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Портфоліо педагогічного працівника - це спосіб
фіксації, накопичення матеріалів, що
демонструють рівень професіоналізму
педагога і уміння вирішувати завдання своєї
професійної діяльності. Портфоліо педагога
показує рівень його підготовленості і рівень
активності в навчальних та позанавчальних
видах його діяльності.



… Поставити справу так, щоб усе, 
що підлягало вивченню, вивчалось:

Легко;
Швидко;
Грунтовно.

Я. А. Коменський



Козловська Валентина Василівна, викладач спецдисциплін

ДВНЗ “Чернівецький транспортний коледж”, кваліфікаційна

категорія «спеціаліст першої категорії».

В центрі уваги завжди ставлю такі проблеми, як формування

життєвих компетенцій, розвиток творчих здібностей здобувачів

освіти, створення умов для розвитку вміння самостійно здобувати

знання.

В своїй роботі поєдную індивідуальні, групові, фронтальні види

робіт, що сприяє вихованню в здобувачів освіти інтересу до

вивчення дисциплін, здобуття фахових знань.



портрет

творче досьє 

досягнення



МЕТА ПОРТФОЛІО:

• Систематизувати власний доробок1

• Презентація досвіду роботи викладача для
адміністрації закладу, колег

2

• Підготувати портфоліо для участі у черговій 
атестації педагогічних працівників3

• Розширення меж самоосвіти, власного 
кругозору4

• Аналіз динаміки професійного зростання5



ТВОРЧЕ КРЕДО:
Реалізація прогресивних методів 

навчання, які можуть 

забезпечити високий рівень 

засвоєння здобувачами освіти 

вивченого матеріалу; зробити 

так, щоб навчання для них не було 

тягарем, а диктувалось їх 

бажанням здобувати знання.
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У 2002 році закінчила 
Львівський технікум 

залізничного 
транспорту

і здобула кваліфікацію 
техніка-організатора 

перевезень.



У 2009 році закінчила 
Національний 

університет 
“Львівська

політехніка”
і здобула кваліфікацію 

економіста.



У 2017 році закінчила 
навчально-консультаційний 

центр Національного 
транспортного 
університету у 

м. Львові 
і здобула кваліфікацію:

ступінь вищої освіти – бакалавр,
спеціальність – транспортні 

технології



У 2017 році закінчила 
Національний 
транспортний 
університету

і здобула кваліфікацію:
ступінь вищої освіти – магістр,
спеціальність – транспортні 

технології



САМООСВІТА
Основними шляхами професійного розвитку є 

професійне навчання, розвиток кар'єри і 
самоосвіта педагога. Професійний розвиток 

веде до принципово нового способу 
життєдіяльності викладача - творчої 
самореалізації в професії, яка дає змогу 
виявити свої індивідуальні і професійні 

можливості. Найкоротша формула 
професійної діяльності педагога - постійна 

праця, творчість, гармонія знань, почуттів і 
поведінки.

«Вступ до педагогічної професії» Мешко Г.M.



Основні педагогічні правила
вимагай від студентів тільки те, що знаєш і робиш 

сама;

пам’ятай, що не помиляється тільки той, хто нічого 

не робить;

стимулюй студентів  до творчої діяльності;

не забувай, що студент має право на власну думку;

будь об’єктивною завжди;

постійно вдосконалюйся;

люби і поважай людей.
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Шляхи активізації пізнавальної діяльності 
здобувачів освіти з дисциплін: 

Організація вантажних автоперевезень

Організація міжнародних автоперевезень

Комерційна робота та зовнішньоекономічна
діяльність на автотранспорті

Транспортно-експедиційне обслуговування та 
митно-брокерська діяльність

Охорона праці в галузі



Для викладання даних дисциплін потрібно відповідно забезпечення

навчального процесу – це нова паперова література та електронні довідники.

Кандидат технічних наук, 

доцент Національного транспортного університету

Вільковський Є.К.



Для викладання даних дисциплін потрібно відповідно забезпечення

навчального процесу – це нова паперова література та електронні довідники.



Для викладання даних дисциплін потрібно відповідно забезпечення

навчального процесу – це нова паперова література та електронні довідники.



