
ПАМ’ЯТКА (до атестації) 

Номер 

критерію 

Критерії Документ (підтвердження) № зразка 

довідки 

Відповідність посаді 
1.1. Освіта Копія диплому  

1.2.:1.2.1., 

1.2.2.,  

правила внутр.труд.розпорядку; 

мова освітнього процесу;  

Довідка адміністрації довідка 

№1 

1.3 наявність оформ.навч.документ Довідка адміністрації довідка 

№1 

1.4 

1.4.1 

участь у: 

засідання педради  

цикловій комісії (у нас науково-

методичної ради) 

 

Довідка адміністрації 

 

Довідка адміністрації 

довідка 

№1 

№1а 

1.4.2 не менше 2-х методичних 

заходах щорічно 

"Копії планів засідань з зафіксованим 

прізвищем педпрацівника (у разі участі як 

доповідача). 

Довідки за підписом голів метод об’єднань, 

методкабінетів, центрів тощо (у разі участі як 

слухача)" 

довідка 

№2 

1.5. Підвищення кваліфікації з 

навчальних  дисциплін 

Свідоцтва, довідки, сертифікати про 

підвищення кваліфікації або участь у 

тренінгових програмах, програми майстер-

класів, фотофіксація проходження майстер-

класів в рамках фестивалів/конкурсів 

 

1.6. відсутність або наявність 

конфліктів 

Довідка адміністрації коледжу (за підписом 

директора або заступника) з указаною 

кількістю та характером конфлікту  за 

довідка  

№ 3 



результатами моніторингу на підставі 

проведених розслідувань (вивчення ситуації) 

1.7. Оцінка ОП за кожною 

дисципліною студентами, 

батьками 

Довідка адміністрації коледжу (за підписом 

директора або заступника) з висновком за 

результатами моніторингу - 

анкетування/опитування учнів та батьків або 

законних представників 

довідка 

№4 

2. Відповідність кваліфікаційній категорії 

2.1 реалізація змісту, форм, методі 

в і засобів навчання 

1. заняття проводяться за типовою 

навчальною програмою, реалізується весь 

набір методів, прийомів, засобів - 

довідка від адміністрації коледжу про 

наявність робочої програми з навчальної 

дисципліни 

2. заняття проводяться за типовою 

навчальною програмою, частково 

застосовуються елементи інших методик - 

довідка від адміністрації коледжу про 

наявність робочої програми з навчальної 

дисципліни та опис фактів застосування 

елементів інших методик 

3. Заняття проводяться з широким 

застосуванням елементів різних методик, 

розробляється педагогічна проблема - 

описання методу та наявність висновку від 

завідувача відділу (відділення), 

задокументовані результати обговорення на 

методичних об'єднаннях шкільного рівня 

 



(протоколи засідань), фотофіксація 

проведеного відкритого заняття або майстер-

класу з цієї проблеми з відгуками інших 

викладачів закладу освіти відповідного рівня з 

відповідного фаху 

2.1.1. 

 

показник заміщення 

викладання, проведення 1 

майстер-класу на міжнародному 

заході в Україні та за її межами, 

у т.ч. на запрошення іноземних 

закладів освіти 

 

Іменні листи-запрошення на майтер-клси, 

оголошення/афіші з прізвищем викладача як 

особи, що проводить майстер-клас 

 

2.1.2 показник заміщення 

самостійне рецензування1  

навчальної 

програми/підручника/посібника, 

створеного 

педпрацівником(ами) закладів 

КМО відповідного рівня  

копія титульної сторінки та її звороту виданої 

програми/підручника/посібника(утому числі й 

електронного, оформленого належним 

чином), де зазначено прізвище викладача як 

рецензента 

 

2.1.3. додатковий показник 

забезпечення (організація) 

відвідування здобувачами 

освіти культурно-мистецьких 

заходів (концертів, вистав, 

виставок тощо), пов'язаних зі 

змістом мистецької освіти, 

передбаченим навчальною 

звіт про кількість і назви таких заходів, у 

якому вказана кількість студентів, які взяли в 

них участь як відвідувачі 

довідка№5 



програмою як умежах уроків 

(занять), так і в позаурочний час 

 

2.1.4. додатковий показник: 

Кількість здобувачів, які 

вступили до закладів 

профільної, фахової передвищої 

або вищої освіти за 

спеціальностями, які вимагають 

демонстрування під час вступу 

компетентностей у сфері 

відповідного виду мистецтва 

1 випускник, зарахований на 

навчання 

1 випускник, зарахований на 

навчання за фахом дисципліни 

підтверджується офіційною інформацією 

(листами, довідками)закладів вищої 

мистецької освіти щодо зарахування 

випускника, де вказані, назва спеціальності 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво» назва 

освітньої програми (вказаний мистецький 

фах) 

 

2.1.5 додатковий показник 

Кількість здобувачів, які 

працевлаштовані після випуску 

і пропрацювали 3 і більше років 

за отриманою спеціальністю 

1 працевлаштований випускник 

підтверджується офіційною інформацією 

(листами, довідками) органів управління або 

керівників закладів 

культури/мистецтва/початкової мистецької 

освіти, де працюють працевлаштовані 

випускники 

 

2.2 кількість публічних виступів 

кожного здобувача освіти 

(сольних або в складі 

колективу)  або демонстрацій 

його творів на культурно-

Афіша, подяка, фото/відеофіксація, програма 

заходу, грамота, що підтверджує факт 

виступу, для колективів - списки учасників 

виступу (фестивалі, дитячі, юнацькі конкурси, 

конкурси-фесітивалі, виставки, дні міста, 

концерти школи, класу, покази тощо 

 



мистецьких заходах, не 

враховуючи контрольні заходи 

2.2.1 додатковий показник 

Кількість переможців 

(лауреатів, дипломантів) 

учнівських або студентських 

мистецьких, у тому числі 

виконавських конкурсів 

   

Дипломи, сертифікати учнівських 

(студентськх) конкурсів. Враховують 

всеукраїнські та міжнародні конкурси, що 

проводяться за вимогами Примірного 

положення 

 

 додаткові показники 

Сольне (індивідуальне) 

виконавство або виставкова 

діяльність педпрацівника 

 

Перемога викладача на 

професійних конкурсах 

всеукраїнського та 

міжнародного рівнів 

Участь у якості доповідача у 

наукових, науково-практичних, 

науково-методичних 

конференціях з питань розвитку 

мистецтва, культурно-

мистецької освіти 

 

Інша професійна мистецька д-

ть, спрямована на розвиток 

педагогічної майстерності 

 

Афіша, фото/відеофіксція 

 

 

 

диплом лауреата конкурсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диски із записами виконавства, портфоліо, 

нотні видання авторські або аранжування, 

 



записи постановок, буклети, каталоги 

виставок тощо 

 

Довідка № 6 успішність студентів за кожною дисципліною (оцінка добре, відмінно за кожною дисципліною) 


