Картка комплексної оцінки професійної діяльності педагогічного
працівника в міжатестаційний період
1. Прізвище, ім’я по-батькові Овчинікова Валентина Іванівна
2. Рік народження 11 червня 1947 року
3. Освіта вища
4. Який навчальний заклад закінчив Запорізький державний
педагогічний інститут, 1969 рік, спеціальність «Українська мова та
література», кваліфікація – викладач української мови та літератури
5. Педагогічний стаж 45 років, з них за фахом 45 років, керівної роботи
10 років
6. Результати проходження останньої атестації атестована на
відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»
7. Нагороди та звання знак «Відмінник освіти України»
8. Проблема над якою працює педагогічний працівник. Наявність
програми саморозвитку Інноваційні технології навчання
9. Поширення власного передового педагогічного досвіду Впровадження
інноваційних технологій на заняттях з української мови у ВНЗ І-І рівнів
акредитації Південного регіону України
10. Вміння створити умови для розвитку суб’єктивної активності студентів
під час НВП використання особистісно орієнтованої технології навчання,
діяльнісного підходу до НВП
11. Результати педагогічної діяльності
Навчальний рік
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Успішність студентів (%)
100%
100%
100%
100%
100%

Якість знань студентів (%)
75,6%
68,6%
67,8%
70,4%
73,2%

12. Підготовка студентів до участі в МАН, олімпіадах, конкурсах,
конференціях, конкурсах педагогічної майстерності
Рік
2001

2013

Назва заходу
Регіональна
олімпіада
і
конкурс
педагогічної майстерності серед студентів
педагогічних ВНЗ І-ІІ р.а.
Регіональна науково-практична
конференція «Формування професійних
компетенцій в процесі підготовки
майбутніх спеціалістів». ВНЗК «Одеське
педагогічне училище»

ПІБ студента
Конашук Н.Я.

Рейтинг
ІІ місце

Конашук Н.Я.

Сертифікат

13. Участь у науково-практичній роботі циклової комісії, творчої групи,
проведення майстер-класів тощо
Форма участі
Творча
група:
«Школа
педагогічної
майстерності»
Творча група: «Організація і управління
самостійною роботою студентів»

Рік
2010

Рік
2011

Рік

Рік

Рік

2011

2012

2013

2014

14. Розробка методичних рекомендацій, підручників, публікація статей,
електронних засобів навчання
ПІБ викладача
Овчинікова В.І.

Овчинікова В.І.

Назва методичного продукту
Мета
Конспект інтегрованого заняття сучасний підхід до
з української мови
проведення занять з
української мови у ВНЗ
І-ІІ р.а.
Збірник методичних матеріалів використання
«Інноваційні технології
майбутніми
навчання на заняттях з
спеціалістами сучасних
української мови»
інноваційних
технологій у
викладанні української
мови

Термін
2013

2014

15. Участь у конкурсах «викладач року» та інших конкурсах на рівні
області 16. Заняття, як показник професійної компетентності педпрацівника
(відкриті заняття)
Рік
2014

Тема заняття

Форма заняття

Організація та самостійне проведення
пробних занять з української мови

педагогічна
практика
студентів

Оцінка
результативності
висока

17. Заняття, як предмет самоаналізу (рівень вміння педпрацівника
здійснювати самоаналіз заняття) Викладач детально аналізує навчальне
заняття, виділяє позитивне та вказує на можливі варіанти організації
заняття та його окремих структурних частин
18. Рівень володіння сучасними інноваційними технологіями, формами та
методами організації НВП (високий, достатній, низький) високий
19. Рейтинг викладача
Колеги
високий

Студенти
високий

Батьки
високий

20. Рівень підготовки та проведення творчого звіту педпрацівника
Творчий звіт підготовлено і проведено на високому рівні
21. Загальний рівень методичної культури педагогічного працівника
високий
22. Заохочення педагогічного працівника
Вид
Почесна грамота Запорізької
обласної адміністрації
Почесна грамота обласного
управління освіти

Підстави
За високий професіоналізм, особистий
внесок в розвиток педагогічної освіти
За високий професіоналізм, особистий
внесок в розвиток педагогічної освіти

Дата
2010
2012

23. Стягнення педагогічного працівника
Вид

Підстави

Дата

24. Професійно начущі якості особистості викладача професійність,
патріотизм, ерудованість, комунікабельність, педагогічна тактовність,
вимогливість до себе і до студентів тощо

