
Яременко 

Олена Володимирівна

Тимчасово виконуюча обов’зки 
директора 

Київського професійного ліцею
транспорту



Професійне кредо:

“Не потоком шумних,

галасливих фраз, а 

щирою, невтомною 

працею любіть 

Україну. “



Освіта

1997 р.

Український державний педагогічний університет ім. 

М.П. Драгоманова за спеціальністю “Українська мова і 

література”

Київський університет імені Бориса Грінченка

за спеціальністю “Управління навчальним закладом”

2010 р.



з 03.04.2017 р. по 03.11.2017 р.

Національна академія педагогічних наук України 

ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” 

Центральний інститут післядипломної освіти

Заступника директора з навчально-виробничої 

роботи ПТНЗ

“Виклик сьогодення щодо працевлаштування 

випускників ПТНЗ”

2478/17ц

Курси підвищення квалікації

Термін проходження 

курсів

Місце проходження

Тема курсової 

роботи

Підвищувала 

кваліфікацію

№ посвідчення



Дистанційне навчання під 

час карантину



Законами

Наказами

Інструкціями

Розпорядженнями

Керівними документами 

органів освіти та директора 

навчального закладу

При виконанні 

своїх обов'язків  

заступник 

директора з НВР 

керується:



Напрямки роботи заступника:

Організація навчально-виробничої роботи

Надання державної, відомчої та 

оперативної статистичної звітності

Організація працевлаштування та відрахування 

випускників

Проведення щомісячного планування

1

2

3

4

5

6

Методичне керівництво роботою викладачів професійно-
технічного циклу та майстрів виробничого навчання

Забезпечення режиму дотримання норм та правил 

техніки безпеки в навчальному процесі



Здійснюю планування виробничого навчання та виробничої 

практики учнів (проводжу роботу по підбору, розстановки і 

вихованню майстрів в/н)

Встановлюю обсяг навантаження майстрів 

виробничого навчання

Контролюю якість навчально-виробничого процесу

Надаю методичну і практичну допомогу педагогічним

працівникам
4

1

2

3

5 Контролюю режим праці і відпочинку учнів та 

педагогічного персоналу

Організація навчально-

виробничої роботи
1



Конкурси професійної 

майстерності



Проводжу роботу з 

підвищення 

ефективності 

форм, методів і 

засобів навчально-
виробничого 

процесу

Методичне 

керівництво 

роботою 

викладачів 

професійно-
технічного 

циклу та 

майстрів 

виробничого

навчання

Організовую роботу 

комісії з поетапної 

атестації учнів, 

переходу їх з курсу 

на курс, випускної 

екзаменаційної 

комісії

Організовую 

методичне 

оснащення 

навчальних 

майстерень

Організовую 

проведення 

атестації 

педагогічних 

працівників

2



Здійснюю нагляд за 

протипожежним станом 

навчально-виробничих майстерень

Забезпечення режиму 

дотримання норм та 

правил техніки безпеки 

в навчальному процесі.

3

Очолюю роботу з виконання вимог 

«Положення про охорону праці» 

в процесі виробничого навчання і 

виробничої практики



• День цивільної 
оборони

• Всесвітній  
день охорони 
праці

• Екзамен з 
охорони праці 
працівників 
ліцею

• Практичне 
заняття з 
надання першої 
домедичної 
допомоги



Видання документів про підготовку і проведення 

випускних кваліфікаційних іспитів

Організація 

працевлаштування

та відрахування 

випускників

4

Підготовка і здача в управління проф-тех. 

освіти  актів готовності підприємств до 

прийому на роботу випускників ліцею

Замовлення та одержання бланків 

документів про освіту

Контроль підготовки виробничих 

характеристик, щоденників, обліку виконаних 

робіт і т.д.

Перевірка документів, що зберігаються

Підготовка до видачі дипломів (заповнення бланків, 

виписок та книг видачі дипломів).



• Вручення 
дипломів, 
грамот, подяк

• Кваліфікаційні 

іспити



Оформлення табелів роботи 

викладачів та майстрів

Перевірка та затвердження 

документації майстрів

Складання  планів і графіків 

контролю на місяць і т.д.

