
Звіт керівника 
Ліцею «Європейський» Львівської 

міської ради
Янковської Лариси Анатоліївни,

доктора економічних  наук, 
професора, академіка Української 

академії наук, Заслуженого 
працівника освіти України



Виховні заходи
(Екскурсія в Розточчя та Страдч)



Виховні заходи
(Екскурсія 6-А Львовом)



Виховні заходи
(Екскурсія в Тустань)



Виховні заходи
(Виховний захід до Дня народження Лесі Українки)



Виховний захід
(Свято Миколая у 1-А класі)



Виховні заходи
(Різдвяний вертеп)



Виховні заходи
(виховний захід учнів 3-А класу)



Виховні заходи
(Участь у акції «Ангели-пам’яті»)



Виховні заходи
(Мовознавчий конкурс «Чарівний світ рідної мови»)



Виховні заходи
(Zoom-конференція до Дня вишиванки)



Методичні заходи
У 2019/2020 навчальному році методична робота в ліцеї здійснювалася з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку
освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Згідно з річним планом роботи закладу у 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Компетентнісний підхід до
навчання та виховання учнів». Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

• підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

• удосконалення роботи з обдарованими учнями;

• підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого
учителя, шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, творчих груп;

• залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів;

• стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;

• удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;

• забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

• забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту ліцею.

Учні старших класів учні із задоволенням займаються науково-пошуковою роботою. Вони підготували реферати на теми: "'Англомовні країни"та “ Використання
сучасних технологій для навчання”, які презентували, використовуючи презентації. (Смолинець Г.Б). Пшик М.І провела виховний захід “Thanksgiving Day” у 7 класі.
Вчитель польської мови Буяк Р.Р провела з вчителем фізкультури бінарний онлайн урок в дистанційному навчанні. Богдан Ігорович записав ролик з гімнастичними
вправами без звуку і описав їх.

Учні та вчителі брали участь у різних проектах, зокрема тих, які пропонував НМЦО м.Львова. Під керівництвом вчителя географії Мартинюк Л.В. учні 6-А класу брали
участь у навчальному проекті «Навігатор по етикетках». У рамках проекту проведені уроки з основ здоров'я у 6 класі ( 22.01 - 04.03.2020р) .Участь у міському проекті
"Ековиховання. Сортування сміття". Учні 5-их класів з відходів виготовляли потрібні речі, надсилали фото, відео та звіт своїх робіт (травень 2020р). Також наші учні
брали участь у міському проекті "Люби і знай свій рідний край" (грудень 2019р).

З вересня 2019р. по травень 2020р. наші учні 2-6-их класів під керівництвом Кордунової Н.О. брали участь у міжнародному освітньому проекті «Матіфік».



Покращення матеріально-
технічної бази



Матеріально-технічна база
(встановлено огорожу перед навчальним закладом)



Матеріально-технічна база
(забезпечення комп'ютерних класів новим обладнанням)



Матеріально-технічна база
(проведено капітальний ремонт сходової клітини)



Матеріально-технічна база
(заміна вікон у навчальних кабінетах 213, 309, 313)


