
ПОРТФОЛІО

Ванзаря Володимира

Миколайовича

викладача – методиста 

Державного вищого 

навчального закладу

“Чернівецький транспортний 

коледж”



Закінчив: 

- Чернівецький технікум залізничного транспорту  

у 1979 році (кваліфікація технік-електромеханік);

- Ленінградський інститут інженерів залізничного 

транспорту  ім. академіка Образцова у 1984 році 

(кваліфікація – інженер - механік)

Дата народження –

20 липня 1960 року

Освіта – середня 

спеціальна та вища



До роботи в навчальному 
закладі працював на посаді 
спеціаліста з охорони праці 
пасажирського вагонного 

депо Чернівці



Кваліфікаційна категорія -
спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання –
викладач-методист

Дата останньої атестації –
2016 рік

Стаж педагогічної діяльності –
34 роки



Проблема,
над  якою
працюю в 
коледжі :

- формування культури безпеки у 
майбутніх фахівців транспортної галузі;
- підвищення результативності   навчання 

студентів з впровадженням ризик-
орієнтованого підходу.



Курси 
підвищення 
кваліфікації





Пройшов стажування  у 
виробничому 
структурному 
підрозділі  
«Чернівецька 
дистанція колії» 
Акціонерного 
товариства 
«Українська 
залізниця» 
Регіональної філії  
«Львівська залізниця» 
з 22 вересня 2020 року 
по 6 жовтня 2020 року. 



Участь у роботі педагогічної та 

методичної рад коледжу



Брав участь в укладанні відповідних модулів до
професійних програм підвищення кваліфікації
старших майстрів, майстрів, бригадирів цехів 
пасажирських вагонних депо (вагонних дільниць),
які погоджені з Департаментом розвитку персоналу
та кадрової політики та Департаментом з організації
внутрішніх та міжнародних пасажирських
перевезень АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». 
(2019 та 2020 р.р.)



З метою виявлення здібних студентів та підвищення 
рівня їх професійних знань організовано проведення 

науково-практичної конференції

Проведення  Декад циклової комісії



В рамках проведення  Декад циклової комісії 

організовано проведення олімпіад



Проведення брейн-рингів



Студенти-гуртківці та студенти – дипломники 

залучаються до роботи над дослідними та 

творчими проектами



Співпраця з Чернівецьким обласним 
навчально-курсовим комбінатом 

житлово-комунальногогосподарства



Проведення екскурсій 
у пасажирському вагонному депо



Проведення 
практичних 
занять в умовах 
виробництва



Брав участь та 
виступив з 
методичною 
доповіддю на тему: 
«Мотивація 
збереження життя і 
здоров’я майбутніх 
фахівців залізничного 
транспорту» на 
Регіональній 
конференції 
«Охорона праці: 
захищене і здорове 
покоління» до 
Всесвітнього дня 
охорони праці (2019 
р.) 



Разом з куратором 
групи 31-22 КГ Лягу
Г.В.,  із залученням 
випускників нашого 
навчального 
закладу різних 
років  проведено в 
дистанційному 
режимі відкритий 
виховний захід до 
Дня залізничника 
України за темою « 
Я гордий тим, що 
обрав професію 
залізничника» ( 05 
листопада 2020 р.)





Організовано волонтерсько-

просвітницькі заходи

у навчальних закладах 

області з метою убезпечення 

дітей  та молоді від нещасних 

випадків на об’єктах 

інфраструктури





Участь у заходах 
для дітей та молоді 
“МІСТО ПРОФЕСІЙ”


