
«Затверджую»

Спільне засідання голів циклових комісій

№# тігл#щd.#t

Вимоги
до викладачів, що атестуються на кваліфікаційну категорію

«спеціаліст ІІ категорі.і.»

1.       Провести 1 відкрите заняття (протягом атестаційного періоду) з
використанням форм і методів інтерактивного навчання та написати,
відповідно до сучасних вимог, методичну розробку заняття.
2.       Подати методичне забезпечення занять і3 застосуванням різних форм і
методів н`авчання (на виставку навчально-методичних матеріалів).

3.       Подати матеріали доповідей (виступи на засіданнях циклових комісій,
методичних об'єднаннях та ін.).
4.       Скласти звіт про педагогічну діяльність працівника закладу освіти
(зразок звіту додається).

5.      Володіти професійними, інформаційно-комунікаційними,
загальнокульЇурними та психологічними компетентностями.
6.      Наповнити  платформу   для   дистанційного   навчання
КЗ Хустський базовий медичний фаховий коледж навчально-методичними
матеріалами власно.і. розробки (презентаціЇ теоретичного матеріалу,
демонстраційні матеріали для проведення практичних занять, завдання для
перевірки та контролю знань).

7.      Відповідати вимогам Типового положення про атестацію педагогічних
працівників.



Вимоги
до викладачів, що атестуються на кваліфікаційну категорію

«спеціаліст і категорі.і.»

1.       Провести 1 відкрите практичне заняття (протягом атестаційного

геріоду) на основі компетентнісного підходу з використанням форм і методівінтерактивного навчання та написати, відповідно до сучасних вимог,
методичну розробку заняття.

2.       Годати методичне забезпечення занять і3 застосуванням різних форм і
методів навчання (на виставку навчально-методичних матеріалів).

3.       Провести 1 відкритий захід (виховна година, зустріч, заняття гуртка),
тощо та оформити методичні матеріали.
4.       Подати матеріали доповідей (виступи на засіданнях циклових комісій,
методичних об'єднаннях та ін.).
5.      Наповнити  платформу   для   дистанційного   навчанняКЗ
Хустський базовий медичний фаховий коледж  навчально-методичними
матеріаламивласно.і.розробки(презентаці.і.теоретичногоматеріалу,
демонстраційні матеріали для проведення практичних занять, завдання для
перевірки та контролю знань, відеоматеріали, ситуаційні задачі).

:;ін.Братиучастьунауковихконференціях,семінарах,тренінгах,виставках

7.       Скласти звіт про педагогічну діяльність працівника закладу освіти
(зразок звіту додається).

8.      Володіти професійними, інформаційно-комунікаційними,
загальнокультурними та психологічними компетентностями.
9.      Відповідати вимогам Типового положення про атестацію педагогічних
працівників.



Вимоги

до викладачів, що атестуються на кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищо.і. категорі.і.»

1.       Провести 1 теоретичне та 1 практичне відкриті.заняття (протягом
атестаційного періоду) на основі компетентнісного підходу з використанням
форміметодівінтерактивногонавчаннятанаписати,відповіднодосучасних
вимог, методичні розробки цих занять.

2.       Подати методичне забезпечення занять і3 застосуванням різних форм і
методів навчання (на виставку навчально-методичних матеріалів).

3.       Провести 1 відкритий захід (конференція, семінар, тренінг або заняття
гуртказпредставленнямматеріалівнауково-пошуково.і.роботистудентів)та
оформити методичні матеріали.
4.       Подати матеріали доповідей (виступи на засіданнях педагогічних рад,
нарадах,засіданняхцикловихкомісій,методичнихоб'єднанняхтаін.).

5.       Представити публікацію у фаховому виданні.

6.    Наповнити  платформу   для   дистанційного   навчання КЗ
Хустськийбазовиймедичнийфаховийколеджматеріалами.власно.і.розробки
(презентаці.і.теоретичногоматеріалу,демонстраційгіматеріалидля
проведення практичних занять, завдання для перевірки та контролю знань,
відеоматеріали,ситуаційнізадачі,інтерактивнізавданнятадемонстраці.і.
відеоматеріалів практичних навичок).

