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Начальнику відділу освіти
Галицького району
п. Л. Васюті
Звіт
про підсумки проведення методичних заходів у 2014- 2015н.р.

Перелік
заходів

Тема заходу

Рівень проведення
на рівні
закладу

конференції

Національна науково-практична конференція на тему:
«Практика освіти для сталого розвитку в Україні».
(автор інноваційного українсько-шведського проекту
«Освіта для сталого розвитку в дії», доктор педагогічних
наук, професор Пометун Олена Іванівна та генеральний
секретар і голова департаменту розвитку і навчання в
міжнародній організації «Глобальний план дій» (GAP,
Швеція) Мерілін Мелманнадміністратори навчальних
закладів, регіональні координатори проекту, тренери,
автори методичних матеріалів, представники громадських
організацій та місцевих органів управління освіти).
Участь вчителя біології Гончарук І.Є.
ХХІ міжнародна науково-практична конференція
Асоціації українських германістів «Молода германістика
України між традицією та новаторством».
Презентація нового навчального посібника для молоді
Beste Freunde
Участь вчителя нім. мови Тимцік М.М.

районни
й

Дата проведення
міський

обласни
й

всеукраїн
ський

І
семестр

*

10.10.14

*

31.10.14

ІІ семестр

Задіяні ресурси,
співпраця
(запрошені до
участі ПІП,
посада)

ЛОІППО, корд.
проекту ОСР
М.Зінкевич;
НМЦО, корд.
проекту ОСР
методист
О.Гнатишин

ЛНУ ім.І.Франка
Ф-т іноземних
мов,
методист НМЦО
У.Марич

Всеукраїнська науково-практична конференція «Медичні та
психологічні аспекти профілактики шкільної
дезадаптації»
Круглий стіл за участю О.Цури - голови міського осередку
ВГО «Союзу Українок» Галицького р-ну м.Львова
семінари

*

Семінар для освітян Галицького району «Засвоєння
знань з правил безпеки і правильної поведінки у
надзвичайних ситуаціях» Участь вчителів НВК
О.Вербинської, О.Чайковської-Стецьків

Методичний семінар «Ще раз про портфоліо…»
1 частина
«Можливості курсів EdХ» 2 частина
Педколектив НВК

Семінар для молодих вчителів у ШМВ закладу (керівник
вчитель початкових класів Бондарук Г.О.)
Семінар для вчителів початкової школи «Медичні та
психологічні
аспекти
профілактики
шкільної
дезадаптації»
Готовність до навчання в школі. Мар`яна Нартікова завідувач
Львівського
обласного
центру
дитячої
психотерапії та сімейного консультування, лікар дитячий
психіатр, психотерапевт.
Поширеність хронічних соматичних захворювань у дітей та
підлітків. Причини та фактори ризику. Оксана Мороз завідувач інформаційно-статистичного відділення ІІ МДП,
головний позаштатний спеціаліст департаменту ОЗ ЛОДА з
шкільної та підліткової медицини.
Якість життя дитини у сучасному світі. Соломія Кордоба лікар дитячий психіатр КЗ ЛОДПНД.
Мовленнєва готовність до школи, як фактор успішного
навчання.
Вероніка
Пляцко
логопед
вищої
кваліфікаційної категорії КЗ ЛОДПНД
Від гри до навчання або криза 6-7 років. Любов Андрієвич
– штатний психолог психотерапевтичного центру при КЗ

*

*

10.12.14

Департамент
ОЗ ЛОДА
КЗ ЛОДПНД
ФПДО ЛНУ імені
Данила
Галицького
УКУ

24.09.14

Інститут
післядипломної
освіти ЛДУБЖ
Ю.Павлюкпроректор
ВО галицького рну
С.Когут-методист

*

10.10.14

21.10.14

*

Бєлкіна В.В
учитель англ.
мови, «учитель
методист»
методист
Львівського
ліцею
менеджменту,
вчителі ЛСЗШ
№4
Розробка НВК

