
Презентація 

матеріалів досвіду роботи 

вчителя початкових класів 

середньої загальноосвітньої 

школи № 68 м. Львова 

ПІТИЛИ ОЛЬГИ ГРИГОРІВНИ 

 

 



 Освіта: вища; Івано-Франківський педагогічний 

інститут ім. Василя Стефаника, 1987 - 1991 р. р.  

 Спеціальність: вчитель початкових класів 

 Педагогічний стаж: 22 роки 

 Місце праці: з 1994 р. – СЗШ № 68 

 Кваліфікаційна категорія: вища 

 Курси підвищення кваліфікації: 2009-2013 р.  
. 



Май чисту совість, і Бог 

оборонить  тебе. 

Навчаючи інших, 

навчаюсь  сама … 



 Проблемне питання, над яким 

працюю: 

 



З успіхом застосовую на уроках: 

 нестандартні розминки;  

 міні-тренінги;  

 кросворди, ребуси, анаграми; 

 казки;  

 мультимедійні презентації;  

 вікторини, ігри, КВК;  

 проектну діяльність.  



У формуванні інтелектуальних і творчих 
умінь та навичок допомагають: 





 2010 р. – участь у міській творчій групі 

“Формування читацьких умінь учнів 1-х класів з 

використання методики Якова Чепіги “Від тексту 

до букви” у “Школі радості”; 



 2011 – 2013 р. – участь у Літній школах-

семінарах з розвитку продуктивного мислення 

молодших школярів (за серією посібників О. Гісь 

«Планета Міркувань») у ЛСЗШ І ст. “Джерельце”; 

 

 2014 р. – слухач лекторію “Мова 

і суспільство”, який проводила 

Мацюк Зоряна Омелянівна, 

доцент кафедри прикладного 

мовознавства філологічного 

факультету університету ім. Івана 

Франка;  



 2014 – участь у районному семінарі-практикумі; 

Семінар-практикум  
для вчителів  початкових класів 

Залізничного району 

“Казка як засіб розвитку 
словесної творчості та 

морального виховання” 
СЗШ № 68 

м. Львів - 2014 



 2011 рік – участь у конкурсі  

“Освітянський досвід”, ІІ місце; 

 Видано друкований посібник для 

вчителя “Символи України: Лелека. 

1 – 4 класи”, - Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2010 р.; 



 2014 рік – участь у 

конкурсі  

“Освітянський досвід”,  

І місце; 

 

 

 

 

Районний конкурс на кращі методичні доробки 

педагогів 

«Освітянський досвід –  2014» 

Казка як засіб розвитку творчих 

здібностей та гармонійного виховання 

учнів початкових класів 

 

  

Конкурсна робота 

                   вчителів  початкових класів 

                        вищої кваліфікаційної категорії 

     СЗШ № 68 м. Львова 

                       Андрієнко Наталії Степанівни, 

              Пітили Ольги Григорівни 

                                                   

 

Львів – 2014 

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

департамент гуманітарної політики 

управління освіти 

Відділ освіти Залізничного району 

Методичний кабінет 

 2014 рік – виступ на 

педраді: 

 Здійснення індивідуального 

підходу до школярів у процесі 

контролю і  

стимулювання навчальної 

діяльності учнів 

 

 



Участь у конкурсах: 

 “Кенгуру”; 

 “Колосок”; 

 “Кришталева сова”; 

 Всеукраїнському конкурсі 

“Мультитест 2012” з української мови;  

 районному конкурсі “Читайлик”, 

Левценюк Софія, 3 клас, ІІІ місце.  

 



 2013 рік – учасники навчального проекту програми  

“Intel® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО”, ІІ місце; 

Робота над проектом 

«Солодкі білі кристали» 





 години спілкування; 

 виховні заходи; 

 індивідуальні бесіди; 

 родинні свята; 

 спортивні змагання;  

 екскурсії, культпоходи. 

 



Вивчаємо “золоті 
правила” 

дорожнього руху 

Відвідуємо 
театри 

Любимо цирк 



Подорожуємо 
містом 

Відвідуємо 
музеї 

Дізнаємось 
історію 

Золочівського 
замку 

Смакуємо у 
піцерії 



 2009 – 2010 н. р. 

“Сьогодні 
радо 

зустрічаєм 
щасливе 

свято – Новий 
рік!”   

“Прощавай, 1 - й 
клас!” 



 2010 – 2011 н. р. 
“На гостину до 
золотої осені” 

“Благословенне 
слово «Мати»” 



 2011 – 2012 н. р. “До нас у гості 
новорічна казка 

завітала” 

“Людина 
починається з 

добра” 



 2012 – 2013 н. р. 
“Мову чудову дав нам 

народ” 

“Козацькі 
забави” 



 2012 – 2013 н. р. 



 2013 – 2014 н. р. 

“Рідна школо, рідний 
клас, залюбки зустрів 

ти нас!”  

“У  просторій  світлій  залі 
всіх  ялинка  кличе. 

Зустрічає  1 – Б  свято  
Новорічне!” 



Екологічна стежина 

Нехай живуть усі тварини 

І тішать нас всіх на землі! 

Найдзвінкіші на 
Вкраїні солов’ї… 




