




Шквородюк

Людмила Володимирівна
• Вчитель початкових класів 

• Закінчила у 2004 році 

Рівненський державний 

гуманітарний університет 

за спеціальністю 

«Початкове навчання»

• Педагогічний стаж 18 років

• Спеціаліст першої 

категорії

• Остання атестація–2014р.



«ВІДКРИТИ В КОЖНІЙ 

ДИТИНІ ДУШУ ТВОРЦЯ. 

ДАТИ ЇЙ ЗМОГУ 

ПРОБУДИТИСЯ І 

РОЗКВІТНУТИ»

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ.







Учитель - вічний учень



Педагогічні досягнення:





Професійне зростання:
• З 05.03. по 23.03.2018 р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному

інституті післядипломної педагогічної освіти на очних курсах за кредитно-

модульною системою навчання з питання “Конференція з обміну досвідом:

Сучасний урок в початковій школі»” ;

• з 26.09. по 30.11.2018р. – на курсах вчителів початкової школи, які

навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020н.р., виконала курсову роботу

«Розробка тематичного тижня на тему «Їжа»;

• учасник міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний

вчитель початкової школи: Європейський вимір» (РДГУ, листопад, сертифікат

учасника від 28.11.2017 р.);

• учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні

проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті

Євроінтеграційних процесів» (МЕГУ, березень, сертифікат від 20.03.2018 р.);



• учасник педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня

народження видатного вітчизняного педагога В.О.Сухомлинського

«Педагогіка В.О.Сухомлинського в контексті Нової української

школи» (РДГУ, вересень, сертифікат від 27.09.2018р.).

• учасник вебінару для вчителів початкових класів в межах

Всеукраїнського інтернет-марафону за темою «Сучасні методики

розвитку швидкочитання у початковій школі» (сертифікат від

25.01.2018 р.).

• Онлайн-курс для вчителів початкової школи (Ed Era, сертифікат від

12.08.2018 р.).

• Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з

особливими освітніми потребами» (Ed Era, сертифікат від

30.12.2018р.)

• Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (Prоmetheus,

сертифікат від 11.01. 2019р.)



Методична скарбничка

▪ конспект уроку української мови з  теми «Дієслово»;  

▪ конспект уроку української мови з розвитку зв’язного

мовлення з теми «Моє місто»; 

▪ сценарій родинного свята «Свято Матері» розміщено на 

сайті «Освітній проект «На Урок» 

https://naurok.com,ua.



Показові уроки

• Урок літературного читання (для батьків, 2017р.)

• Урок математики ( для вчителів, лютий 2018р.)

• Урок природознавства (для адміністрації школи,

вчителів, березень, 2019р).



Виховна робота 
(Екскурсії, шкільні свята, змагання)



Досягнення моїх учнів

• Володимирець Марія – учасник ХХІ Міжнародних учнівських 

громадських читань «Я голосую за мир!» (2016 р.).

• Олійник Олексій став переможцем у загальноміському конкурсі

«Літопис мого роду» (2017 р.). І - місце

• Ваврисюк Анна - учасник ХХІІ Міжнародних учнівських громадських

читань «Я голосую за мир!» (2018 р.).



• Складання і читання асоціативного

куща.

• Робота в групах.

• Робота в парах.

• Вправа “Мікрофон”.

“Акваріум”.

“Авторське крісло”.

• Мозкова атака .

• Лепбук .

• Рольова гра та інші.



Розвивати 

творчі здібності

Впроваджувати 

інноваційні 

методи 

навчання та 

виховання

Здійснювати 

диференційований 

підхід до навчання

Створити умови 

для всебічного 

розвитку 

дитини



Ніколи не 
зупинятися на 
досягнутому

Ділитися з дітьми 
своїм досвідом

Займатися 
самоосвітою. Вчити і 

вчитися самій

Намагатися бути 
прикладом для 
дітей у всьому



Вивчення сімей учнів

Спостереження

Анкетування

Батьківський всеобуч

Бесіди, групові та 
індивідуальні 
консультації

Відкриті заходи

Спільна робота

Загальношкільні 
збори

Класні збори

Спільні свята

Громадські справи



• Підтримуй  і допомагай тому, хто цього 
потребує

• Розвивай в дитині допитливість, творчу 
фантазію

• Умій зацікавити

• Переймай цікаве з досвіду інших

• Люби дітей і вони віддячать тобі тим же

• Дитині потрібна свобода думки



)

«Не зупиняйся, Вчителю, не треба!

Іди вперед, бо в цьому суть життя.

Ти робиш чистим і безхмарним небо,

Ти твориш віру в краще майбуття»

(Д. Павличко) 



Можна зорі розсипати в небі,

Можна вітер спинити на мить.

Та для цього всміхатися треба

І   світ  дитини   любить!