*
*

ВГО» Союз
Українок»
Представники
КЗ ЛОДПНД.
Представники
НМЦО
Л. Боженкометодист,
ВО Галицького рну
В.Мартинів -гол.
спеціаліст.
Вчителі поч.
школи ЗНЗ
Галицького р-ну

Майстеркласи

ЛОДПНД.
Висвітлення в ЗМІ (ТРК Львів).
Стаття в газету «Галицьке юнацтво» - вч. англ. мови
М.Степура
Майстер-клас «Методика організації та проведення
модельних уроків у музеї. Практичне заняття».
Музейний урок на тему «Світобачення у творчості Емми
Андієвської крізь призму уроку математики. Аналіз "Казки
про яян" (українська література). Дії із звичайними та
десятковими дробами (математика) для учнів 6 класу.
Повержук Р.Р. - вчитель математики, Біла Н.Б. - вчитель
української мови та лі-ри
Слухачі ШМВ при НМЦО м. Львова.

*

Майстер-клас «Що таке ікона» на постійній експозиції
давнього українського мистецтва
Учні 4 класу Класовод Г.Бондарук, вч.хр.етики Г.Дільна,
Учні 3 класу Класовод М.Гаврилюк, вч. хр. етики Г.Дільна.

*

Майстер-клас “Games on the English lessons” (СЗШ№ 34)
Участь вчителя англ. мови Х.Туркало, І.Хомин

Педагогічні
вітальні

*

«Мій перший урок…» у рамках педагогічної практики
студентів
- християнська етика – вч. Г.Дільна (5 студ.)

*

Зустріч із львівською письменницею Оксаною
Уманською. Учні 4-Акл.
бібліотекар Н.Петрина, вч. світ. лі-ри, О.Зубкіна

*

Засідання методичних комісій закладу з проблеми
«Конкурсного відбору підручників з репозитарію МОН
України».

05.03.15
06.03.15

ЛНМ імені
А.Шептицького

03.03.15

ЛНМ імені
А.Шептицького
Науковий
працівник
М.Цимбаліста

06.03.15

*

Зустріч із поетесою Марією Людкевич.
Учні 2-4 класів початкової школи. Класоводи Г.Бондарук,
О.Стефура, М.Гаврилюк
Круглі столи

НМЦО С.Кисіль,
О.Білозор методисти,
І. Дудич – мол.
наук. працівник
музею
«Національна
галерея
мистецтв ім.
Б.Г.Возницького»

*

Майстер-клас «Тварини та рослини в творчості Якова
Гніздовського».
Учні 2 кл. Класовод О.Стефура
Учні 1-а,1-б класів. Класоводи Б.Янкевич, К.Іванська

Майстер-клас «Школи з Писанкарства»

18.02.15

*

НМЦО
С.Матис методист

*

01.04.15

*

Керівники гуртків
УДЮМК
Галицького
району

грудень

Керівник
практики УКУ

03.11.14

ОДБ
методист В.Д.
Шевченко
03.04.15

Марія Людкевич

16.0319.03.15

Методичні
матеріали МОН

-МК вчителів початкових класів (Стефура О.В.),
-МК суспільно-гуманітарного циклу предметів (Сало І.К.),
-МК природничо-математичного циклу предметів (Гончарук
І.Є),
-МК спортивно –естетичного циклу предметів (Трикуленко
Т.О.)
Методичні
фестивалі

Педагогічні
майстерні

України

Тиждень на відзначення 150-ої річниці від дня народження
та 70-х роковин відходу у вічність Митрополита Андрея
Шептицького та Дня української писемності та мови
Заст. д-ра з НВР О.Чайковська-Стецьків
Вчителі укр. мови І.Сало, Л.Синишин, Г.Бурко, Н.Біла, кл.
керівники.

*

Поетичний марафон «Слухаймо віщий голос Тараса»
Вчителі НВК: О.Стефура, Г.Бондарук, І.Сало, Н.Біла,
Г.Бурко, Л.Синишин

*

«Нові проекти від Goethe-Institut» ССЗШ №28
Участь Вчителів нім.мови Тимцік М.М., Марун Н.Я.
Методична студія
«Обговорення проекту
Концепція розвитку освіти України на період 2015-2020
років» О.Вербинська – заступник ди-ра з МР
Вчителі НВК: Х.Туркало, І.Хомин - вч. англ. мови, Н.Марцун
- вч. нім. мови, О.Стефура - голова МО вчителів поч. класів,
О.Цура-директор.

