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Моє  життєве  кредо: 
Любити життя,  

цінувати кожну його хвилину, 

 нести радість,  

у книгах шукати істину,  

у людях – мудрість. 

Мартинюк 
Людмила Іванівна 
вчитель початкових класів 

 
Закінчила Дубнівське педагогічне 

 училище, 1990 р., 
 РДПІ імені Д.З. Мануїльського 

  за спеціальністю 
«українська мова та  
література», 1996 р. 

Педагогічний стаж – 25 років. 
Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії,  
старший вчитель. 



Педагогічні досягнення  



Підвищення педагогічної 
майстерності 

• Учасник  тренінгу  «Формування  читацьких 
компетентностей  молодшого  школяра.  Прийоми 
літературного та риторичного аналізу художнього твору»  

     (РОІППО, березень 2012 р.)  
• Курси  підготовки  вчителів  до  роботи в  класах за 

всеукраїнським  науково-педагогічним  проектом         
«Інтелект України» 

     (РОІППО, січень 2015 р.) 
• Курси підготовки педагогічних працівників до роботи у 

межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України»                                               
(м. Київ, червень 2015 р.) 

• Учасник  ІІ науково-практичної  інтернет-конференції 
«Сучасний  вчитель початкових класів: досвід та 
перспективи»                                                                                
(листопад 2015 р.) 



•   Член творчої групи  
   «Метод проектів  як засіб 
    креативно-пізнавальної 
    діяльності молодших школярів» 
    (2010 -2015р.) 
 
•   Член творчої групи міста  
    «Динамічна майстерня»  
    (2015р.) 



Показові  уроки 
• Урок математики  
(Для вихователів та вихованців 

 дитячого садка №14,  
травень 2012 р.)  

• Урок читання 
(вересень 2015 р.) 

• Урок навчаємося разом 
(листопад 2015 р.) 

• Урок математики 
( лютий 2016 р.) 

 (Для вчителів міста, області,  
західного регіону у рамках  

науково- педагогічного  
проекту “Інтелект України”) 

• Уроки для батьків моїх 
вихованців  



Методична скарбничка 

Методичний посібник  
  «Твоє здоров’я – в твоїх руках»                                                  

( конспекти уроків, інтерактивні ігри, 
      матеріали для позакласної роботи ). 
 

 Посібник  
     «Проектна діяльність 
     у початкових класах»                       
      (для вчителів, батьків).   
                                                                                                                              

 Урок читання 1 клас – 
      надруковано у посібнику кафедри 
      початкового навчання  
     «Професійний розвиток педагога»  
       
                 
                                    



 
 
 

Проблемна тема: 
 
 Використання інноваційних 

технологій на уроках в 
початковій школі 



Технологія досвіду 

Педагогічні 

Педагогічні 
програмні 
засоби 

Відео пісні Навчальні 
фільми 

Мультимедійні 
презентації 



Використання 
інноваційніх  

технології 
сприяє 

• розвитку розумових  
здібностей 

• розвитку 
пам’яті, 

просторової 
уяви 

• підвищенню 
інтересу до 
навчання 

• формуванню 
інтересу до 

пізнання 

• розвитку 
нестандартного 

мислення в 
розв’язанні 

завдань 



  Групова робота   Робота в парах 

  Рольова гра 

  Мікрофон 

   Емоційний ланцюжок 

  Навчаємося із задоволенням 



Досягнення моїх учнів 
 

       2015 рік: 
 

 • Берник Анна – ІІ місце в I етапі олімпіади  
                        «Юне обдарування» з української мови. 
    

 • Попчук Марія  – ІІІ місце в I етапі олімпіади  
                        «Юне обдарування» з математики. 
 

 • Дятлик Ганна – ІІ місце в І етапі олімпіади  
                        «Юне обдарування» з природознавства. 



Проектна діяльність 



 
Виховні заходи  

 
( родинні свята; участь у шкільних конкурсах,    

змаганнях; екскурсії )  





Щоб любові вогонь не згас,                                  

Щоб віддати дітям серце і душу,            

Я щоранку заходжу у клас:                               

Я – учитель, я вчити мушу! 

 

 




