Степаненко Володимир Дем’янович, 08.08.1956 р.н.,
закінчив Київський державний педагогічний інститут в 1978р.,
23.06.1982р. прийнятий в СПТУ-3 заступником директора з НВР,
01.08.1984р. переведений на посаду директора СПТУ-3,
11.08.1997р. директор ПТУ-3
01.07.2003р. директор Західно-Донбаського професійного ліцею.
Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання
«викладач-методист».
Має нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2000р.),
«Антон Макаренко» (2006р.),
«За вагомий внесок у розвиток професійно-технічної освіти» (2004р.)

Стаж роботи в системі ПТО 33 роки
Працює над методичною проблемою «Впровадження інноваційних технологій на етапі мотивації та
актуалізації знань учнів на уроках історії та основ правових знань». Підсумки роботи над проблемою
рекомендовані педагогічною радою ліцею (протокол № 3 від 23.12.2014 р) для запровадження та поширення на
рівні ліцею та надані на розгляд навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
Викладач на високому рівні володіє методикою викладання суспільних предметів. Використовує внутрішньо-предметні та міжпредметні зв’язки з
українською та світовою літературою, географією, економікою. З учнями підтримує доброзичливі стосунки, педагогічної етики дотримується. Володимир
Дем’янович пройшов шлях від вчителя до директора професійно-технічного навчального закладу.. Збільшено перелік ліцензій на професії. Велика увага
приділяється співпраці з центром зайнятості, щодо перенавчання безробітних.
Володимир Дем’янович підтримує тісний зв'язок з підприємствами міста. Створено навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій ТМ
«Будмайстер». Постійно дбає про зміцнення матеріально-технічної бази ліцею. Щорічно виконуються державне замовлення на підготовку кваліфікованих
робітників. Навчальний заклад своєчасно підготовлений до навчального року та опалювального сезону. За час роботи зарекомендував себе, як педагог з
високим рівнем науково-теоретичної та методичної підготовки, наполегливо працює над удосконалення ефективних форм, методів організації навчальновиховного процесу. Вміло використовує знання під час керівництва навчальним закладом. В своїй викладацькій діяльності застосовує передові інноваційні
методики, основані на особистісно зорієнтованому навчанні та вихованню учнів. Своїм багатим та педагогічним досвідом щиро ділиться з колегами та
педагогами-початківцями. Належну увагу приділяє спільній роботі педагогічного колективу з державними, громадськими, правоохоронними організаціями.
Опікується проблемами соціального захисту дітей пільгової категорії. Забезпечує соціально-економічну допомогу учням і сім’ям, які потребують особливої
уваги.
Значну увагу приділяє спортивно-масовій роботі з молоддю. Свою роботу спрямовує на формування в учнів національної свідомості, любові до рідного
краю.
Володимир Дем’янович відзначається творчою активністю і вимогливістю, багато зусиль докладає роботі з кадрами та діагностичній основі,
вміє дати глибокий науковий аналіз діяльності ліцею.