«Тарас Шевченко – «велетень у царстві людської
культури». «Сучасний погляд на мову Шевченка».
Захарова О.В. -«Велетень у царстві людської культури»,
Борак І.П. –«Тарас Шевченко як знакова постать у полілозі
національних культур»,
Біла Н.Б. «Тарас Шевченко-творець нової української літературної
мови»,

НМЦО У.Марич
Методична
розробка НВК
(розробка
програми
О.Вербинська)
методист ВО
Галицького р-ну
С.Когут

.11.14

*

Розробка НВК

методист

31.10.14

20.02.15

*

Участь у заочному та очному етапі конкурсу «Вчитель року
– 2015»:
у номінації «Українська мова та література» - вчитель
Л.Синишин – III місце;
у номінації «Хімія» - вчитель О.Вербинська –член журі

читання

*

*

Участь у заочному етапі конкурсу «Вчитель року – 2015»:
у номінації «Правознавство» - вчитель О.Пастер.

Педагогічні

12.03.15

*

«Ярмарок педагогічних ідей 2014»
Участь в підсумковому засіданні О.Вербинської. керівника
РМО вчителів хімії (ССЗШ № 28).

Розробка НВК
Керівник МК
суспільногуманітарного
циклу предметів
І.Сало

10.11. 14.11.14

грудень

НМЦО
Ж.Романишин
НМЦО
О.Галамай
НМЦО
Г.Лущик

09.12.12

10.12.12

*

10.03.15

Методична
розробка НВК
(розробка
програми І.Сало)

Бурко Г.В. – «Шевченко - наш. Він - для усіх
століть».Сучасний погляд на мову Шевченка».
Вербинська О.С., Гончарук І.Є. –«Проблема культури
мовлення у науковому полі сучасної лігнгводидактики».
Сало І.К. – «Основні аспекти мовленнєво-методичної
компетентності сучасного вчителя».
Синишин Л.Л. –«Виполюймо мовний бур'ян! Тонкощі
слововживання».
тренінги

Практичні заняття з основ медичних знань
для учнів 10-11 кл.
Вчитель біології І.Гончарук, вчитель основ здоров'я
О. Вербинська

*

Проведення «Єдиного Дня Цивільного Захисту 2014»
Розробка програми -О.Попова - заступник директора з НМР.
Відкриті уроки та заходи вчителів – О.Попової, Г.Дільної,
І.Хомин, Х.Туркало, О.Стефури, Ю.Зюганова, І.Гончарук.
Виховні години класних керівників та вчителів-предметників
Навчальна екскурсія в ЛУБЖД – Г.Бурко, О.Пастер – кл .
керівники 6(10)-А кл., 7(11)-А кл.
Навчальні заняття для учнів НВК спільно з громадськими
організаціями «Самопоміч» та «Червоний Хрест».

*

*

Козак Р.В. викладач
державного
медичного
коледжу ім.
А.Крупинського

24.11.27.11.14

21.04.15

ГО «Самопоміч»
та «Червоний
Хрест».

29.04.15
Навчальна евакуація при умовному надходженні
повідомлення про його замінування.
Учні НВК, педколектив, технічні працівники.

*

*

*

Висвітлення в ЗМІ (ТРК Львів).

