
 Карта обліку професійної діяльності педпрацівника 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Кравець Оксана Василівна 

Предмет викладання 

Виробниче навчання 

1. Освіта за дипломом (назва ВНЗ, рік закінчення, 

ОКР ). 

Кравець Оксана Василівна в 2016 році закінчила курс 

навчання у Національній металургійній академії  

отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Професійна освіта» та здобула кваліфікацію спеціаліста з 

професійної освіти. 

1. Загальний трудовий стаж –13.8років 

2. Стаж педагогічної роботи  - 13 років 8 місяців 

3. Нагороди, звання- немає 

4. Підвищення кваліфікації  (рік проходження, 

назва закладу та напрям, за яким підвищувалася валіфікація ) 

 

13 жовтня 2017 року отримала  свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК – 

35946459-002170-17 від БІНПО ДВНЗ «УМО» за програмою майстри виробничого 

навчання ПНЗ. Виконала випускну роботу на тему : « Розвиток професійно-важливих 

якостей майбутнього фахівця». 

Дистанційні курси: 

 



  

5. Дата попередньої атестації та її наслідки – 2016 рік, майстер виробничого 

навчання 10 тарифного розряду (від 31.03.2014 р.) 

6. На яку категорію (звання) претендує – майстер виробничого навчання 14 

тарифного розряду 

7.  Результати навчальних досягнень учнів 

 

Навчальний рік Група Назва предмета Успішність Якість знань 
2019-2020 НП 19-9/9 Виробниче навчання 100% 89% 

2020-2021 НП 19-9/9 Виробниче навчання 100% 63% 

 

8. Проведення  виховних заходів:  

 

Найменування заходу, 

рік 

 фото 

Участь в «Дні 

здоров’я» 2019 р. 

 
Екскурсія на «Трудові 

резерви»  

 
Виховний година 

цивільна оборона 

 



Приймали участь у 

прибиранні території 

 
Прийняли участь у 

змаганнях «Джура» 

 
Смачно готували 

 
 



 

 

9. Створення дидактичного, роздаткового та іншого методичного матеріалу  

Під час каарантину було розроблено комплексно-методичне забезпечення з 

професії кухар-офіціант. 

10. Виховна та позаурочна робота з здобувачами та батьками протягом 

навчального процесу  

Майстер виробничого навчання групи  НП19-9/9   за професією: « Кухар. 

Офіціант» 

Згідно річного плану виховної роботи проводить виховні та інформаційні години, 

батьківські збори, підтримує зв’язок з батьками. 

 
 

 
       

 
            

 

 

 

18. Рівень  володіння сучасними  освітніми технологіями та використання їх в     

навчальному процесі: елементи проблемного навчання: групова форма, методи 

інтерактивного навчання. 

19.  Навчально-методичні розробки  викладача (майстра): Формування 

професійних компетентностей здобувачів освіти засобами інтерактивних 

технологій на уроці виробничого навчання на уроці з професії 5122  «Кухар» 

Планується  Відвідування уроків,  для покращення  рівеня педагогічної 

майстерності 

Майстер в/н на уроках обговорює самостійну роботу здобувачів, дотримується 

структури уроку, навчальний матеріал викладає  здобувачам освіти чітко та 



доступно на державній мові. Виконує послідовність дій щодо проведення уроку, 

учні залучені до активної співпраці, дискусії з викладачем. Майстер перед 

початком уроку формулює ціль,  завдання плану уроку і логічно завершує урок. На 

уроці використовує мультимедійні презентації до теми уроку.  

Зауваження та пропозиція: 

       Зауваження: 

1. Підвищити рівень професійної педагогічної майстерності, проведення  

відкритих уроків, майстер класів та конференції. 

2. Проведення виховної роботи з учнями підлеглої групи НП-19 9/9  , щодо 

покращення відвідування освітнього закладу та  покращення дисципліни 

здобувачів; 

Член комісії: 

___________________________________________ «____» січня 2021 р 

 Ознайомлена: 

 Кравець О.В.____________ 22 січня 2020 р 


