
ТВОРЧИЙ  ЗВІТ   
ПЕДАГОГІЧНОГО  ПРАЦІВНИКА  

 НОВУШИЦЬКОГО  КОЛЕДЖУ ПОДІЛЬСЬКОГО  ДАТУ, 

 ЩО  АТЕСТУЄТЬСЯ 

 в 2017 році 

 

Загальні дані 

 
1. Педагогічний працівник, що атестується ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
2. Дата народження — _______________________________________________________ 

3. Освіта —  ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
4. Спеціальність за дипломом – _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Спеціальна педагогічна підготовка – 

6. Місце роботи — Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-

технічного університету 

7. Посада, яку займає педагогічний працівник – викладач 

8. Стаж роботи на займаній посаді на час атестації – ____________________________ 

9. Загальний стаж педагогічної діяльності —  __________________________________ 

10. Стаж роботи на виробництві за фахом -       __________________________________ 

11. Дисципліна, з якої атестується викладач – ___________________________________ 

12. Викладає інші дисципліни –  _______________________________________________ 
13. Державні нагороди, вчене звання (науковий ступінь) — немає 

14. Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років — ________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15.  Стажування - ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
16. Дата та результати попередньої атестації —  не атестувалась (не атестувався). 

 

17. Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період 

 

Навчальна робота 
 

1. Оцінка професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей — 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Які використовує в своїй роботі інтенсивні технології навчання — ______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Організаційна робота 

 
1. Участь в роботі циклової комісії, педагогічної ради ВНЗ; навчально-методичної 

комісії з напряму підготовки, засіданнях  круглих столів, майстер-класів, 

семінарів, конференцій тощо, що проводились на рівні МОН України, МінАП 

України, НМЦ – __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________    



 

2. Особиста участь у Всеукраїнських конкурсах, конкурсах, організованих НМЦ –  
    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Особистий рейтинг викладача у ВНЗ (за оцінкою діяльності педагогічного працівника) 

–  _______ балів. 

 

Методична робота 
1. Участь у розробці ГСВО, навчальних планів, програм, освітньо-професійних 

програм, фондів комплексних кваліфікаційних завдань тощо – 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2. Розроблено навчальних програм, робочих зошитів, посібників, підручників, 

відеофільмів тощо: 
а) у навчальному закладі:  посібників – ___, конспектів лекцій – ____, презентацій – ____, 

відеофільмів –_____ , комп’ютерних  прикладних  програм  з дисципліни -______, навчальних 

програм з дисципліни - _____ , робочих навчальних програм з дисципліни - _______  ; 

 

б) представлено у НМЦ: посібників – ___, конспектів лекцій – ____, презентацій – ____, 

відеофільмів –_____ , комп’ютерних  прикладних  програм  з дисципліни -______, навчальних 

програм з дисципліни - _____ , робочих навчальних програм з дисципліни - _______  ; 

 

в) видано НМЦ: посібників – ___, конспектів лекцій – ____, презентацій – ____, 

відеофільмів –_____ , комп’ютерних  прикладних  програм  з дисципліни -______, навчальних 

програм з дисципліни - _____ , робочих навчальних програм з дисципліни - _______  . 

 

3. Рецензовано навчальних програм, робочих зошитів, посібників, підручників, 

відеофільмів тощо   

а) у навчальному закладі  - _______________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

б) представлено у НМЦ  - ________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

в) видано НМЦ  - ________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

 

4. Видано під грифом МОН України, МінАП України підручники, посібники –  

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Виступ на сторінках ПЕДАГОГІЧНОЇ преси (назва збірника, статті, рік): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Участь у конкурсі «Педагогічні інновації», що проводиться  НМЦ  «Агроосвіта»: 
а) розділ “Обмін досвідом” (рік, назва і вид  роботи) – _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б) конкурсні роботи (рік, назва і вид роботи) – ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в) занесено в каталог кращих робіт (рік, назва і вид роботи) – _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

г) переможці конкурсу (рік, назва і вид роботи) – _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

7. Проведено відкритих занять – 

а) для молодих викладачів (дата, тема, група) – ________________________________;  

б) за участю представників адміністрації ВНЗ (дата, тема, група) –  ______________ ; 

в) за участю представників МОН, викладачів інших ВНЗ (дата, тема, група) тощо –  

____________________________________________________________________________. 

 

7. Наставництво, обмін педагогічним досвідом, вивчення досвіду педагогічних 

працівників –  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Виховна і громадська робота 
 

1. Проведено відкритих виховних заходів, тематичних вечорів ( дата, тема, група) – 

________________________________________________________________________ 

2. Форми позааудиторної роботи – групові консультації, індивідуальні заняття, 

гурткова робота. 

3. Випущено куратором академічних груп – (кількість, рік). 

4. Рейтинг групи  по ВНЗ – (рік, місце). 

5. Участь в громадській роботі  - _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

                                                                                            

                        ___________________________________________________________ 
                                      (Підпис особи, яка атестується)               (ініціали  та  прізвище) 

 

 

 

 

             Заслухано і затверджено на засіданні циклової комісії 

____________________________________________________________________ дисциплін. 

Протокол № ____  від _____ березня 2017 року. 

                                                           

                                                                                          

               Голова комісії  ___________________________________________ 

                                                     ( Підпис)                   (ініціали  та  прізвище) 

 

 

                          
 


