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Освіта

ЧТЗТ Чернівецький технікум залізничного транспорту

Дата навчання 1991-1995

Відділення, спеціальність
Вагонне, Технічне обслуговування  та  експлуатація вагонів і рефрижераторного 

рухомого складу

Отримана кваліфікація Технік -електромеханік

ВУЗ Харківська державна академія залізничного  транспорту
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Факультет, спеціальність Вагони, Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту

Отримана кваліфікація Інженер - механік

Професійний шлях

Місце роботи ПТУ-14

Період 1995-1996

Посада Майстер виробничого навчання провідників

Місце роботи
ЧТК (Чернівецька філія Львівський технікум залізничного транспорту, 

Чернівецький технікум залізничного транспорту)

Період 1997-2001, 2001 і по теперішній час

Посада, кваліфікація
Інспектор з в/о, викладач спецдисциплін «Конструкція вагонів», «Інженерна

графіка», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання»
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Робота з обдарованими студентами

 Застосування мультимедійних засобів навчання 

Теми самоосвіти: 

Впровадження сучасних технологій в навчальний процес на основі 

диференціації навчання. Система роботи  спрямована на створення умов 

ефективності засвоювання навчального матеріалу на заняттях з 
спецдисциплін.

Основні напрямки роботи :

Пошук найдоцільніших форм роботи на занятті

Удосконалення матеріально-технічного забезпечення заняття

Розробки дидактичних засобів навчання

Інновації  внавчанні:

Використання у навчальному процесі ПК разом із мультимедійними 

засобами, мультимедійного дидактичного матеріалу, електронних 
підручників,тощо.



ПРИ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ НА ЗАНЯТТЯХ  

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАСТУПНІ МЕТОДИ І 

ПРИЙОМИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Мотивація: 

Мозковий штурм, проблемні питання 

Вивчення нового матеріалу: 

Подання лекційного матеріалу, відеоматеріалу, 

наочного матеріалу, робота в групах чи  парах, 

студентські презентації, екскурсії на  

підприємства 

Закріплення вивченого: 

Виконання тестових завдань, складання та 

розв’язування кросвордів, мозковий штурм, 

виконання індивідуальних практичних  та 

лабораторних завдань

Домашнє завдання: 

Складання та розв’язування задач з 

профспрямуванням

 Виконання  індивідуальної 

самостійної роботи, робота з технічною 

та довідниковою літературою 



У своїй роботі  використовую 

наступну форму навчання

 Навчальний діалог

На занятті вислуховую думку 

студента, організовую роботу так, щоб 

студент самостійно робив висновки, 

знаходив найбільш раціональний 

спосіб вирішення поставленого 

завдання. Студент вчиться сперечатися, 

доводити, спілкуватися. Викладач -

рівноправний учасник діалогового 

спілкування. Я можу висловити свою 

думку, але ніколи не нав'язую її 

учасникам дискусії.

 Студенти виступають як активні 

діячі і разом з тим вчаться слухати та 

поважати інших. 

Використання ІКТ 

Залучення ресурсів Інтернет при 

підготовці до занять, заходів.



ВИКОРИСТОВУВАНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Особистісна орієнтований підхід 

у навчанні - визнання 

індивідуальності, самобутності, 

самоцінності кожного студента, 

його розвитку як індивіда. Метою 

особистісна  орієнтованого 

навчання є розвиток пізнавальних 

здібностей учня, максимальне 

розкриття індивідуальності 

студента.  Технологія 

співробітництва.



ВІДКРИТІ УРОКИ

2005 рік  предмет “Інженерна графіка”

Тип уроку : Лекція

Тема уроку: Прості розрізи

2016 рік  предмет “Конструкція вагонів”

Тип уроку : Комбінований

Тема уроку: Конструкція автозчепу СА-3

2019 рік предмет “Конструкція вагонів”

Тип уроку : Лабораторна робота

Тема уроку: Розбирання, збирання і принцип дії механізму 

зчеплення



ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Проведення додаткових консультацій з 

курсового проектування з предмета «Економіка»

для відстаючих студентів

 Проведення додаткових консультацій з 

курсового проектуванню з предмета «ТРВ» для 

відстаючих студентів

 Участь у підготовці та проведення тижня 

циклової комісії 

Виховна робота зі студентами (екскурсії, 

культпоходи, вечорі)

