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Портфоліо
викладача 

професійно-теоретичної підготовки

ДНЗ “Василівський професійний ліцей”

Вайло Людмили Валентинівни



Візитна картка:

Вайло Людмила Валентинівна

Посада: заступник директора з навчально-виробничої

роботи, викладач професійно-теоретичної підготовки (за

суміщенням) ДНЗ «Василівський ПЛ»

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Загальний стаж роботи: 19 років.

Стаж роботи в ліцеї: 7 років.

Педагогічний стаж роботи: 7 років.

Предмети, які викладаю: “Економіка підприємства”,

“Інформаційні системи і технології в обліку”,

“Інформаційні технології”.

Моє педагогічне кредо:

Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в цей    

час ретельно не вчаться самі.        Алі Апшероні



Загальні відомості
Дата народження: 22.11.1982 рік

Освіта:

2005 р. – закінчила Таврійську державну агротехнічну академію

за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула

кваліфікацію економіст підприємства.

2007 р. – закінчила Запорізький Інститут Державного і

Муніципального управління за спеціальністю «Педагогіга вищої

школи» та здобула кваліфікацію магістр з педагогіки вищої

школи.



Загальні відомості

Курси підвищення кваліфікації:

2014 р. – пройшла курси підвищення кваліфікації при КЗ

«Запорізький обласний інститут після дипломної освіти» ЗОР

«Педагогічні працівники ПТНЗ зі спецкурсом ІКТ».



Методична тема, над якою працює ліцей:

«Запровадження у навчально-виробничий 

процес педагогіки толерантності, як 

запоруки побудови демократичного, 

стабільного, заможного громадянського 

суспільства». 

Методична тема, над якою я працюю:

«Розвиток толерантності особистості на 

уроках економіки підприємства»    



Методичні матеріали

2014 рік - Урок «Складання виробничої програми  

підприємства та її ресурсне обґрунтування»

2016 рік - Зошит для лабораторно-практичних робіт   

з предмету «Економіка підприємства» 

2015 рік – Тестові завдання з предмету «Економіка  

підприємства» 

2017 рік - Урок «Рентабельність»

2017 рік – Позакласний захід  “День відкритих дверей”



Доповіді, виступи

2014 рік - Інновації в освітньому процесі .

2015 рік - Сучасні педагогічні технології навчання.

Дистанційна освіта.

2016 рік - Критерії оцінювання навчальних досягнень  

учнів з професійно-теоретичної підготовки.

Сучасна наочність, переваги і можливості   

мультимедіа.

2017 рік - Соціальні мережі в освітньому процесі.



Результат моєї праці, 

моніторинг успішності учнів



Беру участь у методичній роботі

навчального закладу, а саме: 

- Педагогічні ради, методичні комісії, атестаційній комісії,   

інструктивно-методичні наради, школа молодого педагога 

- Педагогічні читання, круглі столи, семінари-практикуми

- Місяці професії, відкриті уроки, взаємне відвідування уроків

- Робота над колективною науково-методичною проблемою

- Індивідуальна науково-методична робота 

- Вивчення передового педагогічного досвіду

- Консультації, самоаналіз

- Творчий звіт викладача

- Складання і обговорення поурочних і методичних розробок

- Розробка методичних рекомендацій і інше. 







Мої досягнення

Подяка Запорізької 

облдержадміністрації 

“За сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий внесок у 

розвиток освіти, вдосконалення 

навчальної, виховної роботи та з 

нагоди 60-річчя від дня створення 

ДНЗ «Василівський ПЛ»”



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


