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Глібкович Марії Володимирівни,
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Класичної гімназії при Львівському національному
університеті імені Івана Франка
Глібкович Марія Володимирівна працює вчителем української мови та
літератури Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка з 2000 року, а з 2012
– заступник директора гімназії з навчально-виховної роботи (кваліфікаційна
категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»).
Глібкович М.В. зарекомендувала себе як висококваліфікований спеціаліст. У
своїй педагогічній діяльності використовує інноваційні технології, різні методи
та практики викладання матеріалу з використанням мультимедійних засобів,
залучає учнів до самостійної роботи, створення проектів, дотримується
принципів

науковості,

доступності,

системності,

перспективності,

результативності; творчо підходить до організації навчально-методичної роботи
гімназії, залучаючи учителів до участі у творчих групах, майстер-класах, освітніх
проектах.
Основне завдання, яке ставить перед собою вчитель, – формування в учнів
комунікативних компетенцій, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, уміння
застосовувати здобуті знання практично, збагачувати світогляд, а в цілому діяти
адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе
відповідальність за свою діяльність, бути патріотом своєї держави.
Учитель постійно залучає учнів до науково-дослідницької

роботи

(Думанська М., Ошийко М. (10 кл.) презентували своє дослідження
«Шекспіріана Івана Франка» на районній учнівській науково-дослідницькій
конференції «Багатогранність Франкової думки», а Балда М. (8 кл.) наукову
роботу «Чоловік високого росту, та ще вищого духа…» на міській учнівській
конференції «Роль митрополита Андрея Шептицького у національному

вихованні, освіті та становленні української державності»). Дубик Марія двічі
перемогла в конкурсі на краще есе, організованому випускниками гімназії для
старшокласників, а також стала переможцем конкурсу учнівських робіт
«Втрачений дім: пам’ять про акцію «Вісла» 1947 року» (до 70-ї річниці масових
депортацій українців Закерзоння). Учні Глібкович М.В. стають призерами ІІ і
ІІІ етапів олімпіад і конкурсів з предмета (Аль-Кейсі Діана (8 кл.) – ІІ місце на
ІІ етапі конкурсу імені Т.Шевченка (2012р.), і ІІІ місце на ІІ етапі олімпіади
(2013р.); Пинда Анна (8кл.) – ІІ місце на ІІ етапі Міжнародного мовнолітературного конкурсу імені Т.Шевченка (2014р.);

показують високі

результати з української мови та літератури на ЗНО (200 балів - Бєловолов
Артем і Ющак Любов (2014р.). За цьогорічним рейтингом загальноосвітніх шкіл
за результатами ЗНО з української мови та літератури, складеного
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua», Класична гімназія посідає 17
місце в Україні, 3 – у Львові, а випускники 2017 року – учні Глібкович М.В.
Сприяючи розвитку науково-дослідницької діяльності учнів, розкриттю
їх творчого потенціалу, уміння переосмислювати інформацію, організовувала у
Класичній гімназії проведення районної науково-дослідницька конференція
старшокласників «Багатогранність Франкової думки» (15 жовтня 2015р.),
міських учнівських конференцій «Наука і релігія: Точки дотику» (6 квітня
2012р.), «70 років УПА – від особистостей до боротьби за волю України» (14
грудня 2012р.), «Відкривачі коду геніальності Т. Шевченка» до 200-ліття з дня
народження Генія (15.04.2014р.), «Роль митрополита Андрея Шептицького у
національному вихованні, освіті, становленні української державності» (17
грудня 2015р.).

Глібкович М.В. розробляла положення конференцій,

створювала тематичні секції, брала участь у роботі журі.
Марія Володимирівна постійно працює над підвищенням власної
кваліфікації, бере участь у роботі районного методоб’єднання, творчих
майстерень учителів української мови та літератури. Є співавтором фахових
методичних посібників (збірника методичних рекомендацій щодо проведення
уроків та виховних заходів з української мови «Суцвіття новаторських ідей»,
мультимедійний збірник з української літератури для 5-11 класів – презентація

