Додаток 6
до Методичних рекомендацій з організації
роботи атестаційних комісій щодо атестації
педагогічних працівників навчальних закладів,
навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту ДСНС
ТВОРЧІЙ ЗВІТ
педагогічного працівника, який атестується на вищу кваліфікаційну
категорію
План-схема
творчого звіту педагогічного працівника
1. Відомості про педагогічного працівника (див. Анкета).
2. Пропозиції педагогічного працівника, спрямовані на вдосконалення
навчального процесу навчального закладу.
3. Написання методичних розробок.
4. Прочитання лекцій та доповідей.
5. Проведені відкриті заняття.
6. Виступи на педагогічних радах, методичних нарадах, конференціях
тощо.
7. Участь у створенні навчальної матеріально - технічної бази, наочності,
дидактики.
8. Методичні підходи, які використовує педагогічний працівник у
навчальному процесі для його активізації.
9. Як педагогічний працівник використовує передовий досвід колег у
своєї практичної роботі.
10. Діловий стиль у навчальної роботі.
11. Проблема (тема), над якою працює педагогічний працівник.
АНКЕТА
педагогічного працівника, якій атестується на вищу категорію
та педагогічне звання (перша сторінка творчого звіту)
1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________
2. Число, місяць, рік народження _______________________________________
3. Освіта____________________________________________________________
4. Вищий навчальний заклад __________________, рік закінчення _____,
диплом № виданий _______.
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5. Спеціальність за дипломом___________________________________________
6. Дата, спеціальність, заклад, в якому відбувалося підвищення кваліфікації,
його результат: _______________________________, посвідчення № від _____
7. Дата початку педагогічної діяльності _______________, стаж безпосередньої
педагогічної роботи __________________________________________________
8. Основні етапи педагогічної діяльності (посади, в яких установах)__________
____________________________________________________________________
9. Посада і місце роботи_______________________________________________
10. Кваліфікаційна категорія ___________, наказ _________ від ______ № ____
11. Педагогічне звання _______________, наказ __________від ______ № _____
12. Суттєвість педагогічної доробки (методичні посібники, методичні розробки,
тези наукових докладів, повідомлень, статей тощо) _______________________
13. Короткий зміст методик, які використовуються на
практиці____________________________________________________________
14. Твори автору педагогічного досвіду _________________________________
15. Література та педагогічний доробок педагогічного працівника ___________
Орієнтовна схема
тематичного творчого звіту педагогічного працівника
1. Назва теми і у зв’язку з чим виникла думка про роботу над нею.
2. Яка кінцева мета була поставлена перед початком роботи над темою?
3. У чому проявляється принципова новизна теми, що розробляється.
4. Який час і на заняттях з якими категоріями слухачів перевіряється
дана проблема, позитивні результати?
5. Як удосконалюється підготовка до занять з урахуванням пропозицій
теми, що розробляється (час, що витрачається на підготовку до занять, рівень
новизни, інформативності матеріалу, що викладається, тощо)?
6. Проведена робота на конкретних прикладах (тематичний план,
система занять з теми, окремі заняття, відгуки слухачів, відгуки колег тощо).
7. Особиста думка про ефективність проведеної роботи.
8. Література, яка використовувалась під час розробки теми.
9. Рекомендації своїм колегам щодо впровадження здобутого досвіду у
їх практику.
_______________________________________________________

