
Зразок 1 
Довідка 

про виконання критеріїв щодо відповідності посаді 
_________________________________________________________ 

(вказати посаду педагогічного працівника) 
 ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника) 
 

1. Виконання Правил внутрішнього розпорядку:  
Протягом міжатестаційного періоду порушення 

_______________________________________ правил внутрішнього розпорядку 

(посада та ПІБ педагогічного працівника) 
____________________________________________________________________ 

(виявлено / не виявлено – необхідне зазначити) 
 

2. Дотримання вимог статті 7 Закону України «Про освіту»: 
Веде заняття _____________________________ мовою. 
3. Має/не має всю/всієї оформлену/-ної документацію/-ї, пов’язану/-ої з 

освітнім процесом.  
Службова та навчальна документація оформлена ______________ мовою. 
4. Участь у засіданнях педагогічної/методичної ради закладу/установи 

(необхідне визначити): 
 

Навчальні роки 
міжатестаційного 
періоду 

Кількість 
проведених 
засідань 
пед./метод. 
ради 

Кількість 
засідань 
пед./метод. 
ради, які 
відвідав 
педагогічний 
працівник 

Кількість засідань 
пед./метод. ради, які 
не відвідав 
педагогічний 
працівник з 
поважних причин 

Кількість засідань 
пед./метод. ради, 
які не відвідав 
педагогічний 
працівник без 
поважних причин 

20__/20__     

20__/20__     

20__/20__     

20__/20__     

20__/20__     

Усього за 
міжатестаційний 
період 

    

 

 

____________________ _____     __________________ 
Посада особи, яка видала довідку      Прізвище, ініціали 

 

Дата видачі довідки __________________   МП (за наявності) 



Зразок 1а 

 
Довідка 

про участь у засіданнях ________________________________________________ 
(вказати назву відділу/відділення/циклової комісії, де працює педагогічний працівник) 

 

____________________________________________________________________ 
(посада та ПІБ педагогічного працівника) 

 

Навчальні роки 
міжатестаційного 
періоду 

Кількість 
проведених 
засідань відділу 

Кількість 
засідань 
відділу, які 
відвідав 
педагогічний 
працівник 

Кількість 
засідань 
відділу, які не 
відвідав 
педагогічний 
працівник з 
поважних 
причин 

Кількість 
засідань 
відділу, які не 
відвідав 
педагогічний 
працівник без 
поважних 
причин 

20__/20__     

20__/20__     

20__/20__     

20__/20__     

20__/20__     

Усього за 
міжатестаційний 
період 

    

 

 

Завідувач  
відділу/відділення/циклової комісії     __________________ 

          Прізвище, ініціали 

 

 

Дата видачі довідки __________________ 

 



Зразок 2 

Перелік методичних заходів, у яких узяв участь  

____________________________________________________________________ 
(посада та ПІБ педагогічного працівника) 

 

 

№ 
з/п 

Назва 
методичного 

заходу 

Навчальний 
рік 

Дата 
проведення 

Функція 
(слухач/доповідач) 

Рівень 
заходу 

Кількість 
балів 

1.       

2.       

3.        

…1
 …      

 

 

____________________ _____     __________________ 
(посада педагогічного працівника)     (прізвище, ініціали) 

 

 

Дата оформлення _______________ 

 

                                           
1
 Вказується увесь перелік методичних заходів, у яких взяв/-ла участь педагогічний працівник 



Зразок 3 

Довідка 
про відсутність чи наявність (кількість) конфліктів у колективі (групі, класі), 

пов’язаних  з професійною діяльністю, роль у них 

_________________________________________________________ 

(вказати посаду педагогічного працівника) 
 ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника) 

Характер конфлікту та його наслідки Навчальні роки 
міжатестаційного періоду 

20__

/20_ 

20__

/20_ 

20__

/20_ 

20__

/20_ 

20__

/20_ 

Кількість конфліктів, припинених і вирішених у межах 
закладу (установи) (один факт – мінус 0,5 бала) 

     

Кількість подібних конфліктів, що повторилися (один 
факт – мінус 1 бал) 

     

Кількість конфліктів, припинених і вирішених в межах 
закладу (установи) внаслідок втручання адміністрації 
закладу (установи), а учня/студента переведено до іншого 
викладача (один факт – мінус 1 бал) 

     

Кількість подібних конфліктів, що повторилися, або 
учень/студент покинув навчання в закладі внаслідок 
конфлікту (один факт – мінус 2 бали) 

     

Кількість конфліктів, які набули розголосу та припинені 
внаслідок втручання органу управління або місцевого 
самоврядування (за підпорядкованістю) і сторони не 
мають претензій один до одного (один факт – мінус 1 бал)  

