
 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище»   

 

ПОРТФОЛІО 
 

викладача спеціальних дисциплін 

ОЛЕКСЕНКА  

ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА 



ЗМІСТ 

1.Загальні відомості про 
викладача. 

2.Навчально-методична 
діяльність. 

3.Результати роботи. 



 Викладач 
 

Олексенко 
 Володимир Петрович 

16.01.1987 р.н. 
 
 
 
 

Працюю викладачем  
10-років ( із 1.07.2008 р.) 

 



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО ВИКЛАДАЧА: 

“Підготуй учня, у якого 
зможеш навчатися сам” 

 
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ 

ПРАЦЮЮ: 

“Шляхи та методи 
підвищення ефективності 

уроку через наочність” 



Моя освіта 
   Здобув в 2005 р.  у Зіньківському 

професійному аграрному  ліцеї 
професію “ Тракторист - 

машиніст с/г виробництва, водій 
автотранспортних засобів   

ІІІ, ІІ, І класу ” 

У 2008 р. закінчив Харківський  
індустріально-педагогічний 
технікум за спеціальністю 

“Професійне навчання. 
Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів” і здобув 
кваліфікацію техніка-механіка-
майстра виробничого навчання.  



Моя освіта 
    

У 2011 закінчив Харківський 
національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра 
Василенка (ХНТУСГ) і отримав базову 

вищу освіту за напрямком підготовки 
 “ Процеси та обладнання 

агропромисловрго виробництва ” та 
здобув кваліфікацію бакалавра з 
процесів, машин та обладнання 
агропромисловрго виробництва  

  
 

У 2012 закінчив ХНТУСГ і отримав 
повну вищу освіту за 

спеціальністю  “Механізація 
сільського господарства”  та 

здобув кваліфікацію “Інженера –
механіка”. 



В 2012р. пройшов курс 
навчальної програми 

“Intel”  

Моя освіта 

У 2013р. проходив 
стажування у ТОВ “Авто-

Моторна Компанія”  
слюсарем з ремонту 

автомобілів та отримав  
5 (п'ятий) розряд  “Слюсар з 

ремонту автомобілів” 



      У 2017 році отримав 
атестат спеціаліста 

напрямку підготовки водіїв 
“ПДР та ОБДР” і “Будова та 

експлуатація “ 
державтоінспекції  МВС 

України м. Полтава 

Моя освіта 

У 2013р. пройшов курси 
підвищення кваліфікації за 

програмою  
майстрів виробничого 

навчання ПТНЗ Інституту  
післядипломної освіти  

інженерно-педагогічних 
працівників.   



Моя освіта 

У 2018 р. пройшов курси підвищення 
кваліфікації в БІНПО ДВНЗ “УМО” 



 
 

ВІДЗНАКИ  РОБОТИ  В   

ДНЗ  “ПВМПУ” 

 
 



НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНА 
 ДІЯЛЬНІСТЬ 



Проведення уроків з 
теоретичного навчання 



Відкритий урок  з 
теоретичного навчання 



Методичні розробки 



 

     У травні 2015р. був одним із двох представників від Полтавської області, на 

VI  Всеукраїнському науково-практичному семінарі 
«Інноваційні методики професійної підготовки кваліфікованих робітників 

сфери автотранспорту», що проходив в “Навчально-науковому центрі 
професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України”, 

м. Київ. 
 
 



25.11.2014р.  
Брав участь в обласній  секції голів методичних 

комісій механізаторських професій  на базі 
“Полтавського автоагрегатного заводу”  

(проводив НМЦ ПТО у Полтавській області) 



Екскурсії на підприємства м. Полтави 



УЧАСТЬ У   ВИСТАВКАХ,  КОНКУРСАХ  
ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

 



Участь у роботі  методичної  комісії 



МАКЕТИ, ДІЮЧІ МОДЕЛІ ТА 

СТЕНДИ 



 

МАКЕТИ, ДІЮЧІ МОДЕЛІ ТА 

СТЕНДИ 

 



ПЛАКАТИ 



Результати     
роботи 



       

У 2014 р. брав участь у 
Всеукраїнській науково-
практичній конференції 

“Трансформаційні процеси в 
умовах суспільного 

розвитку: тенденції, 
концепції та новаторство в 

освіті” 

 
Почесний диплом за  

IV місце 
у Всеукраїнському конкурсі 

фахової майстерності “Knauf 
MGK 2017 Ukraine(м. Рівне, 

2017 р.) 

СЕРТИФІКАТИ 

ДИПЛОМИ 



       

У 2017 р. пройшов 
підвищення кваліфікації на 

тематичному семінарі 
“Стратегічні пріоритети 

розвитку України в 
контексті реалізації 

реформ “Україна-2020”” 

У 2018р. пройшов практичний 
тренінг “Методика розвитку в 
учнів життєвих компетенцій 

ХХІ ст за допомогою 
інформаційних технологій” 

СЕРТИФІКАТИ 



ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ 

Публікації 
на 

інтернет- 
порталах 



МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ З  

ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ 

 ЗА 2016-19 Н.Р. 

79

81

83

77

78

79

80

81

82

83

16-17 Н.Р.

17-18 Н.Р.

18-19 Н.Р.



Вільний час учителя — це 
корінь, який живить 
джерела педагогічної 

творчості. 
В.О. Сухомлинський 


