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#Lifehack

15 верес�

Предмет Тема Учитель, 
модератор Анонс  уроку Ауд.

11.00-11.30

Англійська мова Learning English with 
song

Зірка Ірина Валентинівна, 
учитель англійської мови, 
учитель-методист, голова 
методичного об’єднання 
учителів англійської мови

Вивчення англійської мови вимагає чимало зусиль, 
але англомовний музичний контент - це саме той 

інструмент, який перетворює важку справу на 
задоволення.

219

Хімія Цікава хімія навколо 
нас

Грекова Олеся Сергіївна,  
учитель хімії і біології, 
учитель вищої категорії

Усі ми вчимо або вчили хімію, але що ж цікавого 
в цьому предметі? Це ж нудно, запам’ятовувати 

довгі формули, валентності, визначення. Мало хто 
знає цікаві факти про хімію та хімічні елементи, 

а завітавши на наш урок, ви поглянете на цей 
предмет по-новому і з великим інтересом.

209

Українська мова Прикрась життя 
українською!

Кадькаленко Ірина 
Вікторівна, вчитель 
української мови та 
літератури, зарубіжної 
літератури

Як легко, швидко та цікаво вивчити рідну 
мову і вільно нею спілкуватися?! Ми, люди, — 

здебільшого візуально орієнтовані істоти. Наш 
зір має схильність домінувати над слухом. І лише 

винятково обдаровані оповідачі — як правило, дуже 
досвідчені оратори — вміють розповісти історію 

без видовищного акомпанементу: щоби їхні слова — 
написані чи сказані — з’явилися в уяві як візуальні 

образи. Цього, звісно, треба прагнути. Але доки 
шліфуємо текст своїх історій і добираємо потрібні 

драматургічні засоби, про всяк випадок пам’ятаймо: 
з картинками все ж надійніше.

223

Біологія
Біологія любові. 
Формула
кохання.

Хомочкін Андрій Павлович,
учитель біології, кандидат 
біологічних наук

Чому нам подобається одні люди, а інші викликають 
відразу? Що впливає на наші стосунки і відчуття 

щастя? Відкрийте свою формулу кохання і любові, 
дізнавшись основи біології.

227

Література

Відкриймо в собі 
поета.
Вічні сюжети в 
сучасній українській 
поезії

Шкабара Сергій 
Володимирович, вчитель 
української мови та 
літератури, зарубіжної 
літератури

Поезія й підлітки в цифровому суспільстві: як це 
поєднується? Говорячи про класичну літературу, ми 
здебільшого працюємо з вічними сюжетами - війна, 
зрада, безумство, злочин і кара… Та виявляється, 
що сучасні українські поети змогли ще стрункіше 
й лаконічніше інтерпретувати ці історії. Чому 
варто декламувати Андруховича при вивченні 

“Гамлета”? Наскільки нові вірші Жадана співзвучні з 
“Альпійською баладою” Бикова? Про це й поговоримо.

214



Предмет Тема Учитель, 
модератор Анонс  уроку Ауд.

Історія
Історія: 
секрети легкого 
запам’ятовування

Юрчишин Леся Тарасівна,
вчитель першої категорії

Сучасний світ з величезною кількістю інформації 
постійно оновлюється,  пред'являє до пам'яті 

людини підвищені вимоги. Завітайте на експрес-курс 
"Як працювати з великими обсягами інформації". Як 

не загубитися в безлічі дат і подій історії?
Опануйте 10 ефективних способів ЗАПАМ’ЯТАТИ 

ВСЕ!
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Клуб Люблячих
Батьків Мотивація підлітків

Чеховська Вікторія 
Василівна, мама ліцеїстки 
9 класу і ліцеїста 11 класу

Хочу і треба - між двох вогнів. Як мотивувати 
дитину на певну діяльність? Як сформувати 

мотивацію до навчання?  Які тільки методи й 
прийоми не використовують батьки! І шантаж, 
і залякування, і винагороди у вигляді подарунків, 

усіляких благ і навіть грошей.., а секрети  зовсім в 
іншому!

205

Дитяча 
трибуна

Сила довіри: як 
нам порозумітися з 
батьками

Фарващук Анна,  
Демиденко Аріна, учениці 
9 класу

Дорогі батьки! Вам теж було 14…Як стати 
надійним  другом власній дитині? Як порозумітися?  
Як знайти компроміс? Погляд дітей і корисні поради 

від ліцеїстів для вирішення типових проблем у 
спілкування між батьками і дітьми .

