МЕТОДИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ТА
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА
РОБОТА УЧНІВ ГІМНАЗІЇ
У 2019 -2020 Н.Р.

Звіт заступника директора Марії Глібкович

За підсумками ЗНО-2019 гімназія
разом з 16-ма кращими школами
міста отримала винагороду від
мера

Науково-методична проблема: «Компетентнісний
підхід до навчального процесу як засіб формування
нової якості освіти для розвитку творчих
здібностей учнів».
▣
▣
▣
▣

▣
▣
▣

Постійно діючий семінар «Ключові компетентності
випускника школи»;
Творча група «Мультимедійні презентації уроку як
засіб підвищення його ефективності»;
Творча група «Культура мовлення гімназистів –
запорука національно свідомої молоді»;
Постійно
діючий
психолого-педагогічний
практикум для педпрацівників «Рефлексія ролі
педагога»;
Школа молодого вчителя;
Методична порадня «Працюємо з електронним
журналом (ЕЖ): зміни та новації»;
співпраця з кафедрою педагогіки ЛНУ імені Івана
Франка

Методична робота у Класичній
гімназії
У гімназії працює 46 педагогів (43 – основні
працівники, 3 – сумісники), + практичний психолог,
із них:
10 - спеціалісти;
3 – спеціалісти ІІ категорії;
2 - спеціалісти І категорії;
32 – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії:
Педагогічні звання:
❖«старший учитель» – 9 учителів;
❖«учитель-методист» – 15 педагогів.
❖2 учителі мають звання «Відмінник освіти України».
❖8 учителів - переможці міської програми «Успішний
педагог»

У гімназії працюють методичні комісії:
❑

❑

❑

❑

❑

учителів-словесників (методична проблема “Компетентнісне
вивчення предметів гуманітарного циклу, як засіб виховання
всебічно розвиненої особистості”);
учителів іноземних мов (методична проблема “Інноваційна
концепція вивчення іноземних мов як фактор формування
соціокультурних компетенцій на шляху до Європейського та
світового простору”) ;
учителів природничих наук: математики, фізики, хімії, біології,
інформатики (методична проблема “Творчі підходи до викладання
природничих предметів в умовах гуманітарної гімназії”);
учителів предметів суспільного циклу (історія, право, географія)
(методична проблема “Інноваційні технології, як методика
розвитку творчих здібностей учнів”);
учителів предметів естетично-оздоровчого циклу (методична
проблема “Викладання предметів художньо-естетичного циклу в
контексті компетентнісного підходу до навчального процесу”).

Атестація педагогів
▣
▣

▣

▣

▣

▣

У 2020 році в гімназії атестувалось 11 учителів:
Бокало Ю.Г., учитель англійської мови, - присвоєно
кваліфікаційну категорії “спеціаліст вищої категорії”;
Горішна О.М., учитель трудового навчання, - відповідає
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст
першої категорії”;
Джала Ю.С., директор гімназії, - відповідає займаній
посаді;
Джала Ю.С., учитель математики , – відповідає раніше
присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої
категорії» та педагогічному званню “старший учитель” ;
Заверуха Н.В., учитель інформатики, - присвоєно
кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії ”,
присвоєно педагогічне звання “старший учитель”;
Ільчишин О.В., учитель математики, - відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої
категорії», присвоєно педагогічне звання “старший
учитель”;
Крисюк О.С., керівник гуртка, - відповідає раніше
присвоєному вищому тарифному розряду;

Атестація педагогів
▣
▣

▣

▣

▣

Матвієнко Я.Р., учитель англійської мови, - присвоєно
кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”;
Овсянникова О.І., учитель зарубіжної літератури, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
“спеціаліст
вищої
категорії”,
відповідає
раніше
присвоєному педагогічному званню “учитель-методист”;
Салиш Х.З., учитель української мови та літератури, присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої
категорії”;
Турій Н.Й., учитель німецької мови, - відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої
категорії”, присвоєно педагогічне звання “учительметодист”;
Хархан С.Я., учитель англійської мови, - відповідає
раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії» та педагогічному званню “старший
учитель”

ВІДКРИТІ УРОКИ

Інтегрований урок німецької мови та
біології в 11 класі про Гете –
письменника та природодослідника
(20.02.2020, учителі Кондрашова І.Л.,
Шоханов С.О.)

