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АНКЕТНІ ДАНІ 

Дата народження             21.08.1989 

Освіта                  Дніпропетровський національний         

університет    залізничного  транспорту                                         

   ім. Ак. Лазаряна  

                                              2006-2011 р. 

Спеціальність       “Рухомий склад та спеціальна   

                  техніка залізничного транспорту ” 

Кваліфікація         “Магістр з залізниць та залізничної   

   техніки” 



АНКЕТНІ ДАНІ 

Кваліфікаційна категорія              викладач I категорії 

Пройшла курси підвищення кваліфікації у 

 2012 році – викладач II категорії 

2018 році – викладач I категорії   

Стаж роботи                 8 років 



ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Назва  курсів Термін 

навчання 

Місце проходження 

 

Слюсар з ремонту рухомого складу – 

2 розряд 

 

 

2006-2007 рік 

 

Дніпропетровський національний 

університет залізничного транспорту 

 

Провідник пасажирських вагонів 

 

 

2008 рік 

 

Дніпропетровський національний 

університет залізничного транспорту 

 

Курси підвищення кваліфікації за 

програмою викладачів професійно-

теоретичної підготовки 

2012 рік 

Національна академія педнаук 

України. Університет менеджменту  

освіти. Інститут післядипломної 

освіти інженерно-педагогічних 

працівників 

Intel навчання для майбутнього 2014 рік МВПУПІТ 

Курси підвищення кваліфікації за 

програмою викладачів професійно-

теоретичної підготовки 

2018 рік 

Національна академія педнаук 

України. Університет менеджменту  

освіти. Інститут післядипломної 

освіти інженерно-педагогічних 

працівників 



Назва  курсів Термін 

навчання 

Місце 

проходження 

Стажування в 

Одеському центрі 

професійного 

розвитку персоналу та 

на базі локомотивного 

депо Миколаїв 

2018 
Регіональна філія 

«Одеська залізниця» 

 

 

 

Практичний семінар з 

черлідингу та чир-

спорту 

2018 

Ідустріально-

педагогічний 

технікум 

«Домедична 

допомога» 
2018 

Дистанційні курси 

EdEra 
Іспит з предмету 

«Критичне мислення 

для освітян» 
2018 

Дистанційні курси 

«Prometheus 
Іспит з курсу 



НАУКОВА РОБОТА ТА ПУБЛІЧНІ 

ВИСТУПИ 

Назва статті,  публічного заходу Місце виступу 

Обмеження використання методик 

визначення розміру зерна однофазних 

сплавів 

67 Всеукраїнська студентська науково-технічна 

конференція “Науково-технічний прогрес на 

залізничному транспорті ”,  2007 р. 

Контактно-дуговий метод підвищення 

зносостійкості деталей 

69 Всеукраїнська студентська науково-технічна 

конференція “Науково-технічний прогрес на 

залізничному транспорті ”, 2009 р. 

Электроимпульсная обработка 

холоднодеформированной углеродистой 

стали 

72 Міжнародна науково-практична 

конференція “Проблеми та перспективи 

розвитку залізничного транспорту”, 2012 р. 

Спосіб оцінки деформаційного зміцнення 

мікрооб’ємів зерен полікристалів 

Патент на корисну модель №41818 

 

Зустріч трьох поколінь присвячена 80-ти 

річчю Дніпропетровщини 

Дніпропетровський методичний центр 

працівників ПТНЗ  

Виставка “Освіта, кар'єра, суспільство – 

2012 р.” . 

Аерокосмічний центр м. Дніпропетровськ 



НАУКОВА РОБОТА ТА ПУБЛІЧНІ 

ВИСТУПИ 

Назва статті,  публічного 

заходу 

Місце виступу 

Зношування вуглецевої сталі з 

мартенситною структурою 

XXIII відкрита науково-технічна конференція 

молодих науковців і спеціалістів КМН-2013, 

2013 р., м. Львів. 

Оцінка впливу дисперсності перліту на 

поведінку сталі залізничного колеса при 

циклічному навантаженні 

73 міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку 

залізничного транспорту», 2013 р., м. 

Дніпропетровськ. 

Відкритий урок з циклу «Безпека руху – 

запорука життя» - інформаційна лекція  - 

Безопасное управление поездом 

ДПЗЛ, 2012 р., бінарний урок разом з 

Слєпцовою Г. О. 

Відкритий урок з циклу «Безпека руху – 

запорука життя» - інформаційна лекція - 

Інформація 

 

ДПЗЛ, 2013 р., бінарний урок разом з 

Слєпцовою Г. О. 

