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звIт виклАдАчА, що АтЕсту€ться,
,Щата народження

(П.I.Б. у родовому вИмiнку)
(число, мiсяць,

piK)

,Щата

подання атестацiйних документiв

(число, мiсяць, piK)

OcBiTa: (освiтньо-квалiфiкацiйgий piBeHb, наfIменрання Еч}вчЕIльного закJIаду, piK його закiнчення,
спецiальнiсть, квалiфiкацiя
Стаж роботи на вiдповiднiй посадi на час
Загальний стаж педагогiчноi дiяльностi: фоботи за спецiЕrльнiстю)
Посада за якою атестуеться :
НaвчшrьнaДисциплiнa(нaвчaльнiдисциплiни),якy(якi)викладaе
Науковий ступiнь (вчене звання)/категорiя(педагогiчне звання) (шифр спецiальностi, диплом, дата
видачi, нrвва роботи
Пiдвищення квалiфiкацii rтротягом ocTzlнHix 5 poKiB (з якоi спецiчrльностi, номер та дата вилачi
документа, що пiдтверджуе пiдвищення квалiфiкацii, копiТ пiдтверджуIочих

,Щата,

мiсце та результати

проведенш{ поrrередньоi атестацii

з_по_виконана

За звiтний мiясатестацiйний перiод
1. Навчально - методична:
Навчальне навантаження за звiтнiй перiод по роках.
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Еаступна робота:

Наrrисаrтi навча-ltьнi процрами, робочi навчальнi lrрограп4и, методичнi матерi€lли до
семiнарських, практичних, лабораторних зЕlнrlть, навчальнi посiбники, сцеЕарii до
вiдкритих з€lнять, заходiв фiк, тема).
Методи.rтле забезпечення самостiйноi роботи студентiв денноi i заочноi форми навчання у
вiдповiдностi до методичних рекомендаций, О/о забезпечення конкретних дисциплiн.
Проведенi вiдкритi заняття, у тому числi <Майстер-кJIас> (лисциплiна, piK, тема).
Завiдування кабiнетом, робота кабiнету у вiдповiдностi до кПоложення про кабiнет> у
Коледжi.
Участь в методичних об'еднаннях викладачiв.
Участь у розробцi навчzIльних плаIIiв, стандартiв освiти, тощо.
Тематика метсiдичних доповнеЕь, виступiв на Педагогi.шriй та Методичrriй радах Коледжу,
цикJIових комiсiях (кафелрах).
Позааудиторна робота:
ПроведеЕия навчально-виховних заходiв (предметнi тижнi, конференцii, ккруглi столи)),
вiдкритi iнтегрованi заходи, конк)фси, вiкторини тощо, тема, piK).
Керування студеIIтами у ii 1.1acTi Ъ олiмпiадах, спортивних змаганЕях, покtвах фезультати).
Профорiентацiйна робота (KoHKpeTHi приклади).
Самоосвiтня дiяльнiсть:

CarrдoocBiTa (приклади).
Участь у роботi мiських методичних об'еднань, конк)фсах фезультати).
r Вивчення педагогitшого досвiду (назва навчаJIьного закjIаду, прiзвище педагога, досвiд якого
вивчазся).
о Ким вивчtlвся Ваш досвiд.
4. Iншi види навчально - методичноii виховноiроботи
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Прiзвище, iнiцiа.rи

Голова цикJIовоi KoMicii

пiдпис

Прiзвищс,

iнiцiми

Звim оформляеmьсяу сmuслiй формi з конкреmнш,,tu вidповidял,tu, зdаеmъся в лцеmоduчнuй
кабiн еm d о 8!_ýgрgýдд (о сrпанн iй mер]иiн),
a

