
Бурли Віктора Миколайовича



Візитка викладача

Кваліфікація

Методичні напрацювання

Використання сучасних освітніх технологій

Динаміка успішності студентів



Дата

народження

• 12 березня 1961 р. 

Освіта

• 1968-1978 рр. – Чернівецька середня школа № 7;

• 1978-1981 рр. – Чернівецький  технікум залізничного транспорту;

• 1981-1983 рр. – Служба в армії (залізничні війська);

• 1983-1989 рр. – Навчання у Дніпропетровському  інституті інженерів залізничного транспорту.

Професійна 
діяльність

• 1980-2005 рр. – Слюсар-електрик, поїздний електромеханік у Чернівецькому пасажирському депо (ЛВЧД-6);   

• з 2005 року – викладач дисциплін “Технологія ремонту вагонів” й “Електричні апарати та кола вагонів”у
Чернівецькому  Транспортному коледжі.

Сім’я

• Одружений, є донька.

«Все, що можна зробити

за життя, робиться зараз. 

Або не робиться взагалі.»

Життєве кредо



Підвищення кваліфікаціїПрофесійна освіта



Досягнення



На замовлення Навчально-методичного 
центру з питань якості освіти Міністерства
освіти і науки України розроблена Типова

навчальна програма з навчальної
дисципліни «Електричні апарати та кола 

вагонів» для коледжів залізничного
транспорту спеціальності 273 «Залізничний

транспорт» спеціалізації «Технічне
обслуговування і ремонт вагонів»

На замовлення Навчально-методичного 
центру з питань якості освіти Міністерства

освіти і науки України розроблено
Методичні рекомендації для виконання

курсового проєкту для коледжів
залізничного транспорту спеціальності 273 

«Залізничний транспорт» спеціалізації
«Технічне обслуговування і ремонт вагонів» 

з навчальної дисципліни «Технологія
ремонту вагонів»

Програма фахового випробування для 
вступників на базі освітньо-кваліфікаційного 

рівня (кваліфікований робітник) на 
спеціальність 273 «Залізничний транспорт» 

спеціалізації «Технічне обслуговування і 
ремонт вагонів» (скорочена форма 

навчання) 

На замовлення Департаменту розвитку персоналу та 
кадрової політики АТ «Укрзалізниця» розроблена

Професійна програма підвищення кваліфікації старших 
майстрів, майстрів, бригадирів цехів пасажирських

вагонних депо (вагонних дільниць) 

На замовлення Департаменту розвитку персоналу та 
кадрової політики АТ «Укрзалізниця» розроблено Перелік

тестових завдань підвищення кваліфікації старших майстрів, 
бригадирів цехів пасажирських вагонних депо (вагонних

дільниць)



“Практичне навчання – запорука професіоналізму”



“Ми навчаємося не для школи, а для життя”



“Навчання – це зміна здивування розумінням”
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спеціальності 273.000. з навчальної дисципліни “Електричні апарати та кола 
вагонів”
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