 Відвідування гуртожитку



Проведення додаткових занять з предмет  

«Конструкція вагонів» для відстаючих 

студентів

 Проведення додаткових занять з предмета 

“Інженерна графіка" для відстаючих студентів

 Екскурсії з групами 3-го курсу на 

виробництво  ЛВЧД-6 ст. Чернівці,  ВЧД-5 

ПТО ст.. Чернівці



 Участь  в заходах присвячених до 

дня здоров’я

 Участь в конференції за 

результатами виробничо-

технологічної практики



МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

Методичні вказівки для самостійного опрацювання тем студентами з предмета «Конструкція вагонів»

Журнал про виконання лабораторних і практичних робіт з предмета «Конструкція вагонів»;

Конспекти лекцій і плани уроків для проведення занять з предмета «Конструкція вагонів»

Методичне  забезпечення тем: «Ізотермічні вагони», «Транспортери», «Контейнери»;

Завдання з метод ними  рекомендаціями для виконання домашньої контрольної роботи студентами - заочниками 

скороченої форми навчання;

Мультимедійні програми (дві ) для проведення занять з тем :“ Контейнери”, “Пасажирські вагони загальні 

відомості)”

Методичне забезпечення до розділу "Ескізи деталей та складальних одиниць" з предмета " Інженерна графіка" 

 Методичні рекомендації для виконання практичної роботи на тему "Дослідження конструкції пасажирських і 

вантажних вагонів" 

Методичне забезпечення до розділу "Теорія зображень" теми "Технічний  малюнок"  з предмета " Інженерна 

графіка“

навчальна програма з предмета «Конструкція вагонів» для спеціальності 5.07010502 «Технічне 

обслуговування і ремонт вагонів»

робоча програма з предмета «Конструкція вагонів»

варіанти питань для написання ККР з предмета «Конструкція вагонів»

варіанти білетів для проведення іспиту з предмета «Конструкція вагонів»

конспекти для написання студентами самостійних тем з предмета «Конструкція вагонів»



МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 Методична розробка практичної роботи на тему «Дослідження конструкції пасажирських і вантажних

вагонів» з дисципліни «Конструкція вагонів».

 Методичне забезпечення до розділу «Зображення – вигляди, розрізи, перерізи» з дисципліни «Інженерна

графіка» для опрацювання теми «Перерізи».

 Методичне забезпечення до розділу «Кузови вантажних вагонів» для опрацювання теми «Цистерни для

перевезення кислот» дисципліни «Конструкція вагонів» для спеціальності 273 «Залізничний транспорт».

 Методичні рекомендації до розділу «Теорія зображення» (виконання практичної роботи 5.1 «Простий

розріз» в програмі КОМПАС з дисципліни «Інженерна графіка» для спеціальностей 273 «Залізничний

транспорт» та 274 «Автомобільний транспорт».

 Методичні рекомендації для виконання практичної роботи 3.1 «Геометричні тіла» з дисципліни

«Інженерна графіка» для спеціальностей 273 «Залізничний транспорт» та 274 «Автомобільний

транспорт».

 Тестові питання для здачі вступних екзаменів на скорочену форму навчання для спеціальності 273

«Залізничний транспорт».

 Тестові питання для здачі іспиту з робочої спеціальності «Оглядач ремонтник вагонів».

 Методичне забезпечення для вивчення теми «Розвиток та розміщення залізничного транспорту України»

з дисципліни «Конструкція вагонів» для спеціальності 273 «Залізничний транспорт».

 Методичне забезпечення підсумкового заняття контролю знань студентів з навчальної дисципліни

«Інженерна графіка» для спеціальностей 273 «Залізничний транспорт» та 274 «Автомобільний

транспорт» «Інженерна графіка».