Педагогічний тренінг «Життєтворчі цінності особистості»
Участь вч. укр..мови Г.Бурко

Методична
розробка НВК

*

06.05.15

Спеціалісти ВО
Галицького
району
В. Мартинів,
О.ФранцішкевичФедір.
Представники
сектору
кримінальної
міліції у справах
дітей ГУМВС
України у
Львівській обл.
Пожежна служба.
методисти
НМЦО м. Львова
Оксана Галамай
та Оксана
Бєлова

Виставки
доробок
педагогічних
працівників

Наукові роботи вчителів закладу:
Творчі роботи в рамках «Ярмарку педагогічних ідей 2014»
У номінації «Інноваційні технології навчання»:
- «Формування комунікативних навичок школярів на уроках
англійської мови» - вч. англ. мови І. Хомин;
- «Використання ігрових методів при вивченні нових
лексичних одиниць на уроках англійської мови» - вч. англ.
мови Х. Туркало;
- «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у
практиці початкової школи з метою розвитку позитивного
ставлення учнів до вивчення англійської мови» - вч. англ.
мови М. Степура;
- Конспект відкритого музейного уроку з української мови на
тему: «Вивчення другорядних членів речення крізь призму
творчості Т.Г. Шевченка» (проведений у Національному
музеї ім. А.Шептицького 29.10.2014р.) – вч. укр. мови та лри Л.Синишин.
- «Екологічна компетентність особистості в межах освіти
сталого розвитку» - вч. біології І. Гончарук.
У номінації «Виховна робота у навчальному закладі»:
- «Національні традиції, звичаї, обряди. Позакласний захід
«Етноколо» - вч. географії Т.Хорняк.

27.10. 31.10.14

*

03.1106.11.14

*

*

Творча робота «Гуманістичні погляди Григорія Сковороди»
у рамках програми «Лицем до дитини» - вч. укр. мови
Г.Бурко (публікація в збірнику ЛОІППО).

*

Публікації статей вчителів НВК О.Цури, О.Вербинської,
Н.Марцун, М.Тимцік в «Календарі пам'ятних дат на 2015
рік»

Музейні
уроки

Творчі доробки в Меморіальному комплексі “Борцям за
волю України” (м. Стрий) на виставці “ВЕСЕЛКОВІ БАРВИ
ВЕЛИКОДНЯ” – вч. трудового навчання Т.Трикуленко

*

Творчі портфоліо (педдосвід)
О.Захарової – вчителя світової л-ри,
М.Степури Х.Туркало, І.Хомин – вчителів англ. мови.

*

Розробка НВК

ЛОІППО
Розробка НВК

листопад

вересень

ЛМГО» Союз
українок»
.04.15

*

березень

Інтегрований урок української мови
“Вивчення другорядних членів речення
Крізь призму творчості Т.Г. Шевченка” (4-Бкл.) вчитель укр. мови та лі-ри Л.Л.Синишин
Вчителі НВК: Сало І.К., Вербинська О.С., Кец Л.М.

*

Інтегрований урок географії
«Природні зони Євразії» 3-А кл. Вчитель географії
Т.Хорняк

*

Меморіальний
комплекс
“Борцям за волю
України»
(м. Стрий)
Розробка НВК

Наук. працівник
ЛНМ
імені
А.Шептицького
М.Бабій;
методист НМЦО
О.Галамай

29.10.14

30.04.15

Наук. працівник
Зоологічного
музею ЛНУ ім.

Вчителі НВК: І.Гончарук, Н.Марцун.

І.Франка
М. Сеник

Інтегрований урок біології
«Різноманітність ссавців. Вплив чинників середовища на
тварин» 4-А кл. Вчитель біології І Гончарук
Вчителі НВК: Р.Повержук

15.05.15

Наук. працівник
Державного
природознавчого
музею К.Антонюк

12.05.15

Наук. працівник
Музею
національновизвольної
боротьби
О.Круковський.
Меморіальний
музей «Тюрма на
Лонцького»

*

Інтегрований урок історії
«Національно –визвольна боротьба в Україні: паралелі XXXXIст.» 7-А кл. Вчитель історії О.Пастер

*

Інтегрований урок історії
«Голодомор 1932-1933 років в Україні» 6-А кл. Вчитель
історії О.Чайковська –Стецьків

*

15.05.15

Інтегрований урок хімії
«Біблія у барвах стародавніх ікон сучасною хімічною
мовою». «Основні класи неорганічних сполук». 4-А кл.

