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                Освіта 
* 1987р.- закінчила Дніпропетровський технікум 

залізничного транспорту за спеціальністю 

«Автоматика, телемеханіка та зв'язок» 

 

 

 

 

 

 

* 1999р. – закінчила Національний гірничий 

університет ім.Артема. Електротехнічний факультет. 

Спеціальність « Електропостачання та 

електрозбереження». 





Підвищення кваліфікації 

• 2002р.  Дніпродзержинський міжрегіональний центр профтехосвіти за 
програмою «Модульна система в ПТНЗ»  
 

• 2010р. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної  
педагогічної освіти. Курси вчителів інформатики, електротехніки.  
 

• 2011р.  Університет менеджменту освіти. Інститут післядипломної 
освіти інженерно – педагогічних працівників за програмою викладачів 
професійно – теоретичної підготовки ПТНЗ. м.Донецьк.  
 

• 2014р.  Курс – тренінг за програмою Intel. Використання метода 
проектів на уроках електротехніки. Виконання проекту: «Дослідження 
області застосування електродвигунів змінного струму на залізниці». 
 



 



Отримання свідоцтва про закінчення курсів НАПН 

України ДЗВО “Університет менеджменту освіти” 

Білоцерківського інституту безперервної професійної 

освіти 



Мої напрацювання 



Мої напрацюванння  







 



Індивідуальна науково-
методична проблема: 

Використання нових 

інформаційно 

мультимедійних 

технологій на уроках 

електротехніки. 



Науково-методична діяльність 

• Співпраця з міським МО вчителів електротехніки, 
інформатики; 

• Використання інформаційно-комунікативних 
технологій у освітньому процесі; 

• Робота з обдарованими учнями за індивідуальними 
програмами; 

• Науково-дослідницька діяльність учнів в гуртках; 
• Відпрацювання технології особистісно-орієнтованого 

уроку; 
• Застосування мультимедійних засобів навчання. 

 



Робота з науковою літературою в Національній 

бібліотеці України ім.В.І.Вернадського 

 



Робота з науковою літературою в Національній бібліотеці 

України ім.В.І.Вернадського.Депозитарій публікацій ООН 

 



 Робота з науковою літературою в Національній 

бібліотеці України ім.В.І.Вернадського 

 



Робота з науковою літературою в Національній 

бібліотеці України ім.В.І.Вернадського 

 



Методи та прийоми роботи 

*  Проблемно-пошукові. 

*  Дослідницькі. 

*  Прийоми інтерактивного навчання: 

  - Мозковий штурм; 

  - Навчаючи - вчусь; 

  - Використання ігрових ситуацій; 

  - Використання прийомів контролю  

    та самоконтролю.  

 * Використання методу проектів. 

     

 



Відкритий урок на тему:Енергозбереження та 

енергоефективність.Альтернативні види енергії в 

Україні. 

Листопад    2019 



Відкритий урок на тему:Енергозбереження та 

енергоефективність. Альтернативні види енергії в 

Україні. 



Відкритий урок електротехніки в 
групі № 16. Професія «Машиніст 

електровоза 
  



Співпраця з викладачами ДПЗЛ 

Бінарний урок з 
математики і 
інформатики в  

групі №9 

Професія 
«Слюсар з 
ремонту 
рухомого складу, 
оглядач – 
ремонтник 
вагонів»   

 



З нашими улюбленими здобувачами 

освіти 



  



Мої напрацювання 

Проект  

«Дослідження області 
застосування 

електродвигунів змінного 
струму на залізниці» 

 

 

Керівник проекту 
викладач електротехніки 

 Калиста Т.В. 

Учнівська презентація проекту “Дослідження 
області застосування електодвигунів змінного 

струму на залізниці» 

Учасники проекту: учні 2 курсу спеціальності 
«Слюсар з ремонту рухомого складу» та груп ТУ 
спеціальності «Машиніс+т електровоза». 

Керівник  проекту  викладач  електротехніки   

Калиста Тетяна Василівна 
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Опис досвіду 

викладача професійно-теоретичних дисциплін Т.В. Калистої 

ДПТНЗ «Дніпровський професійний залізничний ліцей» 

 

з проблеми: Використання інформаційних та компʼютерних 

технологій з дисциплін «Електротехніка з основами промислової 

електроніки» та «Електроматеріалознавство» 

 

 

 

Дніпро 

2019 



Опис електронного посібника 

 

   

    

 Навчальний посібник має модульну структуру. 

   Звʼязок між модулями здійснюється за допомогою гіперпосилань. Доступ по розділах і темах реалізований за допомогою інструменту «Зміст», який представляє майже всі теми курсу «Електротехніки з основами промислової електроніки» у вигляді ієрархічної структури. 

   Навчальний посібник включає: 

● Теоретичнй матеріал; 

● Методичні рекомендації щодо вивчення курсу та виконання лабораторно-практичних робіт; 

● Практикум для вироблення умінь і навичок, де представлені рішення типових задач і вправ по дисципліні, що вивчається; 

● Відеоматеріали для наглядного уявлення основних тем, які вивчаються у даному курсі. 

● Презентації для представлення основних тем курсу. 



Скріншоти електронного посібника 



Дякую за увагу! 

Рецепт вчительського щастя:  
Візьміть чашу терпіння, 
Налийте туди повне серце любові, 
Вкиньте дві пригорщі щедрості, 
Хлюпніть туди ж гумору, 
Посипте добром, 
Додайте якомога більше віри, 
І все це добре перемішайте. 
Потім намажте на шматок відпущеного вам життя 
І пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху. 
 * * * 
Педагогічне кредо: "Головне - навчити дітей мислити"  
                                                                                     