Урок німецької мови у 10
класі на тему: „Падіння
Берлінської стіни. 30 років
тому. Хроніка об’єднання
Німеччини“.
(14.11.2019,
учитель Турій Н.Й.)

ВІДКРИТІ УРОКИ

Про основні екологічні проблеми
сучасності
11-класникам розповіла
кандидат біологічних наук, доцент
кафедри
екології
біологічного
факультету ЛНУ ім. І. Франка Ольга
Цвілинюк
(14.11.2019,
учитель
С.Шоханов)

З учнями 5-Б класу здійснила
цікаву подорож у світ фінансів
п. Наталя Згоба – заступник
директора департаменту клієнтів
МСБ АТ "Кредобанк“. (18.11.2019,
урок фінансової грамотності,
учитель Заверуха Н.В.)

МУЗЕЙНІ УРОКИ

Бінарний урок української
літератури та математики в
Національному музеї для учнів
5 класу на тему: “Тарас
Шевченко
і
математика”
(06.03.2020, учителі Салиш Х.З.,
Ільчишин О.В)

Урок української мови у 6-А класі
на тему: “Твір-опис природи за
пейзажними полотнами І Труша”
(02.03.2020, учитель Глібкович М.В.)

Навчання вчителів

17.01.2020 вчителі гімназії
взяли участь в майстер класі з
використання мультиборду
фірми Prestigio.
Навчання проводив
національний тренер
Prestigio Денис Онікієнко.

Упродовж червня 2020
вчителі гімназії проходять
дистанційне навчання в
Академії цифрового розвитку
та ЛОІППО

Обмін досвідом

17.10.2019
в
гімназії
відбувся
інформаційний семінар про особливості
заповнення
класних
журналів
електронними засобами.
Адже з 21 січня 2019 року ми працюємо
в режимі електронного журналу.
З директорами та представниками
батьківських
комітетів
шкіл
міста
досвідом ділились адміністрація, вчителі
гімназії та батьки учнів.

21.01.2020 в Класичній гімназії за
підтримки
НМЦО
м.
Львова
пройшов семінар-практикум для
вчителів
зарубіжної
літератури
нашого
міста
на
тему:
«Електронний журнал. З досвіду
роботи».
Координатор
–
Овсянникова О.І.

Участь в олімпіадах
Підсумки участі учнів нашої гімназії у ІІ міському етапі
Всеукраїнських предметних олімпіад у 2019-2020 н.р.
Предмет

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Англійська мова

-

2

2

Німецька мова

-

1

-

Історія

-

1

1

Географія

-

-

1

Математика

2

2

1

Правознавство

-

1

-

Біологія

-

1

2

-

-

3

2

8

10

Українська
література
Всього

мова

та

Детальніше про учнів-переможців можна ознайомитися за посиланням:
https://drive.Google.Com/file/d/12zhrocqrxtetj1uym9updtvyuwrmegkn/view?Usp=sharing

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських
олімпіад 2019-2020 н.р.
№
з/п

Прізвище, ім’я
учня

клас

місце

учитель

Примітки

Математика
1
2

1
2

Бондарчук Софія
Різник Ростислав
Котлярчук
Оксана
Хромчак Вікторія

7-А
8-А

ІІІ
ІІІ

Харитонова М.Р.
Харитонова М.Р.

8

Біологія
IIІ

Шоханов С.О.

11

ІІІ

Шоханов С.О.

Англійська мова
1

Ревич Матвій

9

ІІ

Касянчук Н.О.

КОНКУРСИ

▪

▪

▪

▪
▪

Мовно-літературний конкурс
імені Т.Шевченка ІІ етап
1 диплом І ступеня (Лісовська А. (7 кл.);
3 дипломи ІІ ступеня (Ціп К. (6 кл.),
Панчишин В. (8 кл.), КульчицькийДашинич Р. (10 кл.)
Міжнародний конкурс знавців
української мови імені П.Яцика. ІІ етап
2 дипломи І ступеня (Маркевич М. (5 кл.),
Рудницька Я. (11 кл.);
1 диплом ІІ ступеня (Николишин С. (8 кл.);
2 дипломи ІІІ ступеня (Шалавило Ю. (9 кл.),
Кульчицький-Дашинич Р. (10 кл.)

