Атестаційний лист

Загальні дані
Педагогічний працівник, що атестується, Ольшанська Оксана Романівна
(прізвище, ім’я, по батькові)
Дата народження

17.03 1985р.
(число, місяць, рік)

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації
вчитель біології Івано – Франківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів імені Івана
Франка Яворівської районної ради Львівської області, 8 років Загальний стаж педагогічної
діяльності (роботи за спеціальністю) 8 років,
за спеціальністю

8 років

Освіта (освітньо-кваліфікаційний

рівень, найменування навчального закладу, рік його

закінчення, спеціальність) повна вища, спеціаліст, Львівський національний університет
ім. І. Франка, 1997р., викладач біології і 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 біології при
Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво від
14.08.2014 року №21215.
Дата та результати проведення попередньої атестації

31 квітня 2010р., встановити

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період Ольшанська
О.Р. працює над проблемою – «Екологічне виховання учнів на уроках біології».
Має ґрунтовну професійну підготовку, на достатньому рівні володіє сучасними ефективними
формами і методами компетентно - зорієнтованого підходу до організації навчально виховного процесу; технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням
особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; формує навички самостійно
здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Вільно орієнтується у всіх аспектах
методики викладання біології відповідно до навчальних програм та з дотриманням вимог
Державного стандарту загальної середньої освіти. Навчальний процес учитель будує на
принципах гуманізації, диференціації, постійної активної взаємодії вчителя та учнів.
Ольшанська О.Р. велику увагу приділяє творчій роботі учнів, при цьому використовує метод

проектів, евристичну бесіду (з елементами диспуту), екологічні семінари дослідницького
характеру, ігри екологічного змісту, настільні ігри (екологічні кросворди, ребуси), ігри –
змагання (на етапі закріплення та узагальнення знань). А також вміло використовує
інтерактивні вправи «Знайди пару», «Закінчи речення», «Акваріум», «Мікрофон»,
«Коректор», «Третій зайвий» тощо, різні форми організації роботи учнів ( індивідуальні,
парні, фронтальні, групові) з урахуванням потенційних можливостей школярів. Вдало
реалізовує навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні цілі.
Вчитель забезпечує високу результативність, якість своєї праці. ЇЇ учні неодноразово ставали
переможцями та призерами районних олімпіад з біології. А саме: у 2013 р. ІІ місце (уч.8 кл)
Рябошапка Вікторія, у 2014 році ІІ місце (уч.8 кл.) Бойко Роксолана.
Ольшанська О.Р є координатором Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу
«Колосок». У 2014 році брала участь у обласному конкурсі на кращий методичний матеріал
еколого – натуралістичного спрямування, та нагороджена грамотою Департаменту освіти і
науки Львівської ОДА за зайняте І місце. Педагог постійно вдосконалює свою фахову
майстерність, щорічно є членом комісії по перевірці робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнської
олімпіади з біології. Бере активну участь у роботі предметної комісії вчителів біології Івано –
Франкового округу, дає відкриті уроки, виступає з доповідями. Вчитель активно співпрацює з
НПП Яворівським та заповідником Розточчя, її учні є учасниками екологічних акцій,
вікторин, свят.
Ольшанська О.Р. відповідальна, активна в громадському житті школи. Користується
авторитетом серед учнів школи та батьків.

