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Мета портфоліо 

• Спосіб творчої реалізації себе 

самої, показати чого я навчилась, 

чого досягла, що я вмію робити, і 

до чого мені треба прагнути, щоб 

навчитись новому. Адже вчитися 

ніколи не пізно.  

 



Освіта. Досвід роботи 
• Дата народження   27.07.1966 

• Освіта:     вища 
Навчальний заклад: Київський політехнічний інститут (1989р.), 
   Національний педагогічний університет  ім. 
   М.П.Драгоманова (2000р.) 

• Кваліфікація за дипломом:   вчитель англійської мови  

• Педагогічний стаж:    21 рік 

• Працюю в даній школі(гімназії):  18 років(з 1997 року) 
 
Посада в гімназії:   вчитель англійської мови; заступник 
    директора з навчально-виховної роботи 
 
Рік проходження атестації:   2010 

     Рік курсової перепідготовки:  2014-2015 

 Кваліфікаційна категорія, звання: вища, вчитель – методист 

 
 



Робота в гімназії у 

 2010-2015 рр. 

Горова Л.І. 

Вчитель 

 англійської мови 

Заступник директора з навчально-
виховної роботи з 20.01.2012 р. 

Класний 

керівник 

Голова ШМО вчителів 

іноземних мов 



“ Найвище 

мистецтво вчителя – 

розбудити радість у 

творчості і знаннях” 

 

 А. Ейнштейн 

                                                                                                                

                                                                                                 



Методична тема 

• Метод проектів при вивчені англійської 

мови 

• Робота з обдарованими учнями для участі в 

конкурсах 

 

• Мій девіз: 

• “Учитель – не той, хто вчить, а той у кого 

вчаться”   В. Сухомлинський 

 



Чому саме проектна робота? 

 тому, що проектна робота    

   мотивує; 

  тому, що проектна робота  

 особистісно орієнтована; 

 тому, що проектна робота  має   

 загальноосвітню цінність 



В основі методу проектів  
лежить: 

• розвиток пізнавальних навичок учнів,  

• умінь самостійно конструювати свої знання,  

• умінь орієнтуватися в інформаційному просторі,  

• розвиток творчого та критичного мислення, 

• вміння побачити, сформулювати та вирішити 
проблему. 

  Метод проектів завжди орієнтований на 
самостійну діяльність учнів ( індивідуальну, парну, 
групову), яку учні виконують протягом певного 
відрізка часу.   
 



Втілення методичної теми у 

навчально-виховний процес 

• На уроках 

• На засіданнях ШМО 

• На педрадах 

• У проведенні позакласних заходів 

• У підготовці учнів до участі в різних 
конкурсах(олімпіадах, МАН, тощо) 



 Спектр методів   

активізації навчального процесу  

лекція 5% 

читання 
10% 

Аудіо -, відео 
20% 

Наочне приладдя 

30% 

Обговорення в групах  

(дискусії, мозкові штурми тощо) 

50% 

Навчання практикою (практичні 

заняття; рольові, ділові ігри) 70% 

Виступ у ролі того, хто навчає 



Впроваджувати  
інноваційні методи 

навчання і виховання 

Створити  умови  
для всебічного 

розвитку дитини 

Розвивати   
творчі здібності 

учнів 

Сприяти  
самоактуалізації 

творчого потенціалу 
учня 

Здійснювати  
диференційне 

навчання 

Приділяти увагу 
самоосвіті вчителя  

і учня 

http://smajliki.ru/smilie-773762151.html


 

Позакласна робота. Тиждень іноземних мов. 

Брейн-ринг 9-х класів “Across the English-

speaking countries” 2011 р. 

 



Позакласна робота. Тиждень 
іноземних мов. Фестиваль 6-х 

класів “Meet Great Britain” 2011 



Заступник директора. Започаткувала у 

березні 2012 р. проведення Дня 

Відкритих дверей гімназії 



Як заступник директора 

• Організація навчально-виховного 
процесу початкової школи та ГПД 

• Організація індивідуальної роботи учнів 
на дому 

• Вивчення стану викладання окремих 
предметів та впровадження нового 
Державного стандарту початкової 
загальної освіти 

• Прийом до 1-го класу 

 

 



Курси, семінари 



Курси, семінари 



Нагороди 



Вчитель англійської  

мови 

• 2009 – 2015  

Член комісії по перевірці відкритої 

частини ЗНО 



Робота з обдарованими учнями. 

Призери олімпіад та МАН 
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Робота з обдарованими учнями. Призери олімпіад та МАН 

Рік Олімпіада МАН 

Учень Результат Учень  Результат 

2010-2011 Живоглядова Д. ІІІ місце, район Живоглядова Д. ІІІ місце, район 
 

Нікуліна Саша ІІІ місце, район Новобранець А. ІІ місце, район 

Новобранець А. ІІІ місце, район 

Радченко Ганна ІІІ місце, район 

2011-2012 Новобранець А. ІІІ місце, район Зубченко А. ІІ місце, район 

Нікуліна Саша ІІІ місце, район Нікуліна Саша ІІІ місце, район 

2012-2013 Полуботко А. ІІ місце, район Зубченко А. ІІІ місце, район 

Нікуліна Саша ІІІ місце, район Синькевич М. ІІІ місце, район 

2013-2014 Полуботко А. 
 

ІІ місце, район Хомченко М. 
 

ІІІ місце, район 

Хомченко М. ІІІ місце, район 

2014-2015 Полуботко А. 
 

ІІІ місце, район Хомченко М. І місце, район 

Хомченко М. ІІІ місце, район 



Роботи призерів МАН 

 за 5 років 



Друковані роботи. Газета “English”,  

видавництво «Шкільний світ» 
 1 Сценарій позакласного заходу “ABC party” для 

учнів 1-х класів 

№34, вересень 2010р. 
 

2 Сценарій позакласного заходу “The Final party” 
для учнів 2-х класів 

№34, вересень 2010р. 
 

3 Сценарій позакласного заходу “A merry train” для 
учнів 5-х класів 

№38, жовтень 2010р. 

4 Тиждень іноземних мов. Презентація 
англомовних країн. Австралія. 

№ 39, листопад 2010 
р. 
 

5 Сценарій позакласного заходу “Supermom” для 
учнів 5-х класів 

№4, 2015р. 
 

6 Тиждень іноземних мов. Брейн-ринг “Across the 
English-Speaking World” для учнів 9-х класів 

№8, 2015р. 

7 Методична скарбничка. Завдання для 
семестрових контрольних робіт у 2, 3 та 5 класах.  

№9, 2015р. 
 

8 Конспект уроку для 4-го класу « The Earth is our 
planet».  

№10, 2015р. 





Плани на майбутнє 
 Сприяти участі дітей у всеукраїнських, міських та  

шкільних конкурсах, олімпіадах, МАН. 

 Працювати над розвитком творчої компетентності учнів,  

їх обдарованості. 

 Надсилати методичні доробки, уроки, виховні заходи  

до періодичних видань. 

 Створити власний сайт для обміну досвіду з колегами та  

тісної співпраці з батьками. 

 З  метою  підвищення  педагогічної майстерності  

займатися самоосвітою.  

 Поповнювати свою відеотеку матеріали уроків,  

шкільних та позашкільних заходів, семінарів. 

 Підвищувати свій рівень педагогічної майстерності. 

 



Контактна інформація  

тел.: 044 400 22 02 

e-mail: school172@ukr.net 

larisa_gorovaya@ukr.net 


