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СТАЖ РОБОТИ В ЛІЦЕЇ:     38 років

          
        

СТАЖ РОБОТИ В ЛІЦЕЇ:     38 років

Мета атестації – встановлення 14 тарифного розряду

Освіта

Стрийський технікум механізації та електрифікації 

сільського господарства,   «Механізація с/г», технік-

механік; 

Львівський ордена Леніна політехнічний  інститут, 

«Автомобільний транспорт», інженер-механік.



Професія з якої веде підготовку:  “Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів, водій”

Методична проблема  “Робота на уроках виробничого навчання як 
процес формування трудової компетентності”

Підвищення кваліфікації:  2017 ,НМЦ ПТО ПК ІПП у 
Хмельницькій області, свідоцтво ПК 22771726/000978-17  від 
04.05.2017    (майстер  виробничого  навчання)
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Педагогічна діяльність 
Відкриті уроки

2016р. Проведено відкритий урок по темі“ Діагностування 
генератора на спеціальному стенді” в групі  гр.32а/с.  
Мета уроку – закріплення теоретичних знань набуття   
практичних умінь та навичок при  перевірці генераторів



 
      2019р. Проведено відкритий  урок в групі  31а/с  з теми  
”Шиномонтажні роботи.  Монтаж і демонтаж шин, балансування 
шин”.  Мета заняття – формування практичних навичок та умінь 
при  виконанні  шиномонтажних  робіт. 



2017 рік . В групі  21 а/с  - відкритий урок на тему    “ 
Система живлення карбюраторного двигуна”.
 Мета уроку –  закріплення теоретичних знань набуття   
практичних умінь та навичок  з послідовності  розбирання та 
складання приладів системи живлення.



2019р. Майстер-клас   “Ознайомлення з 
приладами системи живлення і 
запалювання інжекторного двигуна  ЗМЗ-
405”. Мета – показати учням розміщення 
приладів  інжекторного двигуна. 



Майстер-клас з ознайомлення з приладами системи живлення 
автомобіля  КаМАЗ.
 Мета – ознайомити учнів з особливостями розміщення і 
призначення приладів системи живлення 



Майстер-клас з перевірки системи  мащення і охолодження 
двигуна з учнями групи 12 автослюсарів. 
Мета  проведення майстер-класу – демонстрація  прийомів
перевірки системи мащення і охолодження,  розвивати в учнів 
увагу, уміння та  практичним навичкам  по виконанню даного 
завдання. 





2019р.  Відкрите  заняття в групі 12 а/с по темі розбирання  та 
складання газорозподільного механізму”.  Мета закріплення 
теоретичних знань та набуття практичних навичок та вмінь з 
розбирання та складання газорозподільного механізму. 



        Проведено годину спілкування  “Транспорт та 
навколишнє середовище” 
Мета – виховання в учнів екологічної свідомості  з 
збереження та впливу використання транспорту на 
забрудненість навколишнього середовища, 
виховання відповідальності  та компетентності 
учнів з дотримання екологічних норм.
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