Основні напрямки методичної діяльності

Створення навчальної та плануючої документації;

Відвідування занять; проведення відкритих занять;

Створення комплексно-методичного забезпечення

дисциплін професійно-теоретичного циклу з 

урахуванням сучасних вимог;

Розробка заходів щодо покращення якості навчання;

Вивчення передового педагогічного досвіду;

Підготовка методичних розробок



Використання 

програмно-

педагогічних 

засобів навчання

Створення 

власних 

програмних 

продуктів 

Удосконалення 

КМЗ  дисциплін 

Комплексне 

використання

форм і методів 

навчання 

Використання 

матеріалів 

Інтернет-

ресурсів

Шляхи активізації пізнавальної діяльності



Протягом останніх 4 років мною проведено  наступну методичну роботу:

Методичне забезпечення розділу «Пожежна безпека» з дисципліни 

Охорона праці в галузі , урахуванням змін у НАПБ України -2015 р.

Виховна година у вигляді ділової гри  

«Екологічні  проблеми сучасності»-2015 р.

3Методична розробка«Шляхи підвищення ефективності

навчання проведення бінарних занять»-2016 р.

Методичні матеріали до вивчення теми « Охорона праці під час 

виконання вантажно-розвантажувальних робіт та вимоги до 

обладнання, яке використовується в процесі робіт» -2017 р.



Протягом останніх 4 років мною проведено  наступну методичну роботу:

Комплекс методичного забезпечення семінарських занять з дисциплін

«Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі»-2017 р.

Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи

студентів до теми «Гасіння пожеж. Первинні засоби

пожежогасіння»-2018 р.

Методичне забезпечення теми «Система управління 

охороною праці (СУОП) на автомобільному підприємстві» -

2019 р.

Методичне забезпечення теми «Основні вимоги щодо безпеки і 

гігієни праці водіїв транспортних засобів» з дисципліни 

«Охорона праці в галузі» -2020 р.



Брала участь у Міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Тенденції та

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» і опубліковала наукову

статтю «Логістичні xPL оператори в Україні» - 2018 р.



Брала участь в конференції «Правила Інкотермс 2020 в Україні, які умови поставки

товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 2020 року» - 2019 р.



Здобула II місце в конкурсі на кращий методичний матеріал за Методичне забезпечення

теми «Гасіння пожеж, засоби пожежогасіння і порядок їх застосування. Способи та

прийоми гасіння пожеж» з навчальної дисципліни « Охорона праці в галузі» - 2019 р.



Удосконалення комплексно-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін
Розробка різнорівневих 

завдань

Підготовка презентацій

Методичне забезпечення дисциплін

на навчальному сервері MOODLE

Створення тестових програм 











При змішаному навчанні використовую асинхронне (онлайн-літератури, блогів, форумів,

чат, електроної пошта) й синхронне (вебінари, відео конференції, онлайн-тренінги)

дистанційне навчання.



Виховна робота в міжатестаційний період
 «Здоровим бути модно»

 «Вчи і поважай правила дорожнього руху»

 «Історія Збройних сил України»

 «Правила і закони в твоєму житті»

 «Гендерні відносини в сім’ї»

 «Голодомори різних років»

 «Краса душі людської»

 «До Дня пам’яті жертв Бабиного Яру»

 «День пам’яті жертв масової депортації 

українців»

 «Шлях до толерантності»

 «Молодь проти СНІДу»

 «До Дня Соборності України»



Пройшла разом зі студентами 27 ОП онлайн курси –

«Цифрові права та безпека для дітей»



Проведено навчально–виховна гра «Подорож» для

спеціальності 275 Транспортні технології



Пройшла разом зі студентами 27 ОП онлайн-курс «Права підлітків»,

отримали довідники – конспект, для кращого ознайомлення з правами і

обов’язками.



Проходила різні навчальні курси на освітній платформі 



Проходила різні навчальні курси на освітній платформі 



Проходила різні навчальні курси на освітній платформі 



Брала участь у роботі V Засідання Всеукраїнського методичного 

об’єднання викладачів «Транспортні технології»



1.Шляхи підвищення ефективності

занять зі спеціальних дисциплін із

спеціальностей 274 «Атомобільний

транспорт» та 275 “Транспортні

технології”.

2.Використання ІКТ під час заняття з

метою підвищення якості знань при

вивченні спецдисциплін.

3.Створення електронних підручників.

4.Самоосвіта.




