МЕТОДИЧНИЙ ПАСПОРТ ВИКЛАДАЧА,
(заповнюється протягом міжатестаційного періоду)
І. Загальні відомості про викладача
1.1. Прізвище, ім'я, по батькові
__________________________
1.2. Дата народження
__________________________
1.3. Освіта
__________________________
№ з/п

Повна назва навчального
закладу

Рік закінчення

Спеціальність за дипломом

1.
1.4. Стаж роботи загальний
____
1.5. З якого року працює у коледжі _______
1.6. Яку посаду обіймає в коледжі
_____ _
1.7. Підсумки попередньої атестації
Дата останньої
Кваліфікаційна категорія
атестації

1.8. Які дисципліни викладає
Рік

Педагогічне звання

Дисципліна

II. Проблема, над якою працює викладач
Роки роботи над проблемою

ІІІ. Підвищення кваліфікації (що викладає викладач)
Назва курсів
Заклад, у якому
пройдено курси

Зміст проблеми

№ посвідчення,
дата видачі посвідчення

ІV. Моніторинг якості навчальних досягнень студентів (протягом 5-ти років)
К-ть та
%
студенті
в
окремої
групи, в
якій
викладач
працює
протяго

м 5 років
(за
рівнями)

V. Друковані роботи (протягом останніх 5-ти років)
№ Навчальний Найменування
Де
№, рік
з/п
рік
роботи
публікувалась видання

Стисла характеристика
(відкритий урок, виховна година,
метод, розробка тощо)

VІ. Виступи на педрадах, нарадах, семінарах, засіданнях методичних об’єднань, творчих груп
тощо різних рівнів (протягом останніх 5-ти років)
Навчальний Рівень (всеукраїнський, міський,
Тема виступу
рік
коледжу)
Назва й тема заходу
Рівень коледжу

Міський рівень

Всеукраїнський рівень

VIІ. Відкриті уроки (протягом останніх 5-ти років)
Навчальний
Дата
Група Предмет
Тип уроку
рік
проведення

VIIІ. Відкриті виховні заходи (протягом останніх 5-ти років)
Навчальний
Дата
Група
Назва заходу
рік
проведення

Тема уроку

Тема

ІX. Застосування інноваційних технологій
№ Навчальний
Назва інноваційної
з/п
рік
технології

Група

Предмет

Педагогічний ефект

X. Участь у творчих професійних конкурсах (Конкурси розробок уроків, програм, інші)
Навчальний
Назва конкурсу
Предмет
Результативність
рік
XI. Результативність роботи з обдарованими студентами (МАН, олімпіади, творчі конкурси
тощо)
Навчальний
Рівень
Назва заходу Тема роботи ПІБ студента Група
Зайняте місце
рік

XІІ. Вивчення, узагальнення, впровадження власного педагогічного досвіду
Рік Ким вивчений (вивчається) досвід роботи Форми представлення результатів
викладача в ЗНЗ
вивченого досвіду

XIІІ. Участь у розвитку навчально-матеріальної бази (виготовлення таблиць, схем, макетів,
виконання робіт на огляд творчості, оформлення кабінетів, стендів, інформаційних куточків)
№ Навчальний
Зміст виконаної роботи
з/п
рік
XIV. НАГОРОДИ, ЗАОХОЧЕННЯ, ПОДЯКИ (ЗА ТРУДОВОЮ КНИЖКОЮ)
№ Навчальний
Зміст заохочення
Підстава
з/п
рік

Директор коледжу ________________________________
Дата________________

