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Спiльне засiдання голiв циклових комiсiй
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Вимоги

до викJIадачiв, що атестуютъся на квалiфiкацiйну категорiю

<<спецiалiст II категорii>>

1. Провести 1 вiдкрите заняття (протягом атестацiйного перiоду) з

використаннrIм фор, i методiв iнтерактивного навчаннlI та написати,

вiдповiдно до с)л{асних вимог, методичну розробку заняття.

2. ПодатИ методичНе забезпечення занlIтъ iз застосуванням рiзних форм i
методiв навчання (на виставку навчаJIьно-методичних матерiалiв),

з. Подати матерiали доповiдей (виступи на засiданнях цикJIових комiсiй,

методичних об'еднаннях та iH.).

4. Скласти звiт про педагогiчЕу дiялънiсть працiвника закладу освiти

(зразок звiту додаеться).

5. Воподiти професiйними, iнформацiйно-комунiкацiйними,
заг€Lлънокультурними та психологiчними компетентностями,

6. Наповнити платформу для дистанцiйного навчання кз
Хустсъкий базовий медичний фаховий коледж навчzUIьно-методичними

MaTepi а:rами власноi р озр обки (презентацii теоретичного матер iалу,

демонстрацiйнi матерiал и дIlя проведення практичних занять, завданшI для

перевiрки та контролю знань).

7. Вiдповiдати вимогам Типового положення про атестацiю педагогiчних

працiвникiв. l
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Вимоги

до викладачiв, що атестуються на квалiфiкацiйну категорiю

(спецiалiст I категорiТ>>

1. Провести 1 вiдкрите практичне заняття (протягом атестацiйного
перiоду) на ocнoBi компетентнiсного пiдходу з використанням форм i МеТОДiВ
.г
iнтерактивного навчання та написати, вlдIIовlдно до с)п{асних вимог,

методиtIну розробку заняття.

2. Подати методичне забезпеченIUI занlIть iз застосуванням рiзних форм i
методiв навчання (на виставку навч€tпьно-методичних матерiа_пiв).

з. Провести 1 вiдкритий захiд (виховна година, зустрiч, занrIття гуртка),

тощо та оформити методичнi матерiали.

4. Подати матерi€lли доповiдей (виступи на засiданнях цикJIових комiсiй,
методиIIних об'еднаннях та iH.).

5. Наrrовнити платформу дJuI дистанцiйного навчантrя КЗ
хустський базовий медичний фаховий коледж навч€tльно-методичними
матерiа_itами власноi розробки (през ентацiТ теоретичного матер iалу,

демонстрацiйнi матерiали для проведення практичню( занятъ, завдання для
перевiрки та контролю знанъ, вiдеоматерiали, ситуацiйнi задачi).

6. Брати rIасть у наукових конференцiях, ceMiHapax, тренiнгах, виставках

та iH.

7. Скласти звiт про педагогiчЕу дiялънiсть працiвника закJIаду освiти
(зразок звiту додаетъся).

8. володiти професiйними, iнформацiйно_комунiкацiйними,
загаllьнокультурними та психологiчними компетентностями.

9. Вiдповiдати вимогам Типового положеншI про атестацiю педагогiчних
працiвникiв.
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Вимоги

до викладачiв, що атестуються на квалiфiкачiйну категорiю

<<спецiалiст вищоi категорii>>

t. Провести 1 теоретичне та 1 практичне вiдкритi заняття (протягом

*".rчцiйного перiолу) на ocцoBi компетентнiсного пiдходу з використанням

йп* i методiв iнтерактивного навчання та написати, вiдповiдно до су{асних

вимог, методичнi розробки цих занять,

2. Подати методичне забезпечення занять iз застосуванням рiзних форм i

методiв навчання (на виставку навчально-методичних матерiалiв),

з. Провести 1 вiдкритий захiд (конференцiя, ceMiHap, тренiнг або заняття

ryртка з представленням матерiалiв науково-пошуковоi роботи студентiв) та

фор*"rи методичнi матерiали,

4. Подати матерiали доповiдей (висryпи на засiданнях педагогiчних рад,

нарадах, засiданнЯх циклоВих комiсiй, методичних об'еднаншtх та iH,),

5.НаповнитиплатформУДляДистанцiйногонавчанняКЗ

<< Хустський базовий медичний фаховий коледж) матерiа,llами власноi

розробки (презентацii теор.r",r"Ъ.о матерiалу, демонстрацiйнi матерiали для

tIроведення практичних занrIтъ, завдання для перевiрки та контроJIю знань,

вiдеомаТерiали, ситуацiЙнi задачi, iнтерактивнi завдання та демонстрацii

"Й.оrur.рi-i" 
практичних навичок),

6. Брати )лIасть у обласних, всеукраiнських наукових конференцiях,

ceMiHapax, тренiнгах, виставках та 1н,

7. Скласти звiт про педагогiчну дiяльнiстъ працiвника закладу освiти

(зразок звiry додаетъся).