Аналіз роботи інженерно-педагогічних 

працівників

Контроль журналів теоретичного та 

виробничого навчання

Проведення щомісячного планування

5 Аналіз відвідування навчальних занять і 

робота по боротьбі з пропусками

Інструктивно-
методичні наради



1

2

3

5

4
4. Підготовка та здача 

актів готовності 

підприємств та 

навчального закладу

5. Підготовка та 

здача планів 

підвищення 

кваліфікації

1. Звіти по 

контингенту

2. Звіти про 

отримання та 

використання 

бланків 

дипломів

3. Звіти про 

підсумки 

успішності Надання державної, відомчої та 

оперативної статистичної 

звітності
6



КОНТИНГЕНТ УЧНІВ (по роках)

415 137 155 155

375 139 115 115

233 0 111 111

267 161

Рік Контингент 

всього 

учнів

Прийом Випуск Працев-
лаш-

тування

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018



КІЛЬКІСТЬ УКЛАДЕНИХ 

ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ

РОКИ УГОДИ ПІДПРИЄМСТВА 

2016-2017

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2020-2021

25

43

50

29

29 27

27

45

43

25



КАДРОВИЙ 

СКЛАД ПЕДПРАЦІВНИКІВ

Категорії, розряди, 

звання педпрацівників

• Спеціаліст І категорії – 5
• Спеціаліст вищої категорії – 2
• Старший викладач – 7
• Викладач-методист- 1

• Майстер в/н 11 тар.розряд – 3
• Майстер в/н 13 тар.розряд – 1
• Майстер в/н ІІ категорії – 5
• Майстер в/н І категорії – 230-39 

років

29%

50

39%

120

40-55 

років

Після 

55 років

32%



ПОКАЗНИКИ АТЕСТАЦІЇ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Навчальний 

рік

Підтвердже-

ння 

педагогічної 

категорії, 

звання 

викладачами

Підтвердження 

кваліфікацій-

ного розряду, 

педагогічного 

звання 

майстрами

Встановлення 

вищої  

педагогічної 

категорії або 

присвоєння 

звання 

(викладачі)

Встановлення 

вищого 

кваліфікаційного 

розряду або 

присвоєння 

звання

(майстри)

2015-2016 3 1 - 1

2016-2017 5 4 6 3

2017-2018 3 2 - 1

2018-2019 1 1 1 1

2019-2020 7 1 4 -



УДОСКОНАЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ
• 2019 рік

Ремонт: кабінету “Технології приготування їжі”, 

лабораторії організації обслуговування, лабораторії 

будови колісних транспортних засобів, токарної 

майстерні 

Поторний ремонт: фасадів всіх навчальних 

майстерень, покрівель навчальних майстерень та 

навчального корпусу, теплових мереж, холодного 

водопостачання

Влаштування кабінок туалету в навчальному корпусі 

та гуртожитку.



УДОСКОНАЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ

• 2020 рік
• Ремонт: педагогічного кабінету, кабінетів 

старшого майстра та керівника фізичного 
виховання, спортивної та тренажерної зали, 
майстерні ремонту колісних транспортних 
засобів, лабораторії  технічного обслуговування 
колісних транспортних засобів, душової кімнати 
та кухні в гуртожитку.

• Поточний ремонт: в кімнатах для проживання та 
холі гуртожитку.

• Замінено вікна на енергозберігаючі в токарній 
майстерні, лабораторії технічного обслуговування 
колісних транспортних засобів, майстерні 
ремонту колісних транспортних засобів, 
лабораторії будови колісних транспортних 
засобів.



УДОСКОНАЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
• 2020 рік
• Придбано: меблі та телевізор для 

кабінету викладачів; меблі для 
лабораторії організації обслуговування, 
меблі для кабінету старшого майстра та 
керівника фізичного виховання; кухонні 
меблі, ліжка, стільці, шафи, тумбочки 
для гуртожитку; меблі для читальної 
зали; інформаційні стенди для кабінетів 
та коридорів.

• 2021 рік
• Ремонт: майстерні ремонту колісних 

транспортних засобів, лабораторії будови 
колісних транспортних засобів, холу ІІ 
поверху



Статистика виконання 

регіонального замовлення

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

2019-2020 н.р.

2020-2021 н.р.

65%

81.11%

94.7%

0%               20%                40%                60%                80%              100%    



1
Тісний зв’язок 

зі школами

2

3

Проведення Днів 

відкритих дверей

Участь у міських та районних 

профорієнтаційних заходах

Профорієнтаційна робота

4
Профорієнтаційна робота 

в соціальних мережах



Позаурочні заходи

• Практичне заняття з 
пожежної безпеки із 
залученням техніки

•Масляна

•Практичне заняття: 

“Новинки сучасного 

автовиробництва” 

бренд BILSTEIN



Позаурочні заходи

•Квест “Пропала 

булава”

•День української 

мови та 

писемності

•Новорічні забави

•День 

народження 

ліцею

•День української армії