*

21.05.15

Вчитель хімії О.Вербинська
Вчителі НВК: О.Цура, І.Гончарук, Р.Повержук
Відкриті
уроки та
виховні
заходи

Англійської мови
«Львів - туристична перлина»
Вчитель англ. мови Петрусь Н.Б.
Вчителі НВК: О.Цура, О.Попова,
О.Чайковська-Стецьків.

І.Борак,

-«Зоряна мандрівка Маленького принца» за казкою –
притчею А. де Сент - Екзюпері «Маленький
Вчителі НВК: О.Попова, О.Вербинська, О.ЧайковськаСтецьків, Х.Оленін, Л.Кец, Н.Добровольська
Відкритий виховний захід «Свято яблука» 2(6)-А кл.
Вчитель англ. мови Туркало Х.Р.
Вчителі НВК: О.Чайковська-Стецьків,
бібліотекар Н.Петрина

«Performers» Вчитель англ. мови Туркало Х.Р.

*

22.10.14

Розробка НВК

*

24.11.14

Розробка НВК.

Х.Туркало,

Світової літератури
Вчитель світової лі-ри Захарова О.В.
-«Динаміка образу Скруджа. Причина його духовного
переродження» 2(6)-А кл.
Вчителі НВК: О.Цура, О.Вербинська

Англійської мови

Наук. працівник
ЛНМ імені
А.Шептицького
М.Цимбаліста

*

*

25.02.14

*

Член АК IIрівня
М.Сороківська

методист ОДБ
В.Д. Шевченко

24.10.15

25.02.15

Англійської мови

Урок-вистава «Білосніжка та семеро гномів

27.02.15

*

Вчитель англ. мови М. Степура, І.Хомин
Виховний захід «Свято іграшки»
Класоводи 1-4 класів
Змагання
«Цікава інформатика»
І.Кравець - вч. інформатики, М.Гаврилюк - класовод 3 кл.,
Х.Туркало –кл. керівник 2-А кл.
Члени журі : О.Цура, Н.Майорчак, О.Попова
Інші заходи
на базі НВК

II етап XV Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика
Оргкомітет: Цура О.С. – директор,
заст. голови орг. комітету Кец Л.М.- вчитель
математики.
Члени оргкомітету: Кравець І.Т., Фісунова М.М.,
Повержук Р.Р., Гончарук І.Є., Тимцік М.М., Борак І.П.,
Сіра В.С. та ін.
Члени журі: Бурко Г.В.
II етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
Оргкомітет: Цура О.С. – директор,
заст. голови орг. комітету Попова О,В. – заст. директора з
НМР
Члени оргкомітету: Трикуленко Т.О., Зубкіна О.Є., Гончарук
І.Є., Степура М.Л., Сало І.К., Дільна Г.М., Захарова О.В. та
ін.

ХVІ міський краєзнавчий конкурс “Мій Львів”
Директор НВК О.Цура,
Оргкомітет НВК та керівник команди НВК вчитель історії
О.Пастер

Фінал міського фестивалю учнівських дружин юних

пожежників-рятівників
Керівники команди ДЮПР НВК вчителі англ. мови

Розробка НВК

04.1205.12.14

*

17.0218.02.15

*

*

ВО Галицького
району
О.Францішкевич
-Федір –
провідний
спеціаліст,
З.Бурса –
керівник РМО
вчителів укр.
мови та лі-ри

22.11.14

*

*

*

*

*

Розробка НВК

23.11.14

13.02.15

НМЦО Н.Бідник –
завідувач відділу
методичного
супроводу,
інноваційної
діяльності та
моніторингових
досліджень
м.Львова
О. Койфман керівник РМО
вчителів фізики
Координатор
конкурсу ЦТДЮГ
методист
Артеменко О. І.
ВО
Галицького
району
В. Мартинів головний
спеціаліст

*

19.05.15

Представники
УО ДГП ЛМР

А.Позняк, Х.Туркало
команда ДЮПР НВК -ІІ місце, за кращий плакат -І місце

О.Кондрат
Представники
ГУ
Державної
служби з НС у
Львівській обл.
МЦ
«Галицьке
юнацтво»

Тренінги для вчителів англійської мови, які залучені
до роботи мовного табору «LvivKids».
Директор НВК О.Цура,
керівник мовної школи Р.Повержук,
заст. керівника Н.Марцун

*

НМЦО методист
С.Матис,
методисти
компанії
«ДінтерналБук»
та видавництва
«Pearson»

Інші заходи

Проведення навчально-ігрових адаптаційних занять для
дітей 5-річного віку в групах короткотривалого перебування
Бондарук Г.О., Борак І.П.

