
Учителі початкових класів 
 
«Учителі-методисти» 

 
КМЕЦЬ ЛЮБОВ   ПЕТРІВНА 

Учитель початкових класів Красилівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. №1, член Ради РМО учителів 
початкових класів, член предметних комісій. 
Має звання «Учитель-методист» «старший 
учитель», нагороджена грамотами Міністерства 
освіти і науки України, обласного управління 
освіти і науки Хмельницької ОДА та районного 
відділу освіти Красилівської РДА. 
Педагогічне кредо учителя – «ДИТИНА – 
ЯВИЩЕ У НАШОМУ ЗЕМНОМУ ЖИТТІ, А 
НЕ ВИПАДКОВІСТЬ.   ДИТИНА НЕ 

ГОТУЄТЬСЯ ДО ЖИТТЯ, ВОНА УЖЕ ЖИВЕ». 
 
 
ТЕМА досвіду: «Розвиток творчих здібностей молодших школярів 
методами ейдетики» 
 
СУТЬ досвіду.  
Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом впровадження 

методів ейдетики, викори стання птимальних форм, методів та прийомів, 

спрямованих на формування навичок пізнавальної діяльності учнів в 

контексті особистісно орієнтованого навчання і виховання – основна суть 

досвіду роботи вчителя. 

Користуючись образною пам’яттю, учень відтворює прийняте ним не 

словами, а образами, тобто продовжує їх бачити та далі працює з ними. Тому, 

вважає вчитель, необхідно розвивати образну пам'ять школярів. 

Комбінуючи методи ейдетики з навчальним матеріалом, спираючись на 

дитячі здібності, розвиваючи в учнів зорове, слухове і тактильне сприйняття, 

Любов Петрівна прагне зробити навально-виховний процес ефективним. 

Результативність роботи вчителя виявляється у високому рівні 

сформованості демократичного стилю спілкування з учнями в процесі 

організації спільної діяльності. Вчитель вважає, що колектив має великий 



вплив на розкриття особистості кожного учня. Лише в колективі учень може 

самовиражатись і самоутверджуватись. 

Любов Петрівна особливу увагу приділяє організації спільної роботи з 

батьками учнів, адже гарна співпраця з батьками – це запорука 

результативної діяльності вчителя. 

Досвід роботи Кмець Л.П. характеризується стабільністю і перспективністю, 

не потребує додаткових спеціально створених умов, може впроваджуватись 

вчителями початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

вихователями дошкільних навальних закладів, батьками. 

Для того, щоб бути сучасним, цікавим, успішним та потрібним учителем 

Любов Петрівна багато працює над самоудосконаленням, самоосвітою.     

Високий професіоналізм, творчий підхід до справи дають змогу Л.П. Кмець 

ефективно здійснювати керівництво навчально-виховною діяльністю учнів 

початкових класів.     Власними досягненями та здобутками Любов Петрівна 

ділиться з колегами школи та району. 10 років очолювала шкільне методичне 

об’єднання учителів початкових класів, під її керівництвом активно працює 

районна Школа молодого учителя та клуб «Творчість». Кмець Л.П. – член 56 

відділення лабораторії Гуманної Педагогіки, член районної творчої групи з 

питань підготовки та проведення районної міні-олімпіади «Ерудит». 

Любов Петрівна – постійний учасник районної та обласної ярмарки 

педагогічних ідей та знахідок «Освіта на шляхах реформування», 

переможець районного етапу та учасник обласного етапу Всеукраїнського  

конкурсу «Учитель року». 

      

 


