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НАКАЗ 

23.03.2017                                                                                                                           № 12 

 

 

Про систему роботи 

Кравець Світлани Миколаївни 

 

  Кравець С.М. має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель трудового 

навчання та інформатики та працює за отриманим фахом у загальноосвітній школі I-ІІ 

ступенів з 2005 року. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 

присвоєну рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 28 березня 2011 року. 

У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 22,25 години. 

  У 2016 р. підвищила кваліфікацію в Черкаському обласному інституті 

післядипломної освіти педагогічних працівників. 

  За час роботи у навчальному закладі вчитель зарекомендувала себе як 

відповідальний, енергійний, творчий педагог та доброзичливий колега. Світлана 

Миколаївна володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх 

використовує та поширює в професійному середовищі, застосовує нестандартні форми 

проведення уроку; вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного 

процесу у навчальному закладі. Проводить уроки на високому фаховому рівні, 

впроваджуючи інформаційно-комунікаційні технології та такі сучасні методи й прийоми, 

як, «Колір настрою», «Кошик ідей», «Сюрприз», «Інтрига» має досвід роботи з 

використання методу проектів, залучаючи учнів до творчої праці. Постійно цікавиться 

новаціями у методиці викладання предмета, не зупиняється на досягнутому. При 

організації навчально-виховного процесу дотримується принципів особистісно-

орієнтованого навчання.  

  Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, залучає їх до гурткової роботи, 

участі в конкурсах різного рівня. Учні Світлани Миколаївни – учасники 

загальношкільних заходів, районних та обласних конкурсів. У 2012 році учні зайняли 

третє місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Податки очима дітей». У 

2013 році були переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Хліб очима 

дітей». У 2015 році учениця 7-го класу нагороджена дипломом за участь у 

Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Права та обов’язки». У 2016 році учні 

стали призерами районного конкурсу фотографії «Смілянщина квітуча». Також у 2016 

році прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі «Намалюй свою мрію», де отримали 

подяки за участь у конкурсі. У 2017 році стали переможцями у районному конкурсі 

«Діти проти насилля».  

Постійно працює над естетичним оформленням кабінету та його поповненням 

дидактичним та роздатковим матеріалом.  



Користується повагою батьків та учнів. Серед колег має авторитет 

Кравець С.М. відповідає займаній посаді та може бути атестована на кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Н А К А З У Ю: 

1. Визначити досвід учителя Кравець С.М. таким, що заслуговує узагальнення і має 

бути визнаним перспективним. 

2. Спланувати і провести впродовж 2016-2017 навчального року майстер клас з 

впровадження інноваційних технологій та подати матеріали до друку. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи     Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлена: 

 

Кравець С.М. - _________  
 


