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Відгук
на вчителя початкових класів ліцею «Інтелект» Львівської міської ради Дорош Ірини 
Михайлівни, 1996 року народження, освіта вища, закінчила ЛНУ імені Івана Франка у 2018 
році за спеціальністю «Початкова освіта».  ̂ .

Дорош Ірина Михайлівна працює у ліцеї «Інтелект» на посаді вчителя початкових 
класів з 2017 року.

У 2019-2020 н.р. Ірина Михайлівна пройшла чергову атестацію за результатами якої 
їй встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

У 2017-2020 рр. підвищила кваліфікацію у Комунальному закладі Львівської обласної 
ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» на курсах НУШ 
«Становлення сучасного вчителя» бОгод (ААС №4703 від 27.12.2019р. ).

Учитель працює над проблемою «Формування критичного мислення на уроках 
початкової школи».

Ірина Михайлівна володіє методикою викладання у початкових класах. Її уроки 
відповідають належному методичному рівню. Поряд з традиційними формами навчання 
застосовує інноваційні освітні методики, зокрема, інтерактивні, метод проектів, що 
активізують розумову та творчу діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до 
навчання, забезпечують самостійність навчання та активну взаємодію всіх учнів. 
Цілеспрямована, послідовна, творча робота педагога спрямована на вдосконалення власної 
підготовки. На уроках читання, математики, рідної мови формує у молодших ‘школярів 
соціальні навички, вміння працювати у парах, групах з різною кількістю дітей.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує їх до участі у 
предметних конкурсах, впроваджує курс «Фінансова грамотність», розвиває творчі 
здібності, запровадивши уроки Толерантності, уроки Доброти, Дні спонтанних приємностей, 
марафони «Сімейного читання», перерви «Читаю Я-Ти-Ми».

Дорош І.М. у 2017р. була учасником творчої групи вчителів з укладання методично- 
дидактичного посібника «Літературні перлини на допомогу вчителю і дитині», самостійно 
навчається на освітніх платформах, відвідує педагогічні фестивалі, вебінари, охоче ділиться 
з колегами досвідом роботи на МО та педрадах, проводить показові уроки.

Знає основні нормативно-правові акти в галузі освіти.
У кабінеті створює належну матеріально-методичну базу для виконання навчальних 

програм.
Вчитель має високий рівень загальної культури, користується повагою серед колег, 

учнів, батьків.
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