
Презентація досвіду 

роботи 

 Зварищук Андрій Васильович 

 1977 р.н. 

 Закінчив Прикарпатський університет імені 

В.Стефаника, 2000р.  

 2000-2017 рр. – працював вчителем 

християнської етики в Івано-Франківській ЗШ 

№22. 

 Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. 



З  2017 року працюю вчителем християнської 
етики у Львівській  ЗСШ №99. 



Проблема, над 

якою працюю: 
 «Впровадження інтерактивних 

методів та технологій на уроках 

християнської етики та використання 

Біблії в навчально - виховному 

процесі». 

 



Так зазвичай проходять 

наші заняття (3 клас) 



Навчальна діяльність 

Інтерактивний метод «Інтелект-

карта» 



Робота в парах за інтерактивним 

методом «Інтелект-карти» на уроці в 

4 класі 



Використання мультимедійних презентацій 

на уроках християнської етики в 

початковій школі 





Робота з Дитячою 

Біблією (4 клас) 



Програми та підручники 



Семінар «Аспекти вивчення Біблії при 

формуванні ключових компетентностей шкільної 

молоді» (на базі Музею Андрея Шептицького) 

 



Музейний урок для учнів 4 класу в Національному музеї 

імені Андрея Шептицького на  тему: 
«Дороги любові митрополита Андрея Шептицького» 

(грудень 2019 р.). 



Проведення квесту «Дороги любові 

митрополита Андрея Шептицького» 



Проведення тематичного уроку на тему 

«Здорові духовні звички» (3 клас) 



Семінар на тему «Музейна педагогіка на 

уроках християнської етики» (на базі 

Музею Йосифа Сліпого) 



Курси підвищення кваліфікації при 

Львівському інституті післядипломної 

педагогічної освіти 



Сертифікат за курс «Соціальні та 

емоційні компетентності ХХІ 

століття» 



Робота з обдарованими 

дітьми 

 У період з 2014 по 2015 н.р підготував 

переможців ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади «Як ти знаєш 

Біблію?» та переможця конкурсу творів 

на морально-етичну тематику «Бог – 

Україна – Родина і Я» 



Оцінка моєї праці за роботу 

з обдарованими дітьми 



         Моє дозвілля 
Участь у Спартакіаді педагогічних працівників з 

футболу 



Виховна робота 

 У 2014-2016 рр. з учнями 10-11 класів 

брали участь у Євхаристійних з’їздах 

учнівської молоді «Ви – світло для світу» 

(с. Погоня). 

  У 2016 р. з учнями 8 класів брали 

участь у ХХІ Євхаристійному з’їзді для 

учнів «…Її святим Покровом увесь світ 

покритий» 



Монастир Отців Василіян в 

Івано-Франківську 

Церква Успіння 

Пресвятої Богородиці 

с.Погоня  



З 2018 по 2020 р. – активна 

співпраця з Монастирем Отців 

Оріоністів 



Моє кредо: 

«Ми знаємо, що тим, які 

люблять Бога, - покликаним за 

Його постановою, усе співдіє на 

добро» ( до Римлян 8:28). 



Дякую за увагу! 