Конкурси

Традиційно гімназисти взяли участь у
міжнародних
конкурсах
«Кенгуру»,
«Колосок», «Бобер», «Sunflower», «Лелека»,
“Орлятко” тощо і продемонстрували високий
рівень знань з різних навчальних дисциплін,
що підтверджено дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів.

навчаємось-пізнаємо-творимо-досягаємо

Англомовний квест містом Лева
18.02.2020
Цікаві пригоди, розгадування ребусів та головоломок, пошук скарбів - ось
що ми так полюбляємо у квестах!
Група англійської мови 7-Б класу під керівництвом Хархан С. Я. відчула дух
змагання та захоплення від досягнення бажаної мети під час англомовного
квесту центральною частиною нашого міста.

навчаємось-пізнаємо-творимодосягаємо

24.02.2020 відбулася творча зустріч учнів 5-Б та 6-В класів
з поетесою, членом Української асоціації письменників,
науковцем, педагогом Калиновською Наталією Леонідівною
Організатор - Ільчишин О.В.

навчаємось-пізнаємо-творимо-досягаємо
ХІМІЯ НА ЩОДЕНЬ

29 листопада для батьків гімназистів вчитель хімії Козак І.І. та учні 11-А
класу Хромчак В. І Фарина М. представили проект “Хімія у фастфуді”.
Тепер батьки знають, що це за їжа, чому її не рекомендують дієтологи і як
страви фастфуду можна зробити корисними.

навчаємось-пізнаємо-творимо-досягаємо
Українсько-Польська Рада Обміну

Упродовж 9-14 вересня 2019 року делегація учнів і
вчителів Класичної гімназії брала участь у роботі
Українсько-Польської Ради Обміну в місті Гіжицко, а з 30
вересня по 4 жовтня польські учні перебували в стінах
гімназії.
Молодь обох країн брала участь у спільних мистецьких
та спортивних проєктах і творчих майстернях. Так
підлітки пізнавали спільні та відмінні риси сусідів.

навчаємось-пізнаємо-творимо-досягаємо

Літературно-мистецька
акція до Дня української
писемності та мови “І
знову про слово…”
Учениці 7 класу Козовська
А., Головач Л, учителісловесники Глібкович М.,
Боцко О.

Проєкт “Фотографія, що оживає” в
рамках Єдиного культурноосвітнього простору. Учні 10-Б класу
Глібкович М. і Коцюба Р.
реконструювали світлину часів
боротьби українського народу за
Незалежність, а саме періоду УНРЗУНР.

навчаємось-пізнаємо-творимо-досягаємо

Флораріум власноруч – таке
завдання
отримали
6класники від учителя біології,
щоб
не
нудьгувати
на
дистанційному навчанні під
час карантину

А 8-класники
створювали статичні та
динамічні біомоделі
органів людського
організму.

Карантин і
дистанційне
навчання
З 12 березня 2020 року учні залишаються
вдома. Відбувається перехід на дистанційне
навчання. Адміністрація координує дії вчителів,
створюються платформи для можливості
віддаленого навчання і зворотнього зв’язку з
учнями. Google Classroom і Zoom стають
невід’ємними складовими навчального процесу.

Молодь дебатує

30 листопада у місті Лева відбувся регіональний дебатний турнір, у якому
брали участь школи Тернополя, Хмельницького, Вінниці, Сум та Львова.
Керницький Андрій - учень Класичної гімназії на позиції Contra 1 гідно
дебатував на тему: «Чи варто запровадити офіційний день багатокультурності
в Україні?»

ЩО? ДЕ? КОЛИ?

16 лютого 2020 року завершився шкільний Чемпіонат Львова з гри
Що? Де? Коли? сезону 2019/20. Цього року між собою змагалося
майже 50 команд, За підсумком чемпіонату Гімназія має два
срібла! У старшій (11-а клас) і в молодшій (9-в клас) категоріях.
Срібні призери Чемпіонату – Анастасія Червона, Вікторія Хромчак,
Ксенія Вільхова, Марія Фарина, Марко Горінецький, Павло
Петелицький, Юстина Федчишин.
Срібні призери Чемпіонату в молодшій категорії – Андрій
Керницький, Артем Краєвський, Вероніка Руднєва, Катерина
Заремба, Олег Леончук, Соломія Шинкаренко, Софія Чебан.
Вітаємо наших гімназистів і керівника - Теодора Лещака!

Дякую за увагу!

