
Творчий звіт 

Прізвище, ім’я та по батькові (у родовому відмінку) 

викладача ……..(назва дисципліни) 

Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

в міжатестаційний період 

з 20…. р.  по  20….. р. 

 

Дайте відповідь на перераховані нижче запитання, а також висвітліть ті 

питання, які є важливими на Ваш погляд, але не відмічені у даному зразку.  

1. З якого року Ви працюєте в Чернівецькому медичному коледжі БДМУ? 

2. Які посадові обов’язки виконували протягом останніх п'яти років та на 

момент атестації? 

3.  Які дисципліни і на яких спеціальностях викладали за звітній період? 

4. Які дисципліни викладаєте на момент атестації, на яких спеціальностях? 

Обсяг педагогічного навантаження  на ….. н.р. становить: …..(скільки 

годин). 

5. Як досягаєте ефективності і якості роботи? (На скільки % забезпечена 

дисципліна навчально-методичними матеріалами, які сучасні педагогічні 

технології використовуєте на заняттях тощо) 

6. Які активні форми і методи навчання використовуєте: 

- для контролю знань, умінь студентів;  

- при викладанні нового матеріалу;  

- для активізації пізнавальної діяльності студентів;  

- для індивідуальної роботи зі студентами та ін.?  

6. Які навчально-методичні посібники підготували за звітний період: 

підручники, навчальні посібники, методичні розробки, методичні рекомендації 

для студентів, методичні рекомендації для викладачів, методичні доповіді, 

реферати, навчальні програми, наукові статті тощо (вкажіть назву, рік виконання 

роботи, де друкувались)?  

10. Як підвищували свій професійний та методичний рівень за останні п'ять 

років (дата, місце підвищення  педагогічної і фахової майстерності, напрям 

підвищення кваліфікації)?  

11. Яку педагогічну та методичну літературу за останні п'ять років Ви 

вивчали?  

12. Заняття яких викладачів навчального закладу або інших навчальних 

закладів відвідували з метою підвищення педагогічної майстерності (переймання 

досвіду педагогічної майстерності), хто відвідував Ваші заняття? 

13. Скільки разів і з яких питань Вас заслуховували на засіданнях 

методичної та педагогічної ради, на засіданнях циклової комісії, обласних 

методичних об'єднаннях? (вкажіть назву, рік виконання роботи, де друкувались, 

де виступали з доповідями) 

14. Які відкриті заняття, виховні години Ви провели? (вкажіть назву 

заняття, дату проведення, групу, спеціальність, для коледжу чи регіону) 

15. Яка результативність Вашої роботи? (вкажіть в яких конкурсах, 

олімпіадах, змаганнях, конференціях, конкурсах… брали участь студенти з вашої 

дисципліни, в якому році та який результат (місце). 



8. Яку навчально-виховну роботу виконували і виконуєте (куратор групи, 

завідувач кабінету, керівник гуртка, організація фахових конкурсів, тижнів наук 

тощо)?  

9. Яку громадську роботу виконуєте?  

 Творчий  звіт підписується викладачем та головою циклової комісії. 

 

 

Викладач   

назва дисципліни        підпис    І.П.П  

   

Розглянуто на засіданні циклової комісії …….. дисциплін та рекомендовано 

атестаційній комісії Чернівецького медичного коледжу БДМУ. 

Протокол № ___ від ________ 

 

 

 

 

Голова циклової комісії  

……….     дисциплін                                   підпис    І.П.П  

 
 

 

 

 

 