218

11.40-12.10

Англійська мова Learning English with 
song

Зірка Ірина Валентинівна, 
учитель англійської мови, 
учитель-методист, голова 
методичного об’єднання 
учителів англійської мови

Вивчення англійської мови вимагає чимало зусиль, 
але англомовний музичний контент - це саме той 

інструмент, який перетворює важку справу на 
задоволення.

219

Хімія Цікава хімія навколо 
нас

Грекова Олеся Сергіївна,  
учитель хімії і біології, 
учитель вищої категорії

Усі ми вчимо або вчили хімію, але що ж цікавого 
в цьому предметі? Це ж нудно, запам’ятовувати 

довгі формули, валентності, визначення. Мало хто 
знає цікаві факти про хімію та хімічні елементи, 

а завітавши на наш урок, ви поглянете на цей 
предмет по-новому і з великим інтересом.

209

Українська мова Прикрась життя 
українською!

Кадькаленко Ірина 
Вікторівна, вчитель 
української мови та 
літератури, зарубіжної 
літератури

Як легко, швидко та цікаво вивчити рідну 
мову і вільно нею спілкуватися?! Ми, люди, — 

здебільшого візуально орієнтовані істоти. Наш 
зір має схильність домінувати над слухом. І лише 

винятково обдаровані оповідачі — як правило, дуже 
досвідчені оратори — вміють розповісти історію 

без видовищного акомпанементу: щоби їхні слова — 
написані чи сказані — з’явилися в уяві як візуальні 

образи. Цього, звісно, треба прагнути. Але доки 
шліфуємо текст своїх історій і добираємо потрібні 

драматургічні засоби, про всяк випадок пам’ятаймо: 
з картинками все ж надійніше.

223

Біологія
Біологія любові. 
Формула
кохання.

Хомочкін Андрій Павлович,
учитель біології, кандидат 
біологічних наук

Чому нам подобається одні люди, а інші викликають 
відразу? Що впливає на наші стосунки і відчуття 

щастя? Відкрийте свою формулу кохання і любові, 
дізнавшись основи біології.

227



Предмет Тема Учитель, 
модератор Анонс  уроку Ауд.

Література

Відкриймо в собі 
поета.
Вічні сюжети в 
сучасній українській 
поезії

Шкабара Сергій 
Володимирович, вчитель 
української мови та 
літератури, зарубіжної 
літератури

Поезія й підлітки в цифровому суспільстві: як це 
поєднується? Говорячи про класичну літературу, ми 
здебільшого працюємо з вічними сюжетами - війна, 
зрада, безумство, злочин і кара… Та виявляється, 
що сучасні українські поети змогли ще стрункіше 
й лаконічніше інтерпретувати ці історії. Чому 
варто декламувати Андруховича при вивченні 

“Гамлета”? Наскільки нові вірші Жадана співзвучні з 
“Альпійською баладою” Бикова? Про це й поговоримо.

214

Історія
Історія: 
секрети легкого 
запам’ятовування

Юрчишин Леся Тарасівна,
вчитель першої категорії

Сучасний світ з величезною кількістю інформації 
постійно оновлюється,  пред'являє до пам'яті 

людини підвищені вимоги. Завітайте на експрес-курс 
"Як працювати з великими обсягами інформації". Як 

не загубитися в безлічі дат і подій історії?
Опануйте 10 ефективних способів ЗАПАМ’ЯТАТИ 

ВСЕ!

210

Фізика
Фізичний 
експеримент - 
пізнавально і весело

Твердохліб Ігор 
Анатолійович,
вчитель фізики

Фізика - наука експериментальна. Фізичні фокуси. 
Як відомо, невід’ємна складова вивчення фізики – 
практичне застосування фізичних законів. Як це 

можливо в домашніх умовах?

218

Клуб Люблячих
Батьків

Спілкуємося в родині: 
чуємо одне одного

Мірошніченко Олена 
Юріївна, мама ліцеїста 10 
класу

Чи легко спілкуватися з підлітком? Чому виникають 
непорозуміння і відчуження з батьками? Як 
налагодити й утримати контакт зі своєю 

дитиною? Прості й ефективні  поради від  мами 
підлітка й досвідченого психолога.
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