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Портфоліо викладача– це…

П – педагогічні інновації

О – освітні маршрути

Р – робота над собою

Т – технології навчання

Ф – фіксування результатів

О – оцінка власних досягнень

Л – любов до професії

І – імпульс до активності

О – об`єктивний погляд на себе



Методичний паспорт
Посада – викладач спеціальних дисциплін, завідувач відділенням

«Автомобільне господарство»,

Освіта – вища

ВНЗ – Подільська державна аграрно-технічна академія,

Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського

національного технічного університету нафти і газу

Спеціальність – «Автомобілі та автомобільне господарство»

Кваліфікація – спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж – 19 років

Стаж роботи на даній посаді – 18 років

Педагогічна прописка – м. Чернівці, вул.28 Червня, 73

ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж»



Педагогічне кредо:

Той , хто, звертаючись 

до старого, здатен відкривати нове, 

заслуговує бути вчителем.

Тільки наполеглива робота над собою

дає можливість вийти за рамки буденності.

Життєве кредо: 
Мети досягає той, хто її прагне..



Здобуття освіти…
• навчання в Подільській Державній аграрно-

технічній академії, отримання кваліфікацію 
«інженер-механік»

1998-2001

• працював інженером з охорони праці в приватному 
сільськогосподарському підприємстві «Краяни»

• служба в Збройних Силах України
2001-2002

• майстер виробничого навчання в Чернівецькій філії 
Львівського технікуму залізничного транспорту2002-2003

• викладач спеціальних дисциплін2004…

• голова циклової комісії  загальнопрофесійних
дисциплін відділення «Автомобільне господарство»2004…

• присвоєння кваліфікації «викладач ІІ категорії»2008

• присвоєння кваліфікації «викладач І категорії»2013
• навчання в інституті післядипломної освіти Івано-

Франківського національного технічного 
університету нафти і газу за спеціальністю 
«Автомобілі і автомобільне господарство»

2014-2015

2016 присвоєння кваліфікації «викладач вищої категорії»



Результати навчання…

1998 рік – технік-механік

2001 рік – інженер-механік

2015 рік – інженер-механік



Проблема над якою працюю: 

Використання інформаційно-

комунікаційних технологій при 

викладанні спеціальних дисциплін



Мета і завдання 
педагогічної діяльності



Результати педагогічної 
діяльності
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Успішність студентів за 2018 – 2020 роки

абсолютна успішність якісна успішність



Основні напрямки методичної 
роботи:

створення навчальної та плануючої

документації;

створення комплексно-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін

професійно-теоретичного циклу з урахуванням

сучасних вимог;

розробка заходів щодо покращення якості

навчання;

вивчення передового педагогічного досвіду;

підготовка методичних розробок та доповідей



Результати методичної роботи:



Конкурс професійної майстерності

Кращий автомеханік - 2017 Кращий автомеханік - 2019



Підвищення кваліфікації



Дистанційне навчання

Курс «Технічна експлуатація 
автомобілів» 2020-2021

Курс «Технічна експлуатація автомобілів»  
та «Курсове проектування ТЕА» 2020

Проведення онлайн-занять



Відкрите заняття

Тема заняття: «Діагностування 

автомобілів на лінії інструментального 

контролю» (на платформі Google Meet)

Мета проведення заняття: застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій для 

активізації пізнавальної діяльності студентів при 

вивченні спеціальних дисциплін



Плани на майбутнє…

Підвищення ефективності 
проведення занять з навчальної 
дисципліни «Технічна експлуатація 
автомобілів»

Впровадження інноваційних 
технологій в навчальний процес

Створення електронних підручників

…виявляться в процесі роботи…



ВИСНОВОК
Добре відомі слова Івана Франка: «Учителем

школа стоїть: коли учитель непотрібний,
неприготований, несумлінний, то й школа ні до
чого». А ще відомо, що професія вчителя – це
щоденне навчання. І, зрозуміло, якщо є бажання
навчатися, то вчитель постійно буде працювати
над підвищенням своєї педагогічної майстерності.

Головними ознаками професійної
майстерності вчителя є: бездоганне вміння
навчати учнів, формувати в них позитивні риси
особистості, розвивати їхні творчі здібності та
нахили.

Найкоротша формула професійної діяльності
педагога - постійна праця, творчість, гармонія
знань, почуттів і поведінки.




