
2010 

Тимощенко 

Вікторія Вікторівна, 

викладач спеціальних дисциплін 

Дніпропетровського  

професійного ліцею 

м. Дніпрропетровська. 

ПОРТФОЛІО 

2016-2021 



2010 Зміст 

Анкетні  

дані 

Самоосвіта 

Підвищення 

кваліфікації 

Методичніа 

робота 

Нагороди 

Використання сучасних 

освітніх технологій 

Динаміка досягнень 

учнів 

Позакласна  

робота 

Тимощенко В.В. 

2011-

2016 
2016-2021 



2010 Анкетні дані 

Тимощенко В.В. 

23.05.1966

. 

1984-1989  

Дніпропетровський ордена Трудового 

Червоного Прапора інституту інженерів 

залізничного транспорту ім. М.І. Калініна . 

Зо спеціальністю : вагонобудування та 

вагонне господарство. 

Кваліфікація: інженєр-механік. 

2016 2016-2021 



2010 Анкетні дані 

Тимощенко В.В. 

Кваліфікаційна категорія 

Дата атестації 

Стаж роботи 

викладач    

    

методист

. 

30 років. 

09.03. 2003-викладач 1 категорії 

2008-викладач вищої категорії 

     2011-сторший викладач – спеціаліст 

вищой категорії. 

2016 викладач- методист 

Педагогічне звання “викладач - методист” 

2016-2021 



2010 Самоосвіта 

Тимощенко В.В. 

. 

Перечинський професійний ліцей 

Веб-сайт: http://www.lizej13.com/index.htm 

E-mail: perechin_lizej13@ua.fm 

2004/2005 

2005/2006 

2006/2007 

2010/2011 

 

2011/2016 

 
2016-2021 

Тема МО 

ліцею 

Забезпечення 

єдності і 

наступності у 

вивченні 

споріднених тем 

загальноосвітніх і 

спецпредметів.  

Удосконалення 

навчально-

виховного процесу 

шляхом 

використання 

комп'ютерних 

технологій 

 

Розвиток 

професійної та 

інформаційної 

компетентності 

педагогічних 

працівників як 

засіб підвищення 

якості освітніх 

послуг в умовах 

інноваційного 

середовища 

Власна 

тема 

Інноваційні 

технології в 

професійно-

технічній освіті. 

Підвищення рівня 

компетентності та 

успішності учнів 

шляхом 

застосування 

комп'ютерних 

технологій 

 

Інтерактивні 

методи навчання 

як засіб 

вдосконалення 

розвитку 

креативного 

мислення учнів 

 

Удосконалення 

професійної 

компетентності 

здобувачів освіти  

шляхом 

впровадження на 

уроках 

спецдисциплін 

інноваційних 

технологій 

2016-2021 

http://www.lizej13.com/index.htm


2010 Самоосвіта 

Учасник всеукраїнського конкурсу  на кращий електронний освітній 

ресурс “Планета IТ” 2019  

Учасник обласного методичного фестивалю  в номінації 

“Інтегровані проекти” 2019  

Хмарні технології. “Живі” презентації, 2014 рік. 

Сертифікати за участь у вебінарі ВГ 

“Основа” за темами:  

 

Сучасний урок: проектування, реалізація, аналіз, 2014 рік. 

Інтерактивні технології викладання, 2014 рік. 

Тимощенко В.В. 

. 

2016-2021 

Участь в роботі Міжнародному науково- практичному Інтернет- семінару.“Освітні 

інновації у навчально - методичній роботі закладів професійної  освіти 2017                   

  



2010 Підвищення кваліфікації 

Назва курсів Термін Свідоцтво 

1. 
Курси підвищення кваліфікації СПК 

в ДІПО ІПП за програмою педагогічних 

працівників ПТО. 

11.11 2005р. № 210741 

Курси підвищення кваліфікації 12 СПК 

в ІПО  ІПП УМО   

м. Донецьк . 

21. 04. 

2011р. 
№711190. 

Стажування  в Дніпропетровському 

пасажирському вагонному депо( ЛВЧД-1) 

 

02.04 2009р.         №53  

Курси підвищення кваліфікації СПК 

в ДІПО ІПП за програмою педагогічних 

працівників ПТНЗ. 

 

25.09.2015р.         №86052 

Тимощенко В.В. 

2016-2021 



2010 Підвищення кваліфікації 

Назва курсів Термін Свідоцтво 

Стажування  

Нижньодніпровському 

вагонному депо  (НД-Вузол) 

23.06. 

2010 

року. 

 №48  

Стажування РПЧ-1 

з професії: “Контролер -касир. 

Касир квитковий. Провідник 

пасажирського вагона”. 

24.06. 

2014 

року. 

№79 

Тимощенко В.В. 

2011-2016 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

2009-2019р. р.  Голова методичної 

комісії, керівник школи інноваційних 

технологій.  

 

Методичні наробки

Методична робота 
«  С т в о р е н н я  у м о в   д л я  п е р е в е з е н н я  

 б а г а ж у  з а л і з н и ч н и м     т р а н с п о р т о м » .  

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

2002р.   «Будова та 

експлуатація пасажирських 

вагонів». 

 « Будова та експлуатація  

пасажирських вагонів». 

Методична робота 

    методична робота 

«Введення 

інформаційних 

технологій в 

професійну  

  підготовку» 

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

2008 “Електронний 

посібник”.  

