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ОПВП 162 54 108 28

ОПУД

(ВГ)

108 36 72 -

ОПУД

(КГ)

81 27 54 12

Назва навч.

дисципл.

Кількість

годин

Само-

стійні

Ауди-

торні

Пра-

кти-чні

ОПВП 162 54 108 28
ОПУД (ВГ) 108 36 72 -
ОПУД (КГ) 81 27 54 12

ТГ та ТЗЗТ 60 28 32 14

НП ТГ та ТЗЗТ 54 22 32 -
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ТРУДОВИЙ СТАЖ

1989-1999

•Працювала у пасажирському вагонному депо 
ст. Чернівці на інженерних посадах

1999

•Почала працювати у Чернівецькій філії 
львівського технікуму залізничного транспорту 
(зараз Чернівецький транспортний коледж)

4



З М І С Т

1. Професійний розвиток 6

2. Професійні досягнення 8

3. Методична діяльність 11 

4. Використання освітніх технологій   19

5. Показники навчальної діяльності 24 

6. Організаційна робота 25

7. Забезпечення охорони праці 27

5



1. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 6

З 29.11.17 по 29.12.17р. навчалась на курсах підвищення кваліфікації в 

Державному Університеті інфраструктури та технологій



Стажування у ВП «Чернівецька дистанція 

колії» з 10.12.2018р.  по  22.12.2018р. 



2. ПРОФЕСІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ 8

За сумлінне ставлення до своїх обов'язків відзначалася 

нагородами



9

У 201вища кваліфікаційна  році присвоєна 

категорія
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3. МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 На замовлення Навчально-методичного центру з питань якості освіти

Міністерства освіти і науки України розроблено:

 типова навчальна програма «Організація перевезень вантажів та
пасажирів» для коледжів залізничного транспорту зі спеціальності 273
«Залізничний транспорт» спеціалізації «Технічне обслуговування і ремонт
вагонів»;

 методичні рекомендації та завдання на контрольну роботу студентам
заочної форми навчання (на базі ПТУ) для коледжів залізничного транспорту
з навчальної дисципліни «Організація перевезень вантажів і пасажирів»;

 методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для коледжів
залізничного транспорту зі спеціальності 273 «Залізничний транспорт»
спеціалізації «Технічне обслуговування і ремонт вагонів»;

 Розроблено:

 методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами з
предмету «Організація перевезень вантажів і пасажирів»;

 методичні рекомендації «Використання активних методів навчання на
заняттях з навчальної дисципліни «Основи підприємницької та управлінської
діяльності»;

 звіт практичних робіт з навчальної дисципліни «Технологія галузі і технічні
засоби залізничного транспорту» для студентів спеціальності 273 «залізничний
транспорт».
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Методичні розробки
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Проведена методична робота:

• Вдосконалено робочі навчальні програми з навчальних дисциплін.

• Вдосконалено завдання для комплексних контрольних робіт та екзаменаційних білетів 

• Поповнено новими матеріалами комплекс методичного забезпечення предметів

• Відвідано заняття інших викладачів з метою обміну досвідом методики викладання предметів

• Вдосконалено паспорти предметів і кабінету, 

• Вдосконалено методичні вказівки по виконанню практичних робіт з предметів, журнали 
практичних робіт, 

• Вдосконалено конспекти лекцій, плани занять тощо;

• Поділилась досвідом роботи на засіданнях циклової комісії загально-професійних дисциплін
ВГ щодо мотивації навчальної діяльності студентів та використання активних методів навчання
при вивченні теми «Умови перевезення пасажирів»; на засіданні методичної ради з приводу
розроблених методичних рекомендацій щодо оформлення звіту з навчальної дисципліни
«Навчальна практика «Технологія галузі та технічні засоби залізничного транспорту»; на
засіданні педагогічної ради щодо використання різних форм і методів активізації пізнавальної
діяльності студентів при вивченні навчальної дисципліни «Організація перевезень вантажів і
пасажирів» .

• Провела відкрите заняття з предмета «Основи управлінської діяльності» та поділилась досвідом 
проведення занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

• Під час декад циклової комісії загально-професійних дисциплін проводила олімпіади з
навчальної дисципліни «Організація перевезень вантажів і пасажирів»; ситуаційну гру «Політ на
місяць», інсценований тренінг «Кадри» з навчальної дисципліни «Основи управлінської
діяльності».

• на замовлення Навчально-методичного центру з питань якості освіти Міністерства освіти і
науки України надала рецензію на Типову навчальну програму з навчальної дисципліни
«Основи управлінської діяльності" для коледжів залізничного транспорту зі спеціальності 273
«Залізничний транспорт» спеціалізації «Технічне обслуговування і ремонт вагонів».
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Забезпечення занять та практичних робіт літературою та 

методичними вказівками
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Відкрите заняття 18



4. ВИКОРИСТАННЯ 
ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Інформаційні та комунікативні технології

Індивідуально орієнтоване навчання

Групові технології

Проблемне навчання

Ігрові технології

Технології рівневої диференціації
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Використання мультимедійних засобів навчання



Типи навчальних 
занять

Лекційне Практичне Семінарське Комбіноване

21



 Метод конкретної ситуації 

 Метод інциденту

 Метод тренування чуйності, або сенситивний 

метод, або метод соціально-психологічного 

тренінгу 

 Метод   “мозкового   штурму” 

 Метод синектики

 Метод   ділової   гри. 

 Метод евристичних питань.

 Проблемна лекція. 

ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ

НАВЧАННЯ 22



Ділова гра
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Назва

навч.

дисц.

2016-2017н.р. 2017-

2018н.р.

2018-2019н.р.

Абсо-

лютна,

%

Якісна,

%

Абсо-

лютна

%

Якісна

%

Абсо-

лютна,

%

Якісна %

ОПВП 100 56,86 100 55,26 100 61,54

ОПУД 100 52,83 100 54,61 100 52,64

ТГ та ТЗЗТ - - 100 43,18 100 45,24

НП ТГ та 

ТЗЗТ
- - 100 51,32 100 43,75

5. ПОКАЗНИКИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ



6. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

 Проведення ремонту кабінету

 Покращення матеріально-технічної бази кабінету (придбано 
комп'ютер, багатофункційний пристрій, джерело безперебійного 
живлення)

 Організація роботи гуртка 

 Проведення виховних бесід із студентами про дотримання 
дисципліни, значення успішного навчання та збереження 
матеріальної бази

 Проведення додаткових занять, консультацій з предметів

 Приймання участі у проведенні конференції по результатам 
виробничо-технологічної практики

 Приймання участі у заходах, проведених під час тижня циклової 
комісії

 Проведення індивідуальної роботи з студентами

 Проведення екскурсій на підприємства залізничного транспорту 
(вантажний двір, залізничний вокзал, вагонне депо)
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Кабінет 304 «Організація перевезень вантажів і пасажирів»



7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ

 Проведення інструктажів з охорони праці

 Ведення журналів з охорони праці та пожежної безпеки

 Забезпечення кабінету первинними засобами 

пожежогасіння

 Слідкування за дотриманням вимог охорони праці та 
техніки безпеки під час перебування в кабінеті

 Оформлення кутка «Охорони праці»

 Слідкування за безпечним станом електричного та 
іншого обладнання
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Дотримання вимог з охорони праці під час навчання
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


