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Викладача 

спеціальних дисциплін

ГУЗИКА 
ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА



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



Гузик Іван Васильович

Педагогічний стаж: 

Дисципліни: 

Життєве кредо: «Не 
бійся повільно рости, 

бійся залишитись 
незмінним!»



Мета портфоліо:

Систематизувати власний доробок
Презентація досвіду роботи викладача 

для адміністрації закладу, колег 
Підготувати портфоліо для участі у 

черговій атестації педагогічних 
працівників

Розширення меж самоосвіти, власного 
кругозору

Аналіз динаміки професійного зростання



Педагогічне кредо:

Той , хто, звертаючись 

до старого, здатен відкривати нове, 

заслуговує бути вчителем.

Тільки наполеглива робота над собою

дає можливість вийти за рамки буденності.



•Навчання в Чернівецькому технікумі 
залізничного транспорту, отримання 
кваліфікації «технік-електромеханік».

1999-2003

•Навчання в Українській державній академії 
залізничного транспорту, отримання 
кваліфікації  бакалавра з напрямку 
залізниць та залізничної техніки.

2003-2006

•Навчання в Українській державній академії 
залізничного транспорту, отримання 
кваліфікації  інженера-механіка з напрямку 
залізничного транспорту.

2006-2007

•Викладач спеціальних дисциплін у 
Чернівецькому транспортному коледжі 
(Чернівецькому технікумі залізничного 
транспорту).

2007…

•Присвоєння кваліфікації «викладач ІІ 
категорії».2012

2017
•Присвоєння кваліфікації «викладач І 

категорії».



О с в і т а :

2003 рік 
технік-електромеханік



О с в і т а :

2006 рік бакалавр



О с в і т а :

2007 рік 
інженер-механік 

залізничного транспорту



Самоосвіта

Основними шляхами професійного розвитку є професійне 

навчання, розвиток кар'єри і самоосвіта педагога. 

Професійний розвиток веде до принципово нового способу 

життєдіяльності вчителя - 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 напрямки методичної діяльності

Створення навчальної та плануючої

документації;

Відвідування уроків; проведення відкритих

уроків;

Створення комплексу методичного 

забезпечення предметів професійно-

теоретичного циклу з урахуванням сучасних

вимог;

Розробка заходів щодо покращення якості

навчання;

Вивчення передового педагогічного досвіду;

Підготовка методичних розробок



Методична робота в міжатестаційний період

 Курс лекцій і самостійних робіт з предмета 

«Автоматичні гальма рухомого складу»

 Методична розробка на тему «Гальмівні важільні 

передачі та авторегулятори»

 Методичне забезпечення теми «Проекції 

геометричних тіл» з предмета «Інженерна графіка»

 Методична розробка на тему «Гальмівні циліндри 

та запасні резервуари»

 Методична розробка на тему «Ділення кола та 

типи ліній з використанням комп’ютерної

програми КОМПАС» з предмету «Інженерна графіка»

 Презентація до теми «Повітророзподільники 

пасажирського типу (пр.ум.№292-001)» 



Методична робота в міжатестаційний період

 Методична розробка (завдання) для виконання 

графічних робіт з предмета «Інженерна графіка» з 

теми: Проекції геометричних тіл із застосуванням 

КП «КОМПАС» для студентів денного навчання.

 Методичне забезпечення теми  : «Повітропровід і 

його арматура (крани , вентилі)» з предмета 

«Автоматичні гальма рухомого складу

 Зразки оформлення планів – конспектів різних 

типів з предмета «Автоматичні гальма».

 Методична розробка (завдання) для виконання 

графічних робіт з предмета «Інженерна графіка» з 

теми «Простий розріз» із застосуванням КП 

«КОМПАС» для студентів денного навчання.

 «Альбом креслень пристосувань для иконання

графічної частини курсових і дипломних проектів».



Виховна робота в міжатестаційний період

Виховна година «Свято матері»

Виховна година «Твій товариш»

Виховна година «Шкідливі звички чи 

життя в своє задоволення»

Виховна година «Роль спорту в житті 

підлітків»

Виховна година «Голодомор 33-го»

Виховна година «Бій під Крутами – що 

то було?»

Виховна година «Ми діти твої, Україно»



Програмне забезпечення 
предмету «Автоматичні гальма»

текст



Динаміка рівня навчальних 
досягнень студентів
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Автоматичні 
гальма 
рухомого 

складу

Економіка, 
організація і 
планування 

виробництва

Інженерна 
графіка



Динаміка рівня навчальних 
досягнень студентів
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Автоматичні 
гальма 
рухомого 

складу

Інженерна 
графіка



Досягнення

26.09.2011 – 26.10.2011 – Курси підвищення 

кваліфікації у Державному економіко-

технологічному університеті транспорту за 

програмою «Підвищення педагогічної майстерності. 

Ознайомлення з новими методиками навчання згідно 

з вимогами Болонської системи». 



Досягнення

08.11.2016 – 08.12.201 – Курси підвищення 

кваліфікації у Державному економіко-

технологічному університеті транспорту за 

програмою «Підвищення педагогічної майстерності. 

Ознайомлення з новими методиками навчання



Досягнення



Досягнення



Досягнення



Робота зі студентами в 
позаурочний час

ВІННИЦЬКИЙ
ТРАНСПОРТНИЙ

КОЛЕДЖ
2019 Рік



І не аудиторією єдиною…

Наш поїзд 
найшвидший!!!

23 ВГ – найкращі!



Плани на майбутнє:

Шляхи підвищення ефективності 

занять з «Автоматичних гальм» 

Використання інформаційно-

комунікаційних технологій під час 

заняття з метою підвищення якості 

знань при вивченні предметів 

«Автоматичні гальма» та «інженерна 

графіка»

 Створення електронних підручників

 Створення тестових завдань

Покращення матеріальної бази 

предмета



ДЯКУЮ ЗА  УВАГУ!
2020р

І.В.Гузик