8. Володiтипрофесiйними,iнформацiйно-комунiкацiйними,
загаJIънокультурними та психоJIогiчними компетентностями,

g. Брати У'асть у наfкових конференцiях, ceMiHapax, тренiнгах тощо,

10. Вiдповiдати вимогам Типового положення про атестацiю цедагогiчних

працiвникiв.
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Вимоги

до викладачiв, що атесryються на квалiфiкацiйну кадегорiю

(викладач_методист>>

1. Провести 1 теоретичне та 1 практичне вiдкритi заняття або вiдеозаняття
(протягом атестацiйного перiоду) на ocнoвi компетентнiсного пiдходу з
використанIшм форм i методiв iнтерактивного навчання та написати,
вiдповiдно до с)часних вимог, методичнi розробки цих занrIть.

2. Подати методичне забезпеченнrI занrIть iз застосуванням рiзних форм i
методiв навчання (на виставку навч€lJIьно-методичних матерiалiв).

3. Провести 1 вiдкритий захiд (конференцiя, ceMiHap, тренiнг та iH.) та
оформити ix методичнi матерiали.

4. Подати матерiали доповiдей конференцiй, ceM|HapiB, висryпiв на
засiданнях педагогiчних рад, нарадах, засiданнях циклових комiсiй,
методичних об'еднаннях та iH.).

5. Наповнити платформу для дистанцiйного навчання КЗ
<<Хустський базовий медичний фаховий коледж) навч€tльно-методиtlними
матерiалами (презентацiТ теоретичного матерiалу, демонстрацiйнi матерiали
для проведення практичних занять, завдання для перевiрки та контролю
знань, вiдеоматерiали, сиryацiйнi задачi, iнтерактивнi завдання та
демонстр ацii вiдеоматерiа_гliв практичних навичок).

6. Брати участь у обласних, всеукраiЪських наукових конференцiях,
ceMiHapax, тренiнгах, виставках та iH.

7. Скласти звiт про педагогiчну дiяльнiсть працiвника освiти (зразок звiry
додаеться).

8. Володiти професiйними, iнформацiйно-комунiкацiйними,
загапьнокультурними та психологiчними компетентностями.

9. Вiдповiдати вимогаrчr Типового положення шро атестацiю педагогiчних
працiвникiв.
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Вимоги

до викладачiв, що атестуються на пiдтвердження кртегорii

<<спецiалiст вищоi категорЬ та пiдтвердженця

педагогiчшого звання <(викладач-методист)>

1. Провести 1 вiдкрите практичне заняття i 1 вiдкритий захiд (протягом
ат9стацiйного перiоду) на ocнoBi компетентнiсного пiдходу з використанням
форr i методiв iнтерактивного навчанIuI та написати, вiдповiдно до с)п{асних
вимог, методиIIнi розробки цих занять.

2. Подати методичне забезпеченнrI занять iз застосуванням рiзних форм i
методiв навчання (на виставку навч€шьно-методичних матерiалiв).

3. Подати матерiали доповiдей конференцiй, ceMiHapiB, виступiв на
засiданнях педагогiчних рад, нарадах, засiданнях цикJIових комiсiй,
методичних об'еднаннrIх та iH.).

4.Представити 1 публiкацiю у фаховому виданнi.

5. Наповнити платформу для дистанцiйного навчання КЗ Хустський
базовий медичний фаховий коледж навч€шьно-методичними матерiалами
власноТ розробки (презентацiТ теоретичного матерiалу, демонстрацiйнi
матерiали для rтроведення практичних занять, завданнrI для rrеревiрки та
контролю знань, вiдеоматерiали, ситуацiйнi задачi, iнтерактивнi завданнrI та
демонстрацiТ вiдеоматерiалiв практичних навичок).

6. Брати )пIасть у обласних, всеукраiнських наукових конференцiях,
ceMiHapax, тренiнгах, виставках та iH.

7. Скласти звiт про педагогiчну дiяльнiсть працiвника освiти (зразок звiту
додасться).

8. Володiти професiйними, iнформацiйно-комунiкацiйними,
загаJIьнокультурними та психологiчними компетентностями.

9. Вiдповiдати вимогам Типового положення про атестацiю педагогiчних
працiвникiв. t
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