 



НАУКОВА РОБОТА ТА ПУБЛІЧНІ 

ВИСТУПИ 

Назва статті,  публічного заходу Місце виступу 

Умови досягнення термомеханічного ефекту при 

виготовленні залізничних коліс 

Тези доповідей 16 Міжнародної молодіжної науково-

практичної конференції «Людина і космос», м. Дніпро, 

2014 р. 

Вплив температури і величини гарячої пластичної 

деформації на розмір зерна аустеніту сталі 

суцільнокатаного залізничного колеса 

Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, КПІ, Київ (21.04.2015р.) «Спеціальна 

металургія: вчора, сьогодні, завтра». НТУУ «КПІ», Київ, 

2015 

Спосіб виготовлення суцільнокатаного залізничного 

колеса. 

Патент на корисну модель № 96845. Бюл. №4 від 

25.02.2015 р.  

Спосіб виготовлення суцільнокатаного залізничного 

колеса. 

Патент на корисну модель № 103564, Бюл. № 24, від 

25.12.2015 р.  

Відкритий урок «Кращий за всіх» Бінарний урок разом з Слєпцвою Г.О, ДПЗЛ, 2016 

Відкритий урок «Одна година з життя ЛБ» Бінарний урок разом з Слєпцвою Г.О, ДПЗЛ, 2017 

Конкурс «Кращий машиніст – 2018» «Кращий 

машиніст – 2019» 

Конкурс професійної майстерності, ДПЗЛ, 2018, 2019. 

Відкритий урок «Високошвидкісний рух на Україні» Бінарний урок з Тимошенко В. В., ДПЗЛ, 2019. 

Квести до тижня залізничника ДПЗЛ 



НАУКОВА РОБОТА ТА ПУБЛІЧНІ 

ВИСТУПИ 

Назва статті,  публічного заходу Місце виступу 

Інноваційна професійно-технічна освіта. 

Пошуки шляхів оновлення. 

VIII Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція, 2017 р. 

Використання інтерактивних технологій при 

викладанні спец.дисциплін залізничного 

профілю. 

Всеукраїнський вебінар ЗПТО «Використання 

інноваційних технологій при підготовці 

кваліфікованих робітників залізничного 

транспорту», 2018 р. 

VIII, X  Міжнародна виставка «Сучасні заклади 

освіти», м. Київ, 2017, 2019 р.  

Іммітаційно-ігровий метод на уроках 

систематизації та узагальнення знань при 

викладанні спец.дисциплін  

Стаття, НМЦ ПТО, 2018 р.  



УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ КОНКУРСАХ 

Участь у конкурсі “Класний керівник ПТО Дніпропетровщини 2011 року” 

1 
• Візитна картка 

2 

•Презентація концепції роботи з учнями “Професія за покликом 

душі”  
 

3 
• Гра з залом “ Теорія брехні ”     

4 
• Модель самоврядування     

5 
• Вирішення проблемної ситуації     



УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ КОНКУРСАХ 

Участь у конкурсі “Портфоліо з самоосвіти” 
Вступ 

I. Загальні відомості 

II. Вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з обраної проблеми 

III. Розробка програмно-методичного забезпечення методичної проблеми 

1. Методичні розробки  

2. Впровадження нових педагогічних технологій 

3. Аналіз роботи учнів 

IV. Оволодіння новими інформаційно-комунікаційними технологіями 

V. Участь в роботі методичної комісії 

1. Засідання методичної комісії 

2. Позакласна робота з учнями 

VI. Самоузагальнення досвіду роботи над методичною проблемою 



Бінарний відкритий урок з Тимошенко 

В. В. «Високошвидкісний рух на 

Україні» 

Квести до тижня залізничних професій 

«Кращий машиніст – 2019» 





Регіональний відбір WorldSkills 2019, м. 

Кривий Ріг 

Кращий машиніст тепловоза 2019 , м. Козятин 

Учасник конкурсу Кращий машиніст тепловозу 

зі своїми наставниками та вболівальниками. 



ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 

 ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

1 

• Використання проектної технології 

• Робота в малих групах 

2 

• Використання інтерактивних методів 
навчання 

• Використання комп'ютерних технологій 

3 
• Використання мережі Internet 

4  

• Розробка проекту за методикою Intel 
навчання для майбутнього 



ПОЗАКЛАСНА РОБОТА 

Напрямки роботи: 

1 
• Гурткова робота 

2 
•Виховні години 

3 
• Самостійна робота 

Посредственный учитель излагает. 

Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. 

Великий учитель вдохновляет.  

У. Уор 



Робота над створенням банера, макетів, стіннівок 



Робота над створенням банера, макетів, стіннівок 



Участь в житті ліцею 



Участь в житті ліцею 



Благодійний фестиваль 

«Мама+я» 2019,  

м. Дніпро День фізкультури та спорту, 

м. Дніпро 



Стажування, м. Одеса 1 вересня 

Практичний семінар з чир-спорту 



Виховні години 




