
Вчителька істор�, правознавства та етики Миколаївського 
ліцею імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради 

Миколаївської області Консультантка команди переможця 
конкурсу (проєкт № 1264). Тема роботи  «Загадка однієї 
мозаїки: погляд сучасника на монументальне мистецтво 

міста Миколаєва радянського періоду другої половини ХХ 
століття». Науковий керівник учнівських 

науково-дослідницьких проєктів МАН при 
Миколаївському обласному Центрі 

національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді

Кожна людина 
повинна знайти свій 
власний шлях. Саме 
це і робить усіх нас 
щасливими.

Мої улюблені методики 

В моєму житті є те, що надихає на щось велике, додає снаги життю 
або просто допомагає йди далі. Це речі, які здатні розфарбовувати 

мої сірі будні, підняти настрій та зробити світ довкола прекрасним. Я 
надаю перевагу подорожам. Адже саме  подорожуючи, можна 

пізнати нове для себе, розширити світогляд, навчитися комунікувати 
з іншими людьми. Також маю підбурку улюблених книг, після 

прочитання яких  хочеться змінити щось в собі. І, звичайно, музика, 
яка надихає, заспокоює або піднімає настрій. 

Співпрацюю  з:

Реалізувала проєкти:

Пройшла навчання і підвищила кваліфікацію під час практикуму для освітян 
«Цифровий простір педагога» (авторка курсу: Наталія Нагорна);

Освоїла методику арт-терап� в роботі зі стресом (авторка курсу: Інна 
Івженко);

Здобула практичні навички принципів укладання 
компетентістно-зорієнтованих інтегрованих завдань із підготовки до 
міжнародного оцінювання PISA;

Підвищила кваліфікацію на педагогічній майстерні з теми «Дотекстові, 
текстові, післятекстові стратег� опрацювання учнями джерел інформац�» за 
програмою «Стратег� розвитку критичного мислення учнів і студентів з 
використанням текстових, візуальних та комунікаційних джерел навчальної 
інформац�» (авторка курсу: Олена Пометун);

Пройшла онлайн-курс «Pro PowerPoint», освоїла навички створення 
презентацій (автор курсу:     Олександр Томілін, директор компан� Reprezent) 

Джерело мого натхнення :

Ірина Лободовська

Чеською громaдською оргaнізaцією «Aсоціaція з міжнaродних питaнь» ( Asociace 
pro mezinárodní otázky, AMO). Разом з учнями брала участь у конкурсі «Жива 
історія – метод усної істор� в школі» (куратор проєкту: Юрій Волошин);

З інститутом Юдаїки у рамках реалізац� проєкту «Виховання толерантності та 
протидія дискримінац� в рамках українського суспільства, шляхом вивчення 
єврейської істор� та культури». Брала участь в освітньому семінарі «Уроки трагед� 
ХХ століття на українській землі. Спроби осмислення. Виставка, як освітній 
інструмент» (директорка інституту Юдаїки: Юлія Смілянська);

Проєкт фонду ІЗОЛЯЦІЯ (Soviet Mosaics In Ukraine), що присвячений дослідженню 
та каталогізац� мозаїк радянського періоду в Україні, їх місцезнаходженню, стану, 
авторам та істор� створення (співкураторка: Любава Ільєнко);

 

Проєкт «Кам’яні вишиванки Нової Каховки» (авторка проєкту: Тетяна Євсеєва);

Ukrainian Center for Holocaust Studies. Брала участь у вебінарі «Бабин Яр та 
російська війна проти України»;

Національний центр «Мала академія наук України»;

Формування читацької 
компетентності (PISA)

«Філософія для дітей» 
Метью Ліпмана

SWOT-аналіз, дизайн 
мислення

«Шість капелюхів» 
  
 

методика Франсуази 
Барб-Галль при організц� 
роботи із візуальними 
джерелами

«Брейнштормінг», 

метод «Уолта Діснея», 

метод «Вікно Овертона».

Освоїла методики, технології:

Науково-практична конференція 
учнівської молоді та вчителів 

істор�, приурочена 120-й річниці з 
дня народження Г.О. Довженка, 

Заслуженого художника України; 
«Творчі здобутки Г.О. Довженка у 

національній традиц� 
українського мистецтва» (вчитель 

істор�: Ірина Лободовська);

Всеукраїнські краєзнавчі 
конференц� учнівської молоді 
«Мій рідний край, моя земля 

очима сучасників»;

«Cпільне майбутнє спільними 
зусиллями» (ХІ Київська та І 
Миколаївська Всеукраїнська 

науково-практична конференція. 
(Модель ООН. Миколаїв 

2020);

Науково-дослідницька робота в 
МАН «Традиційні типи суспільства 

(Гемайншафт і Гезельшафт) в 
парадигмі нових політичних та 

суспільно-економічних викликів 
ХХІ ст.» (Каріна Зубар, учениця 
11-А класу Миколаївського ліцею 
імені Миколи Аркаса, ІІІ етап IV 

місце);

Науково-дослідницька робота в 
МАН «Роль монументального 

мозаїчного мистецтва радянського 
періоду в організац� сучасного 

архітектурно-просторового 
середовища міста Миколаєва та 
Миколаївської області» (Царюк 

Олексый, учень 11-А класу 
Миколаївського ліцею імені 

Миколи Аркаса, ІІІ етап I місце);

Модератор обласної дискусійної 
панелі «Бендерська Конституція 

чи військовий устав: правда та 
міфи».
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irina.marko.lobodovska@gmail.com


