
 
 
 
 

Опис досвіду роботи 
вчителя початкових класів 

Ліцею № 15 Львівської міської ради 
Бардин Орести Василівни 

Бардин Ореста Василівна працює на посаді вчителя початкових класів у закладі 
з 1992 року. 

Працює над проблемою: "Використання ІКТ під час проведення уроків". У своїй 
роботі поєднує традиційні методи навчання з інноваційними технологіями, які 
максимально забезпечують ефективність навчального процесу. Плануючи свою 
діяльність, особливу увагу звертає на вікові особливості дітей, їх здібності та на 
особливості навчального матеріалу.  Створює комфортні умови навчання, за яких учні 
відчувають власний успіх, свою інтелектуальну досконалість. Навчальну роботу на 
уроках чергує з різними видами практичної  роботи: робота в групах, в парах, ігрові 
моменти, змагання, приховані види контролю, індивідуальна та фронтальна роботи. 
Постійно формує навички самостійного здобування знань і застосування їх на 
практиці.  Активно впроваджує метод проектів, що сприяє підвищенню пізнавальної 
активності школярів, залучає їх до пошукової діяльності. Віддає перевагу 
інтерактивним методам навчання, які створюють атмосферу творчої невимушеності, 
сприяють втриманню уваги та активності дітей. Використовує у своїй роботі 
нестандартні уроки: урок-подорож, урок-дослідження, урок-гра, інтегровані уроки. 

Завдяки використанню ІКТ навчальне середовище доповнює відео, анімацією, 
що здійснює вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню 
інтересу до уроку та навчання загалом. 

Вчитель використовує мультимедійні технології в усіх видах урочної й  
позаурочної діяльності. Починаючи з першого класу забезпечує нові шляхи подачі 
інформації, даючи можливість для випробування власних ідей і проектів, при 
викладанні математики, української мови, читання, природознавства, трудового 
навчання та ін. 

Постійну увагу Ореста Василівна приділяє роботі з розвитку логічного мислення, 
пам'яті, усного і писемного мовлення школярів.  Залучає дітей до участі у 
Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру", Міжнародному інтерактивному 
природничому  конкурсі "Колосок", у олімпіаді з української мови імені П. Яцика та 
інших предметних олімпіадах. 

Мультимедійні технології використовую  в усіх видах урочної й позаурочної  
діяльності, під час проведення виховних заходів, майстер-класів. Ореста Василівна 
виховує в учнів повагу до батьків, вчителів, старших людей, однолітків, шанобливе 
ставлення до традицій і звичаїв свого народу, дбайливе ставлення до навколишнього 
середовища, розвиває активну життєву позицію. З цією метою проводились 
різноманітні виховні заходи, екскурсії, майстер-класи. 

Постійно надає допомогу батькам у вихованні дітей.  Дотримується педагогічної 
етики, поважає гідність учнів та їх батьків. Залучає батьків до спільного проведення 
позаурочних заходів. 

 

 