 Навчальний посібник на допомогу виконання практичних робіт у комп’ютерній програмі «КОМПАС» та

вивчення предмету «Інженерна графіка» для студентів спеціальностей 273 «залізничний транспорт» та

275 «транспортні технології (автомобільний транспорт)

 Методичні вказівки для вивчення теми: «Гасники коливань вагонів» з дисципліни «Конструкція вагонів»

для спеціальності 273 «Залізничний транспорт» (спеціалізація «Технічне обслуговування і ремонт

вагонів»)



НАГОРОДИ



Закономірності та принципи виховного процесу

 Загальні питання методики теоретичного та практичного

навчання

 Психологічні особливості юнацького віку та їх

врахування у навчально-виховній роботі

Активізація розумової діяльності студентів на заняттях

через використання інтерактивних методів навчання з

метою формування професійної компетентності

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ  ПРАЦЮЮ
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Альбоми

Б.В.Быков Конструкция и ремонт автосцепного устройства подвижного

состава железных дорог .djv

Б.В.Быков Конструкция тележек грузовых и пассажирских вагонов. pdf

А.В.Ковалев Организация вагонного хозяйства. pdf

Б.В.Быков Конструкция пассажирских вагонов. pdf

Електронні варіанти підручників, а також різні відеоматеріали, які

використовуються для викладання предмета.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА



1. Блинов Э.К. Контейнеры международного стандарта. – М.: Транспорт, 1990. 

2. Егоров В.П.  Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов: Учебное пособие. 2-е изд., 

перераб. И доп. –М.: УМК МПС России, 1999. 

3. Інструкція огляду вагонів. Міністерство транспорту України Стандартизація і сертифікація на 

залізничному транспорті. ЦВ-0043. Видання офіційне.: Київ Вводиться вперше наказом 

Укрзалізниці від 12 липня 2002 року №3 56-Ц з 1.09.2002. 

4. Керівництво з технічного обслуговування пасажирських вагонів. № Цл-0025. Затверджено 

наказом Укрзалізниці №313-Ц від 07.06. 2001.

5. Коломийченко В.В. й др. Автосцепное устройство подвижного состава. –М.: Транспорт, 1988 

6. Лукин В.В. и др. Конструирование и расчет вагонов. - М: УМКМПС России, 2000. 

7. Пастухов И.Ф. й др. Вагоны. - М: Транспорт, 1988. 

8. Пастухов И.Ф. й др. Вагоны. - М: Транспорт, 2004. 

9. Соколов М. М., Варава В. И., Левит Г. М. Гасители колебаний подвижного состава: Справочник. 

М.: Транспорт. 1985. 

10. ЦВ-0015 Інструкція по ремонту візків вантажних вагонів. З доповненням та змінами 

затвердженими. Наказом від 26.12.00 №610-Ц Затверджено наказом Укрзалізниці від. 

06.11.1998р. №272-Ц Київ, 2003. 

11. Юрьев Ю.М., Лаврин-Кармазин Л.Б. Изотермические вагоны постройки ГДР. - М: Транспорт, 

1989. 

12. Ягодин С. К., Саутенков В. А., Изотермический подвижной состав. - М: Транспорт, 1986. 

ЛІТЕРАТУРА



Для підвищення якості навчання з предмета викладач використовує натурні деталі, моделі,

макети , стенди. До занять готується сумлінно, з підбором методичного забезпечення занять, , інструкцій,

правил ремонту, кінофільмів, слайдів. Відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки

молодших спеціалістів створила комплекс методичного забезпечення.

Викладач розробив навчально-методичний комплекс з предмета, куди входять всі необхідні

документи:

навчальна програма, робоча навчальна програма, календарно-тематичний план для студентів заочного

відділення, Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт, індивідуальний план,

завдання(в тому числі тестові) для проведення контролю знань, екзаменаційні білети з предмета, конспект

лекцій з предмета, лекції для студентів-заочників з найбільш важких тем.

До кожного розділу програми розроблені завдання, відповідно яких проводиться контроль знань

студентів, розроблені плани занять, які передбачають різну форму їх проведення. Постійно вдосконалюється

методичне забезпечення для опрацювання самостійних тем студентами.

Предмет забезпечений підручниками, інструкціями, схемами, плакатами, нормативними

документами, комп’ютерними програмами.

За період роботи в навчальному закладі викладач виявила достатній рівень професіоналізму.

Знаючий викладач, досконало володіє предметом, який викладає, уміє передати ці знання студентам.

Постійно працює над підвищенням педагогічної майстерності. Ретельно готується до кожного заняття, тому

вони цікаві, носять пошуковий характер.

Пропозиції:

Продовжити роботу з розробки Методичних вказівок для самостійної роботи студентів з предмета.

Відремонтувати плакатний фонд.

Доповнити експозицію кабінету робочими стендами, а також комплектами контрольно-

вимірювальних інструментів та оснащення.

ВІДГУКИ ПРО ВИКЛАДАЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ


