
Портфоліо 
вчителя географії 

гімназії № 172”Нивки”  

Шевченківського району міста 

Києва 

Козубенко Людмили 

Олексіївни 



                                    Дата народження:     21 червня  1966 року 

                                         Освіта: вища, Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1993 р. 

                                         Посада : вчитель географії 

                                                                  Стаж педагогічної  роботи: 29 років 

                                     Рік проходження атестації: 2010 

                                     Рік курсової перепідготовки: 2013 

                                     Кваліфікаційна категорія, звання: вища,  

                                     вчитель – методист 

                                     Проблема, над якою працюю:  

                                                                                            “Використання  

                                     проектних технологій на уроках географії  

                                     як засіб виявлення творчих здібностей учнів” 



ВІДЗНАКИ 



ПЕДАГОГІЧНЕ  КРЕДО 

 розповісти так, щоб зацікавити; 

 пояснити так, щоб складне стало зрозумілим; 

 створити проблемну ситуацію, щоб розбудити думку; 

 застосувати інноваційні технології, щоб розвивати 
творчі здібності учнів; 

 перевірити знання і уміння учнів так, щоб виявити їх 
дійсний рівень; 

 оцінити так, щоб окрилити.  

 

                                     Девіз: 

                   “Вчитися ніколи не пізно” 

                                                                 Сократ 
 



ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Південна Америка 

7 клас 

Екологічні проблеми природних 

комплексів України 

8клас 

Антропогенні ландшафти 

України 

9 клас 

Глобальні проблеми 

людства 

10 клас 



 ПІВДЕННА АМЕРИКА 

7 клас 



ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИХ 

КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ 

8 клас 



АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ 
9 клас 



ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 

10 клас 

 



ПОЗАКЛАСНА ТА ГУРТКОВА РОБОТА 

практичне заняття з орієнтування гуртка “ Ми і  природа ” 6 клас 

 



Заняття гуртка “ Зелена планета ” 



 

 Вікторина “ Мій край ” 8 клас КВК знавців географії  9 клас 

 



 
РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

Призери ІІ (районного) етапу олімпіади    
(2009-2014) 



Призери І (районного) етапу конкурсу-захисту МАН 



НАУКОВО – МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Творча група вчителів - 

географів 

Шкільне та районне 

методичні об’єднання 
Педпрактика 

студентів НПУ ім. 

Драгоманова 

Розробка програм  

позашкільної освіти 



ВИЇЗНІ СЕМІНАРИ ВЧИТЕЛІВ - 

ГЕОГРАФІВ 



ПЛАН  ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 

1. Продовжувати вдосконалювати наповнюваність та зміст 

портфоліо. (Постійно) 

2. Розробити методичний посібник «Ігри  та психологічні 

налаштування  для уроків географії ». (2015-2016 рр. ) 

3. Подати  підготовлені матеріали  до журналу «Географія  в 

школі»  та сайту osvita.ua .  (2015-2016 рр.) 

4. Сприяти участі учнів  у міських, районних  та шкільних 

конкурсах, оглядах,олімпіадах.  (Постійно) 

5. Працювати над розвитком творчої компетентності учнів, 

їх обдарованості. (Постійно) 

6. З  метою  підвищення  педагогічної майстерності  

продовжувати займатися самоосвітою.  (Постійно) 
 