     

Кількість подібних конфліктів, що повторилися (один 
факт – мінус 2 бали) 

     

Кількість конфліктів, які набули розголосу та припинені 
внаслідок втручання органу управління або місцевого 
самоврядування, а учня/студента переведено до іншого 
викладача (один факт – мінус 2 бали) 

     

Кількість подібних конфліктів, що повторилися, або 
учень/студент покинув навчання внаслідок цього 
конфлікту (один факт – мінус 4 бали) 

     

Кількість конфліктів, пов'язаних з булінгом, психічним 
або фізичним насильством з боку педагогічного 
працівника стосовно учнів (їх батьків)/студентів (їх 
батьків) або колег (0 балів за цим критерієм). 

     

Усього балів      
 

 

____________________ _____     __________________ 
Посада особи, яка видала довідку      Прізвище, ініціали 

 

Дата видачі довідки __________________   МП (за наявності) 
 



Зразок 4 

ДОВІДКА 

про результати опитування учнів/студентів1
  

_________________________________________________________ 

(вказати посаду педагогічного працівника) 
 ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника) 

Навчальний рік 
міжатестацій-

ного періоду 

Кількість 
опитаних, 

усього 

(100 %)  

Кількість 
задоволених 
навчанням, 

чол. 

% 

задоволених 
від усіх 

опитаних 

Оцінка за 
результатами 
анкетування 

 

Кількість 
балів 

20__/20__      

20__/20__      

20__/20__      

20__/20__      

20__/20__      

Загальна середня 
кількість балів за 
міжатестаційний 
період (середнє 
арифметичне) 

х х х х  

 

Кількість балів для кожної оцінки 
- позитивна – 2 бала; 
- нейтральна – 1 бал; 
- негативна – 0 балів. 

Шкала для оцінювання педагогічного працівника: 

81 – 100 % задоволених учнів (батьків)/студентів – позитивна оцінка 

50 – 80 % задоволених учнів (батьків)/студентів – нейтральна оцінка 

0 – 49 % задоволених учнів (батьків)/студентів – негативна оцінка 

 

____________________ _____     __________________ 
Посада особи, яка видала довідку      Прізвище, ініціали 

 

Дата видачі довідки __________________   МП (за наявності) 
 

                                           
1
 Не застосовується для оцінювання діяльності методистів та інших педагогічних працівників, посади яких не 

пов’язані з провадженням безпосереднього освітнього процесу (навчальною діяльністю) 



 

 

 

Зразок 5 

ЗВІТ 
 

_________________________________________________________ 

(вказати посаду педагогічного працівника) 
 ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника) 

 
про відвідування учнями/студентами заходів, пов’язаних зі змістом навчання 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учнів 

Кількість 
балів  

1.     

2.     

3.      

4.     

… …    

 Усього балів:  х х  

 

 

____________________ _____     __________________ 
(посада педагогічного працівника)     (прізвище, ініціали) 

 

 

Дата оформлення _______________ 

 



Зразок 6 

ДОВІДКА1
 

про досягнення учнями викладача 

 

____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника) 

нормативних результатів навчання з навчальної дисципліни2
 

____________________________________________________________________ 

 

Навчальний рік 
Кількість учнів у 

класі, всього (100 %) 

Кількість учнів у 
класі, які досягли 

програмних 
результатів 

навчання (отримали 
оцінки «добре» та 
«відмінно»), чол. 

% від усього 

20__/20__    

20__/20__    

20__/20__    

20__/20__    

20__/20__    

Усього     

 

 

____________________ _____     __________________ 
Посада особи, яка видала довідку      Прізвище, ініціали 

 

Дата видачі довідки __________________   МП (за наявності) 
 

                                           
1
 Копія такої довідки видається концертмейстеру відповідного викладача (де це передбачено) 

2
 Видається за кожною навчальною дисципліною (предметом), які викладає педагогічний працівник 



Зразок 14а 

ПЕРЕЛІК1
 

заходів з поширення власного методичного досягнення, здійснених 
педагогічним працівником, який претендує на присвоєння педагогічного звання 
«Викладач-методист»: 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Дата 
проведення 

Місце 
проведення 

Кількість 
учасників 

1.     

2.     

… …    

 

 

_________________________    ________________________ 
(посада педагогічного працівника)     (прізвище, ініціали) 

 

 

 

Дата оформлення _______________ 

 

                                           
1
 Перелік може доповнюватися іншими стовпцями, які відображатимуть характеристики поширення досягнення 

(наприклад, у випадку з виданням компакт-дисків тощо) 


