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Дата народження 15.12.1990 р. 

 

 

Освіта 

    Вища, спеціаліст, Дніпропетровський  

національний університет  залізничного 

транспорту ім. ак. В.А. Лазаряна 

 

 

Спеціальність, рік закінчення 

Організація перевезень та 

управління на залізничному  

транспорті , 2015 р. 

 

Педагогічний стаж 6 років 7 місяців 

Дата початку роботи в ДПЗЛ 25.08.2011 р. 

Період роботи майстром в/н 

 

З 2011 року 

Загальний стаж педагогічної діяльності 
11 років 6 місяців 

Дата та результати попередньої 

атестації 

23.03.2018 р.,  

встановлено 13 тарифний розряд 

Анкетні дані 



Життєве кредо: 
«Мудрий не той, хто багато 

знає, а той чиї знання 

корисні» 

Методична проблема, 

над якою працювала:  
«Розробка та впровадження 

інноваційних форм та методів 

проведення професійно-

практичної підготовки здобувачів 

освіти» 



Освіта 



Підвищення кваліфікації 



Підвищення кваліфікації 
Курси підвищення кваліфікації НАПНУ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

«Білоцерківський інститут неперевної професійної освіти», курси майстрів 

виробничого навчання закладів професійної(професійно-технічної) освіти 



Підвищення кваліфікації 



Самоосвіта 



Самоосвіта 2018-2023  
2020 р. – Он-лайн курс: «Про дистанційний та 

змішаний формати навчання».  

2020 р. - Курс навчання за темою: «Основні 

інструменти критичного мислення». 



2021 р. – Підвищення кваліфікації за освітньою програмою: 

«Дистанційна освіта в епоху швидких змін: нормативна база, 

інструменти, технології». 

2021 р. - Тренінг по набуттю компетенції за напрямом: 

«Використання інформаційно-комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі». 

Самоосвіта 2018-2023  



Самоосвіта 2018-2023  
2021 р. - Тренінг для педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за напрямком «Сучасні форми та методи 

профорієнтаційної роботи», модуль за темою: « Інноваційні підходи до 

практичного профорієнтаційного консультування населення різної вікової 

категорії» 



Самоосвіта 2018-2023  
2020 р. – 2021 р. - Підвищення кваліфікації  за результатами набутих під час 

навчання та виконання професійних обов’язків, що пов’язані із процедурою ЗНО. 



Самоосвіта 2018-2023  
2021 р.  - Підвищення кваліфікації за освітньою програмою: 

«Дистанційна освіта в епоху швидких змін: нормативна база, 

інструменти, технології». 

2021 р. – Підвищення кваліфікації за освітньою програмою: «Методи 

навчання для розвитку життєвих навичок». 



Самоосвіта 2018-2023  
2023 р. – Курс навчання за темою: «Життєстійкість молоді в умовах криз». 

2023 р. - Навчальний он-лайн курс із безпеки життя. 

2023 р. - Базовий курс «Безбар’єрна грамотність» 



Педагогічна діяльність 

«Контролер-касир. Касир квитковий. Провідник пасажирського вагона.» 

(гр. 3, 6, 10) 

Групи, в яких я працювала: 



Участь в роботі школи молодого  майстра  



Участь в роботі методичної комісії 



Відкриті уроки 



Виховні години 

Тема: 

«Толерантність у 

сучасному світі»» 



Виховні години 
за темами: 

 «Обізнаність про COVID – 19 врятує життя» 

 «Всесвітній день Миру» 

 «День залізничника» 

 «Здоров’я та шкідливі звички» 



Виховні години  
  Перший урок «Ми українці: честь і слава 

незламним!» 

 «День Соборності України» 

 «День гідності і свободи» 

 



Участь у художній самодіяльності, як один із 

методів розвитку у здобувачах освіти  індивідуальних 

здібностей і талантів 



Художня самодіяльність 



З життя ліцею 



З життя ліцею 



забезпечують реалізацію дидактичного 

принципу зв’язку теорії з практикою. Вони є 

досить ефективною формою організації 

навчальної роботи і в цьому відношенні 

виконують ряд істотних дидактичних 

функцій:  

- за допомогою екскурсій реалізується 

принцип наочності навчання;  

- екскурсії сприяють політехнічному 

навчанню, бо дають можливість 

знайомити учнів з виробництвом;  

- -екскурсії відіграють важливу роль у 

професійній орієнтації учнів на виробничу 

діяльність.  

 

Особливу роль для здобувачів освіти 

нашого навчального закладу відіграють 

екскурсії  на підприємства Придніпровської 

залізниці. 

Екскурсїї 



Екскурсії 



Екскурсії 



 ПР Лавина - Міжнародна виставка промислового обладнання 

металообробки , ливарства та енергетики». Машпром. 

Літекс. Енергопром.  



Перегляд фільму «Заміновані вірністю» у ОДА м. Дніпро 



Екскурсії 
 Пожежна частина № 6 м. 

Дніпро 
 Музей історії Придніпровської 

залізниці в офісі РФ 

«Придніпровська залізниця» 

АТ «Укрзалізниця» 



Екскурсії 
 Відвідування Дніпровського будинку органної та камерної 

музики 

 Відвідування музею АТО 

 Відвідування Дніпровської міської бібліотеки для молоді 

 Всеукраїнське урочисте підняття прапора 

  



Екскурсії 
 Пасажирське вагонне депо 

ПК ВЧД - 11  

 СП «Дніпровське 

локомотивне депо» 



Екскурсії 



Виробнича практика на підприємствах 



Виробнича практика на підприємствах 



Подяки та грамоти 



Подяки та грамоти 



Подяки та грамоти 



Подяки та грамоти 



Спортивні досягнення 

здобувачів освіти 



Спортивні досягнення 

здобувачів освіти 



Поетапні кваліфікаційні атестації 



Державні кваліфікаційні атестації 



Участь у тренінгових заняттях 

Досконалість  

у спілкуванні 


