
Завуч ліцею - головний педагог,

Може в гості прийти до всіх на урок,
Процес освітній перевірить завжди,
На всі питання в ліцеї може відповісти,
Процент успішності і якість знань,
І розклади в безсонні ночі,
Це друг з відкритим навстіж серцем!
Це вчитель…Ні! Більше того:

Це Вчитель Вчителів!



Один день з життя заступника 
директора

-здійснити контроль 
за відвідуванням
учнями занять;

-організувати заміну 
вчителів, які не 

вийшли на роботу;

-відвідати уроки та 
нанадати методичні

вказівки;

-здійснити перевірку
стану ведення

зошитів
здобувачами освіти;

-організувати бесіду
над групою учнів з 
відхиленнями від

норм поведінки після
уроків;

-зробити відповідні
записи в книгу обліку

заміщених уроків;

-скласти розклад
уроків на наступний

день ; 

-провести 
інструктивно-

методичну нараду з 
викладачами з 

питань:підготовка до 
ЗНО;виконання

домашніх завдань
здобувачами освіти…

-підготувати проект 
наказів (за потреби);

-здійснити перевірку 
ведення журналів 

теоретичного обліку;

-здійснити перевірку
виконання

навчальних програм.



Суворова Наталія Володимирівна

Заступник директора з навчальної роботи



«Організовуй роботу за допомогою розуму, веди за 
допомогою серця. Не бійся підлеглих,здібніших за тебе –
пишайся ними.»

Не можна повернутися в минуле
і змінити свій старт, але можна
стартувати зараз і змінити свій
фініш.



Загальні відомості 

 Дата народження : 21 липня 1987р.

 Освіта : вища

 Спеціальність за дипломом :викладач англійської 

мови; вчитель зарубіжної літератури.

 Місце роботи: Київський професійний ліцей 

транспорту

 Педагогічний стаж : 15 років, на займаній посаді 3

роки

 Кваліфікаційна категорія : спеціаліст вищої категорії.

 Курси підвищення кваліфікації пройшла у 2019 р.





Самоосвіта





Мої грамоти



У своїй діяльності, як заступник директора з 

навчальної роботи керуюсь :



Мій стиль управління- це 
демократичний стиль

свобода 
вибору

домовленості, 
обговорення

Створення 
сприятливого

клімату у 
колективі

колективне 
прийняття

рішень

особистий 
інтересі всіх

сторін

розвиток 
психологічного

механізму
трудової мотивації

відсутність 
будь-якого

тиску

підвищення 
задоволеності
співробітників
своєю працею

готовність 
відповідати за 

свої вчинки



Реалізація управлінських повноважень 
застуника директора 



За період роботи на посаді заступника директора я 

організовувала, надавала методичну допомогу та 

здійснювала контроль у проведенні методичних

секцій, предметних тижнів, бінарних уроків,олімпіад, 
пам’ятних днів…





Викладачі загальноосвітніх дисциплін
Проведення предметних тижнів

Проведення пам’ятних днів

Проведення свят



Викладачі фізичної культури



Викладач предмету Захист України



Викладачі постійно шукають, як «пожвавити» процес

пояснення матеріалу і зворотного зв’язку, що допоможуть

активізувати всіх учнів та  підвищити їх інтерес до уроків.





Творчість викладачів
Участь у всеукраїнському конкурсу «Учитель року –
2020»у номінаціях: «Історія» та  «Хімія». 

Участь в ХІХ-ХХІ Міжнародному конкурсі з 
української мови імені Петра Яцика

Участь у заходах до відзначення  
Шевченківських днів  

Написання власних роздумів

Друковані праці викладачів



Професійна майстерність викладачів ліцею

II категорія – 1
I категорія – 3
Вища категорія- 6 
Звання- 5



Плани на майбутнє

•Сприяти участі дітей у всеукраїнських 
конкурсах та олімпіадах.
•Працювати над розвитком творчої компетентності учнів, 
їх обдарованості.
•Надсилати методичні наробки до періодичних видань.
•З  метою  підвищення  педагогічної майстерності 
займатися самоосвітою. 
•Поповнювати свою відеотеку матеріалів заходів, уроків, 
семінарів.
•Приймати участь у професійних конкурсах.
•Підвищувати професійний категорію – атестуватися.



Дорогу я обрала у житті таку, 

яку сама обрать хотіла. 

І скільки я по цій дорозі йду, 

ніколи, майже, не жаліла.

І завжди я гордитись буду тим, 

що доля саме так у мене 

склалась. Якби ще раз 

прийшлося обирать, я б ні 

хвилини, мабуть, не вагалась. 



Багато ліцеїв у місті Києві. Та ліцей транспорту мені імпонує найбільше. Я 

хочу висловити велику подяку адміністрації ліцею, адже саме вони 

допомогли мені повірити у свої сили та розкрити свої організаторські

здібності.
Особливу шану віддаю своєму керівнику, Олені Володимирівні, добра, 
щира, справедлива . А головне, своїм словом і своїми справами 

неодноразово довела і доводить свій професіоналізм та відданість своїй

справі.