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

2010р.   Інтегрований урок на 

область по темі «Правові 

основи у сфері           

залізничного транспорту» 

Інтегрований урок на область 

по темі:  

«Правові основи у сфері   

         залізничного транспорту» 
 

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

2013р.  Відеопосібник  “Підвищення якості 

обслуговування пасажирів 

Через надання послуг на прикладі 

Дніпропетровського залізничного вокзалу” 

Відеопосібник  

 

“Підвищення якості 

обслуговування пасажирів 

Через надання послуг на 

прикладі Дніпропетровського 

залізничного вокзалу 

2013” 

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

Методична розробка 

Використання різних методів організації ї 

виконання. 

Учбово-пізнавальної діяльності учнів в 

процесі навчання.

Використання різних 

методів організації ї 

виконання 

учбово-пізнавальної 

діяльності учнів в 

процесі навчання.

 

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

Відкритий урок: “Дія провідника в 

нестандартних ситуаціях. Безпека 

руху”. 

2015 рік.  

“Конкурс “Кращий за професією”. 

Спеціальність: 

5112, 6212. “Майстерність-запорука 

безпеки руху””. 

2015 рік. 

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

Впровадження інновацій у 

професійну підготовку 

кваліфікованих робітників. 

 2015 рік 

Методична розробка. 

Методика проведення 

тижня залізничних 

професій в ДПЗЛ 

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

Методичні рекомендації. 

Підготовка та проведення 

інтегрованого уроку-конкурсу. 

2014рік. 

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

Конспекти 

Теоретичних уроків з предметів: 

-будова та експлуатація 

пасажирських вагонів; 

- технологія роботи квиткових 

касирів. 

Відкритий урок. 

Тема: ” Відповідальність 

провідника по 

недотриманню посадових 

інструкцій, наслідки. 

2016рік   

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

Відео урок. 

Обов`язки провідника 

пасажирського вагону  при 

прийманні та підготовці вагона в 

рейс. 

 

2016-2021 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

 

Співавтор  статті: 

Джерела утворення шламів металургійного 

виробництва та шляхи їх використання 

Саввін О.В., Сухарева М.В.. Мешкова А.Г, Кравцов С.В.. 

Тимощенко В.В.   

 

2016-2021 

Аналіз шляхів підвищення 

екологічної безпеки сировини, 

матеріалів та продуктів 

металургійного виробництва 

 



2010 Методична робота. 

Тимощенко В.В. 

Авторське право. 

 

Робочий зошит 

 з предмету :«Будова та ремонт рухомого складу»   для 

уроків  теоретичного та виробничого  навчання з 

професії «Слюсар з ремонту рухомого складу». 

Предмет: «Будова, огляд та ремонт рухомого складу» 

 

2016-2021 



2010 Сучасні освітні технології 

Тимощенко В.В. 

Назва 
технології 

Результат 

Класи 
Назва 
технології 

Результат 

Класи Технологія 

формування 

творчої  

особистості 

Упровадження 

інформаційно - 

цифрових 

систем  у 

навчальний 

процес  

2011-

2016 
2016-

2021 

Виховує культуру 

навчання; 

розвиває 

самостійність; 

створює 

ситуацію;навчає 

мислити. 

. 

2016-2021 



2010 Досягнення учнів 

Тимощенко В.В. 

1. Впровадження інформаційних технологій на уроках 
спецдисциплін значно різноманітить процес сприйняття 
,відробітку інформації. Надається можливість опанування 
великого обсягу інформації  з її подальшим аналізом. Дозволяє 
поділити  вивчаємий матеріал на інформаційні блоки з 
можливістю переходу від одного до іншого використовуючи 
різноманітні форми представлення інформації. 
Залучення всіх  органів почуттів веде до виняткового росту 
ступеня засвоєння матеріалу в порівнянні з традиційними 
методами навчання. 
2.Розвинутому суспільству , що постійно розвивається потрібні 
сучасно освідченні , завзяті люди, які можуть самостійно 
приймати відповідні рішення в ситуації вибору , прогнозуючі 
можливі наслідки , здібні до співпраці, відрізняються 
мобільністю ,динамізмом, конструктивністю,володіють 
розвиненим відчуттям відповідальності  за безпеку і життя 
людей, долю країни. 
3.Використання інформаційних технологій , новітніх методів 
навчання допомогають підвищувати якість знань на уроках 
спецдисциплін  за фахом «Провідник пасажирських вагонів, 
касир квитковий» для подальшого використання на робочих 
місцях.  

2016-2019 



2010 Позакласна робота 

Тимощенко В.В. 

Участь у роботі учнівського самоврядування; 

Екологічне виховання; 

Трудове виховання та профорієнтаційне; 

Правове виховання; 

Виховні заходи; 

Напрямки роботи 

Національне виховання( громадське та патріотичне); 

Морально-етичне виховання; 

2011-2016 



2010 Профорієнтаційна робота 

Тимощенко В.В. 

2016-2021 



2010 
Проведення Тижнів залізничних професій. 

 

Тимощенко В.В. 

2011-2016 

I.Конкурси серед здобувачів освіти  



2010 
Проведення Тижнів залізничних професій. 

 

Тимощенко В.В. 

2016-2021 

III. Проведення відкитого уроку  по темі: 

«Автогальма пасажирських вагонів. Дія провідника 

пасажирського вагона при експлуатації гальмівного 

обладнання». 

II.Перевірка знань по Охороні праці  

IV.Проведення екскурсій в депо 



2010 

www.myblog.com 

                     

               Мудрий не той хто знає,  

                     а той, чиї знання  

                             корисні. 

                  
 

                   

Моє життєве і педагогічне кредо:  

 

Тимощенко В.В. 

206-2021 



2010 

www.myblog.com 

                     

                                 
 

                   

 

 

Тимощенко В.В. 

2016-2021 


