Атестаційний лист

Загальні дані
Педагогічний працівник, що атестується,

Окулова Оксана Володимирівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження

01.08 1968р.
(число, місяць, рік)

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації
вчитель хімії Івано - Франківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів імені Івана Франка
Яворівської районної Львівської області, 24 роки Загальний стаж педагогічної діяльності
(роботи за спеціальністю) 24 роки,
за спеціальністю 24

роки

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його
закінчення, спеціальність) повна вища, спеціаліст, Львівський державний університет
імені І. Франка, 1990р., викладач хімії,
Науковий ступінь (вчене звання)

немає

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі
документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) вчителів хімії при Львівському
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво від 20.03.2013 року
№8423.

Дата та результати проведення попередньої атестації 29.03.2013р., підтвердити кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії».

Характеристика діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період Окулова
Оксана Володимирівна працює у даній школі з 1990-го року.
За час роботи у навчальному закладі Окулова О.В. зарекомендувала себе як відповідальний
педагог та умілий організатор. Cумлінно виконує посадові обов'язки, забезпечує засвоєння
учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, готує школярів до
практичного використання одержаних знань, забезпечує дотримання вимог безпеки праці у
навчальному закладі. Вчитель працює над проблемою: «Формування екологічної та
здоров`язберігаючої компетентностей
через зміст уроків хімії». Актуальність досвіду вчителя виражається у формуванні
компетентності – використання набутих знань, вмінь і навичок у повсякденному житті є
особливо важливим і обов’язковим для модернізації процесу навчання згідно вимог
сьогодення; сприяє розвитку творчого продуктивного мислення учнів; підвищує ефективність

навчально – виховного процесу, формує позитивне ставлення до процесу навчання. На уроках
використовує групові форми роботи: практичний експеримент, тести, вікторини, кросворди,
синквейн, робота з науково – популярною літературою, пошукова робота в мережі Internet,
створення презентацій у Power Point та буклетів у Publisher, робота з ресурсами Microsoft.
Ефективно використовує методи активного навчання на різних етапах уроку: під час
первинного оволодіння знаннями, їх закріплення та вдосконалення, формування вмінь та
навичок. Є керівником предметної комісії вчителів хімії Івано - Франкового округу, бере
активну участь у роботі районної предметної комісії вчителів хімії. Передає свій педагогічний
досвід колегам через проведення відкритих уроків, семінарів, майстер класів.
Окулова О.В. постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність.
Вчителем розроблені уроки: «Жири» з здоров`язберігаючим компонентом 11 клас
(академічний рівень), який опублікований на методичному порталі видавництва «Шкільний
світ» (2013), «Мінеральні добрива» -10 клас, надрукований у видавництві шкільний світ,
журналі «Хімія»; «Повторюваність явищ. Взаємозв`язок явищ у природі», який опублікований
в журналі «Шкільний світ» (2014). Розробила сценарій позакласного заходу для 8 класу
«Людина і сміття: хто – кого?», який надрукований у журналі «Шкільний світ» (2013).
Створила професійний блог. Брала участь в районному конкурсі «Учитель рок у -2015» в
номінації «Хімія» де здобула(І місце), та була учасником обласного конкурсу, також брала
участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель - новатор – 2015». Окулова О.В. забезпечує
високу результативність, якість своєї праці. Переважна більшість її учнів навчається на
високому та достатньому рівні. Вихованці вчителя є неодноразовими переможцями та
призерами обласних конкурсів та проектів. Так, у 2013 році учень 8 класу Голиборода С.
здобув І місце у обласному конкурсі «Кристали майбутнього»; 2014 році Голиборода С. став
наймолодшим претендентом на здобуття Премії Кабінету Міністрів України «За особливі
досягнення молоді у розбудові України» в номінації «За наукову діяльність», став лауреатом
обласного етапу. Проект учнів 9 класу «Використання традиційних злакових у харчуванні для
здорового способу життя та профілактики старіння» став одним із українських проектів на
міжнародному конкурсі «Google Science Fair – 2014».
Оксана Володимирівна виховує в учнів повагу до природи рідного краю, контролює
забезпечення здорових, безпечних умов навчання.

