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Ліцею № 15 Львівської міської ради 

Грищук Євгенії Михайлівни 
Грищук Є. М. має кваліфікаційну категорію “ спеціаліст вищої категорії “ і звання 

“ учитель – методист “,  працює вчителем французької мови в ліцеї № 15 з 1984 року. 
Оскільки сучасна система освіти переживає процес оновлення, вчитель 

постійно шукає нові підходи щодо виховання і навчання    дітей, реалізації 
інноваційних напрямків у своїй роботі, вивчає новітні педагогічні технології та 
впроваджує їх в свій освітній простір. 

Саме тому Євгенія Михайлівна перебуває у безперервному пошуку ефективних 

методів роботи на уроці, постійно працює над самовдосконаленням своїх фахових 

знань: з 2017 по 2018 рік навчалась на онлайн курсах PRO FLE для вчителів 

французької мови при Посольстві  Франції. Отримала відповідні дипломи про їх 

закінчення. 

 Вчитель сміло впроваджує у своїй роботі інноваційні методики: робота з 

завданнями – проектами, французькі майстерні, уроки – екскурсії, уроки – ігри. 

Використовуючи технологію навчальних проектів вчитель навчає учнів здобувати 

знання самостійно, забезпечує створення на уроці дослідницьої, творчої атмосфери. 

Кожний учень залучений в активний пізнавальний процес, в основі якого лежить 

співробітництво, яке забезпечує перехід від репродуктивного до творчого 

формування учнівських компетенцій. 

Євгенія Михайлівна використовує на своїх уроках мультимедійні засоби, які 

сприяють активізації навчально – виховного процесу, удосконаленню форм і методів 

сучасного уроку. Так, в 6-В класі в листопаді 2019 року був проведений урок на тему 

 “ Будинок, де я живу ” з використанням інтернетресурсів з різних навчальних 

сайтів, схвалених Європейськими Рекомендаціями. 

Вчитель працює над проблемою “ Використання автентичного матеріалу на 

уроках французької мови ”. В першу чергу це стосується вибору підручників: Amis et 

compagnie видавництва Clé internationnal. Учням також пропонуються ознайомлення 

з дитячими газетами та журналами з бібліотеки Французького Альянсу, уривки з 

творів французьких письменників для домашнього читання. Складовою частиною 

роботи вчителя є опрацювання країнознавчого матеріалу – це активізує пізнавальну 

діяльність учнів, залучає до діалогу двох культур. В грудні 2019 року вчитель 

готувала і провела виховний захід з французької мови, присвячений святкуванню 

зимових свят у Франції. 

Євгенія Михайлівна є постійним членом екзаменаційної комісії з перевірки робіт 

ЗНО з французької мови, а також бере участь в проведенні предметної олімпіади. 

       Грищук Є.М. постійно працює над підвищенням свого фахового   та  

професійного рівня, велику увагу приділяє самоосвіті, ділиться досвідом своєї роботи 

із студентами-практикантами, молодими вчителями. 

 Вимоглива, творча, ініціативна. Користується повагою в колективі.  
 

 


