина 

Валентинівн,  

Железник 

Ольга 

Феліксівна, 

вчителі 

музичного 

мистецтвав 

 

КПД із бібліотечної справи - 2010 

Назва 

досвіду 

Коротка анотація Прізвище, ім’я, 

по батькові 

педагога, носія 

досвіду 

Заклад 

освіти 

Адреса 

заклад

у 

Електронна 

адреса 

Діяльність 

шкільних 

бібліотек та 

музеїв                         

м. Львова 

Аналітичні матеріали 

щодо діяльності 

шкільних бібліотек та 

музеїв                Львова 

Василишин 

Лариса 

Миколаївна, 

головний 

спеціаліст  

УО 

ДГП 

ЛМР м. 

Львів,п

л. 

Ринок,9 

Miskuo p@citi-

adm.lviv.ua 

«Форми  і 

методи 

роботи 

шкільної 

бібліотеки з 

виховання 

бережливого 

ставлення до 

навчальної 

книги» 

Бібліотекарем 

реалізовано основні 

завдання та напрямки 

роботи шкільної 

бібліотеки на 

сучасному етапі із 

застосуванням 

інтерактивних форм та 

методів роботи. 

Гавронська  

Лариса Іллівна 

ССЗШ 

№28 

79011, 

м. 

Львів, 

вул.. 

Тютюн

ників, 2 

lviv_school28@ukr.

net  

Бібліотечні 

школи – 

Бібліотечний урок 

«Різні віки і народи – 

Щиголєва 

Олена 

СЗШ № 

32 

school32lv@ 

ukr.net 

http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=lviv_school28@ukr.net
http://freemail.ukr.net/sfh4SqmLKU/q/sendmsg?compose=1&To=lviv_school28@ukr.net


Адреси кращого педагогічного досвіду освітян м.Львова 

Навчально-методичний центр освіти 

 

75 
 

інформаційн

о 

методичний 

центр. 

книга вічно була»; 

свято Книги», свято 

«Вулицями Казкового 

міста»; 

читацька конференція 

«Мій Шевченко»; 

бесіда «Всього-

навсього маленькі 

порошинки». 

Михайлівна вул.Гаш

ека,13 

 «Лоцман 

всіх морів 

книжкових». 

Бібліотечні уроки. Семеніхіна 

Тетяна Сергіївна 

СЗШ № 

86 

вул.Ско

рини, 

34 

lviv86school@mail.

ru 

 

 

 