7.       Брати участь у обласних, всеукра.і.нських наукових конференціях,
семінарах, тренінгах, виставках та ін.

8.       Скласти звіт про педагогічну діяльність працівника закладу освіти
(зразок звіту додається).

9.      Володіти професійними, інформаційно-комунікаційними,
загальнокультурними та психологічними компетентностями.
10.     Брати участь у наукових конференціях, семінарах, тренінгах тощо.

11.    Відповідати вимогам Типового положення про атестацію педагогічних
працівників.



Вимоги

довикладачів,щоатестуютьсянап`ідтверджеmRзLT`ічіі+
«спеціаліст вищо.і. категорі.і.» та підтвердження

педагогічного звання «викладач-методист»

1.       Провести 1 відкрите практичне заняття.і 1 відкритий захід (протягом
атестаційного періоду) на основі компетентнісного підїоду ? використанням
форміметодівінтерактивногонавчаннятанаписати,відповіднодосучасних
вимог, методичні розробки цих занять.

2.      Подати методичне забезпечення занять і3 застосуванням різних форм і
методівнавчання(навиставкунавчально-методичнихматеріалів).

3.      Подати матеріали доповідей конференцій, семінарів, вистутЇв на
засіданняхпедагогічнихрад,нарадах,засіданняхцикловихкомісіи,
методичних об' єднаннях та ін.).
4.       Представити 1 публікацію у фаховому виданні.

5. Наповнити  платформу   для   дистанційного   навчання КЗ Хустський
базовиймедичнийфаховийколеджнавчально-мет.одичнимиматеріалами
власно.і.розробки(презентаці.і.теоретичногоматеріалу,демонстра.ційні
матеріалидляпроведенняпрактичнихзанять,завданнядляперевіркита
контролюзнань,відеоматеріали,ситуаційнізадачі,інтерактивнізавданнята
демонстраці.і.відеоматеріалівпрактичнихнавичок).
6.       Брати участь у обласних, всеукра.і.нських наукових конференціях,
семінарах, тренінгах, виставках та ін.

7.       Скласти звіт про педагогічну діяльність працівника освіти (зразок звіту
додається).

8.      Володіти професійними, інформаційно-комунікаційними,
загальнокультурнимитапсихологічнимикомпетентностями.
9.      Відповідати вимогам Типового положення про атестацію педагогічних
працівників.



Вимоги
до викладачів, що атестуються на кваліфікаційну категорію

«викладач-методист»
1.       Провести 1 теоретичне та 1 практичне відкриті заняття або відеозаняття
(протягом атестаційного періоду) на основі компетентнісного підходу з
використанням форм і методів інтерактивного навчання та написати,
відповідно до сучасних вимог, методичні розробки цих занять.
2.       Годати методичне забезпечення занять і3 застосуванням різних форм і
методів навчання (на виставку навчально-методичних матеріалів).

3.       Провести 1 відкритий захід (конференція, семінар, тренінг та ін.) та
оформити .і.х методичні матеріали.

4.      Подати матеріали доповідей конференцій, семінарів, виступів на
засіданнях `педагогічних рад, нарадах, засіданнях циклових комісій,
методичних об'єднаннях та ін.).
5.       Представити 1 публікацію у фаховому виданні.

6.         Наповнити  платформу   для   дистанційного   навчання КЗ
Хустський базовий медичний фаховий коледж навчально-методичними
матеріалами (презентаці.і. теоретичного матеріалу, демонстраційні матеріали
для проведення практичних занять, завдання для перевірки та контролю
знань, відеоматеріали, ситуаційні задачі, інтерактивні завдання та
демонстраці.і. відеоматеріалів практичних навичок).
7.       Брати участь у обласних, всеукра.і.нських наукових конференціях,
семінарах, тренінгах, виставках та ін.

8.       Скласти звіт про педагогічну діяльність працівника освіти (зразок звіту
додається).

9.      Володіти професійними, інформаційно-комунікаційними,
загальнокультурними та психологічними компетентностями.
10.     Відповідати вимогам Типового положення про атестацію педагогічних
працівників.