«Лірика Івана Франка», збірника тестових завдань для підготовки до ЗНО, а
також навчальних посібників «Українознавство» для 5-12 класів, зокрема є
автором ряду тем із сучасної української літератури). Делегат Установчих зборів
Всеукраїнської асоціації викладачів української мови та літератури; учасник
мотиваційної конференції до старту Львова у програмі ЮНЕСКО «Львів – місто
літератури». Учитель систематично використовує передовий педагогічний
досвід, бере активну участь у його поширенні серед колег на педагогічних радах,
круглих столах, майстер-класах, надає практичну допомогу іншим педагогічним
працівникам, зокрема молодим спеціалістам.
Виховуючи в учнів національні та загальнолюдські цінності,
утверджуючи патріотизм, проводить цікаві екскурсії як Україною (Крехів,
Жовква, Хотин, Кам’янець-Подільський, Дубно, Ужгород, Мукачево, озеро
Синевир тощо), так і країнами Європи (Польща - Холм, Краків, Чехія - Прага,
Чеський Крумлов,

Німеччина – Дрезден). У канікулярний період разом із

керівником краєзнавчого гуртка Крисюком О.С. проводить щорічні літні
гімназійні

табори

краєзнавчо-туристичного

та

культурно-оздоровчого

спрямування у Карпатах ( у с. Буковець Івано-Франківської обл., с. Луги та м.
Воловець Закарпатської обл.).
Василь Сухомлинський, на педагогічну спадщину якого опирається
вчитель, закликав вірити в талант і творчі сили кожного вихованця. Тому
Глібкович М.В. багато уваги приділяє позакласній роботі з учнями, бо саме тут
вони найбільше розкриваються (тематичні вечори «Ну що б, здавалося, слова…»
до дня української писемності, «Наш пророк» до дня народження Т. Шевченка,
квест за творчістю Лесі Українки для учнів 6-х класів тощо), учитель організовує
учнів до самостійного написання, обговорення і втілення сценаріїв (День
учителя, лінійка пам‘яті героїв Крут), дає їм можливість розкрити як лідерські
здібності, так і вміння працювати в колективі (з допомогою педагога учнівський
парламент щорічно проводить конкурс читців поезій Т. Шевченка).
Організовує для гімназистів перегляд вистав львівських театрів, а також
походи у музеї (Картинна галерея, Музей-аптека, Національний музей);
проводить музейні уроки («Твір-опис за картиною» у музеї І. Труша).

Педагог активно залучає батьків до навчально-виховного процесу:
планування позакласної роботи, організація виховних заходів, допомога у
дослідницькій діяльності, організації поїздок тощо. Проводить індивідуальні
бесіди з батьками про психологічні особливості дітей. Тісно співпрацює з
психологом гімназії, радиться з ним щодо адаптації нових учнів, зокрема 5-х
класів, поведінки підлітків, профорієнтаційної роботи зі старшокласниками,
уміння поводитись у стресових ситуаціях (зокрема при складанні ЗНО), а також
щодо роботи з педагогічним колективом (проблеми вигорання вчителів,
прийняття правильних рішень у конфліктних ситуаціях тощо).
Марія Володимирівна є активним учасником творчої групи заступників
директорів

НМЦО м. Львова у рамках освітнього проекту «Методичний

супровід освіти – професійний розвиток педагогів». Зокрема готувала доповідіпрезентації «Науково-методичний супровід інноваційних процесів у школі»
(10.11.15р.), «Акмеологічний аспект у роботі заступника директора з
педагогічним колективом» (15.03.16р.), «Організація роботи з обдарованими
учнями у Класичній гімназії при ЛНУ імені І. Франка: обмін досвідом»
(13.12.16р.), «Освіта Канади» (25.05.17р.).
Сучасна ситуація в Україні неабияк змінила наш світогляд: кожен прагне
бути корисним своїй державі. Глібкович М.В. брала участь у зборі книжок та
одягу для дітей з Краматорська, виготовленні вареників для бійців АТО,
залучала учнів до доброчинності (написання листів воїнам АТО, збір коштів і
речей для них, закупівля подарунків для вихованців сиротинця с. Сасів
Золочівського району в рамках акції «Миколай про тебе не забуде»)тощо.
Багаторічна сумлінна праця Глібкович Марії Володимирівни відзначена
грамотами

та

подяками

Департаменту

освіти

та

науки

Львівської

облдержадміністрації (2009, 2011, 2014 роки), Управління освіти ДГП ЛМР
(2009, 2011, 2012 роки), відділу освіти Франківського району ДГП ЛМР (2007,
2008, 2011, 2012 роки), а також Грамотою Верховної Ради України (2017р.).
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