Протягом
року

Інші заходи
на базі НВК

ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес „Реформування
освітньої системи в Україні в контексті європейської
інтеграції”
Участь Майорчак Н.В., вчителя математики.

*

15.10.14

Зустріч освітян з міністром освіти та науки України
Сергієм Квіт (у рамках візиту до м.Львова)
Участь Цури О.С., директора закладу

*

08.10.14.

вебінар Володимира Співаковського “Майбутнє освіти”
видавничої групи «Основа»
Участь вчителів НВК Майорчак Н.В., Вербинської О.С.

*

31.10.14

УО ДГМ ЛМР

21.11. 01.12.14

УО ДГМ ЛМР
фінансова
група OVB

*

курс навчання на базі офісу фінансової групи OVB в
рамках майбутнього проекту «Фінансова грамотність у
закладі»
Вчителі НВК: О.Цура, О.Вербинська, А.Позняк

*

Участь команди 1-Акл. у Міському дитячому
інтелектуальному турнірі з гри «Що? Де? Коли?»
Керівник команди класний керівник Захарова О.В. (4 місце)
Участь у конкурсі учнівських проектних робіт за
програмою «Інтел. Навчання для майбутнього».
Проект уч.3(7) -4(8)кл. «Таємні місця планети земля»
(II місце в районному етапі)
Керівник вч. нім. мови М.Тимцік, Н.Марцун
Член журі О.Попова

*
*

Співпраця з
ДЗНЗ

УО ДГМ ЛМР

.04.15

ДРЦ «Веселий
Вулик

.04.15

ВО Галицького
району
В.Мартинів –гол.
спеціаліст

Тематичні
педради

Засідання тематичної педагогічної ради «Імідж закладу»
О.Цура - директор закладу виступом на тему: «Створення
позитивного іміджу навчального закладу–необхідна умова
функціонування та розвитку школи-гімназії».
О.Вербинська- заступник директора з НМР «Нові напрямки
проектної діяльності з розвитку гімназії. Інтерактивна
робота творчих груп: «Учні», Вчителі», «Батьки», «Класні
керівники», «Соціум».
виступи: І.Сало, О.Захарової, Н.Добровольської,
О.Леонова, О.Стефури- керівників груп, Н.Білої, А.Позняк

08.12.14

*

Засідання тематичної педагогічної ради
Підсумки роботи педколективу закладу за I семестр 20142015 н.р. Адміністрація закладу.
Онлайн Щоденник - інноваційний проект в сфері навчальновиховного та освітнього процесу. Майорчак Н.В.
Методи оперативного контролю і самоконтролю результатів
діяльності учнів під час використання інформаційних
технологій. Кравець І.Т.
Всеукраїнський конкурс «Вчитель року-2015». З досвіду
учасників. Синишин Л.Л., Пастер О.Б.
Розвиток обдарованості гімназистів у процесі науководослідницької діяльності. Захарова О.В., Кравець І.Т.
Можливості Інтернет-платформи EdX для якісної
безкоштовної освіти учнів старшої школи через проект
MOOC (Massive Open Online). Позняк А.Г.
Засідання тематичної педагогічної ради
Умови самоврядування в школі: аналіз проблеми, пошук
нових ефективних форм його роботи.
О.Чайковська-Стецьків,
Творчий звіт вчителів Захарова О.В., Степури М.Л., Хомин
І.О., Туркало Х.Р.
Педагогічно-психологчний консиліум щодо адаптації
учнів 5 класу

Директор

Вик. О.Вербинська
0930578927

26.01.15

*

23.03.15

*

21.10.14

О. Цура

