
КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

ЛІЦЕЙ ТРАНСПОРТУ

ПОРТФОЛІО

Заступника директора з 

навчально-виховної 

роботи

Власенко Валентини 

Валеріївни



Кредо

Але найважливішим 

є любов до дитини!

Вміння їх 

вирощувати -
мистецтво

Вміння 

знаходити 

обдарованих та 

здібних дітей –

талант

Бернард Шоу



Загальні відомості

Робота 

на посаді

Робота 

в КПЛТ

Стаж

Трудовий та 
педагогічний 
20 років

18 років

3 роки 

5 місяців



Документи про освіту
1999 р. Педагогічний коледж Головного 

управління освіти держадміністрації 

м. Києва при Київському університеті 

імені Тараса Шевченка; базова вища 

освіта за напрямом підготовки 

“Педагогіка. Початкове навчання”

2000 р. Київський міжрегіональний інститут 

удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка; 

спеціальність “Початкове навчання”

2004 р. Ніжинський державний педагогічний 

університет імені Миколи Гоголя; 

спеціальність

“Соціальна педагогіка. Практична психологія”



Дані про підвищення кваліфікації
• Термін проходження курсів – з 11.02.2019 р. 

по 13.09.2019 р.

• Місце проходження – Національна академія 
педагогічних наук України ДЗВО 
“Університет менеджменту освіти” 
Центральний інститут післядипломної освіти

• Тема курсової роботи: “ Професійна 
орієнтація та професійний вибір учнів на 
навчання в ЗПО в сучасних соціально-
економічних та демографічних умовах”

• Тематика курсів: Новопризначені 

заступники директорів з навчально-
виховної роботи закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

• № посвідчення 1751/199



Мої відзнаки

Назва 

документа

Зміст

(за що 

нагороджено)

Дата 

видачі

Подяка

За багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий особистий 

внесок у розвиток столичної професійної 

освіти та з нагоди Дня працівника освіти

Департамент освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

Наказ №577к від 25 вересня 2019 року

Ким видано



Методичне управління 

виховним процесом 

Забезпечення дотримання 

норм і правил безпеки в 

позанавчальній  роботі із 

здобувачами освіти

Основні напрям-
ки діяльності 

заступника 

директора з 

виховної роботи

Основні напрямки діяльності

Організація навчальної та 

позанавчальної 

виховної роботи із здобувачами 

освіти (планування, організація 

проведення заходів)



Напрямки діяльності

Просвітницька 

діяльність

Робота з 

батьками

Профорієнтаційна 

діяльність

Спортивно-масова 

робота

Організація та 

проведення 

позакласних заходів

Робота гуртків

Робота з 

соціальними 

службами

Робота з ГО  

та БО

Соціальний захист 

здобувачів освіти



Науково-методична діяльність
Міська методична секція 

директорів закладів 
професійної (професійно-

технічної) освіти

Квітень 2019 р.

Тема доповіді : Забезпечення 
психолого-педагогічних 

механізмів соціалізації учнів 
професійних (професійно-
технічних) закладів освіти



Науково-методична діяльність
Міська методична секція заступників 

директорів з НВР на базі ліцею 

Вересень 2019 р. 

Тема доповіді: “Врахування 
психологічних особливостей 

сучасної молоді під час 
проведення профорієнтаційних 

заходів”



Міська методична секція 
заступників директорів з НВР 

Вересень 2020 р. 

Тема доповіді: Формування в 
учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 
здоров’язберігаючих 

компетентностей

Науково-методична діяльність

Міська методична секція 
заступників директорів з НВР 

Листопад 2020 р.

Тема доповіді: Роль бібліотеки 
закладу професійної 

(професійно - технічної) освіти 
у формуванні інформаційної 

грамотності здобувачів освіти



Основні напрямки виховання 

здобувачів освіти
1. Національно-патріотичне виховання

2. Правове виховання

3. Морально-етичне виховання

4. Фізичне виховання

5. Художньо-естетичне

6. Екологічне виховання

7. Сімейно-родинне виховання



Аналіз контингенту 

здобувачів освіти
Діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського 

піклування

Здобувачі освіти, які 

проживають в гуртожитку

Переміщені з тимчасово-
окупованих територій

З багатодітних сімей

Напівсироти або з 

неповних сімей

Всього здобувачів 

освіти

17 чол.

41 чол.

2 чол.

34 чол.

56 чол.

263 чол.



4

Щоденний контроль за відвідуванням1

2

3

5

Виховні години

Загальні збори здобувачів освіти

Індивідуальна робота 

Збори учнівського самоврядування

Виховна робота 

із здобувачами освіти



Організація виховних заходів



Організація зустрічей з медичними працівниками, 

пожежниками, представниками правоохоронних органів та 

інш.



Виховна робота
• В соціальних мережах та 

інтернет



Робота гуртків

• 2020 рік 

• 1 - місце у музичному жанрі в 
номінації  “Вокально-
інструментальні ансамблі”

• 2018-2019 рік

• 1 - місце у вокальному жанрі в 
номінації “Солісти”

• 2 - місце у музичному жанрі в 
номінації “Вокально-
інструментальні ансамблі”

• Грамота «За оригінальну 
постановку» у 
хореографічному жанрі

• 2017-2018 рік

• 2 - місце у музичному жанрів 
номінації “Вокально-
інструментальні ансамблі”

• Вокально-інструментальний

• Хореографічний



Профорієнтаційна робота

Тісний зв’язок зі 

школами

Проведення 

днів відкритих 

дверей

Участь у міських та 

районних 

профорієнтаційних 

заходах

Профорієнтаційна 

робота в соціальних 

мережах



Профорієнтаційна робота

2020-2021 
н.р

Статистика

виконання 

регіонального 

замовлення
65 %

81,11%

94,7%

2019-2020 
н.р

2018-2019 
н.р

2017-2018 
н.р



Профорієнтаційна робота

• Екскурсії • Майстер-класи• Презентації



Профорієнтаційна робота
• Соціальні мережі та 

інтернет



Гуртожиток

• На 01.03.2021 р. 
проживає 

41 чоловік



Дякую за увагу!


