
Рекомендації щодо складання педагогічної характеристики 

Після закінчення анкетних пунктів-реквізитів радимо використати такі 

трафаретні вирази. 

За час навчання виявив добрі (відмінні, посередні) здібності в засвоєнні 

предметів_______; проявив себе старанним у здобутті знань; навчальну 

програму засвоює добре (на «відмінно» та «добре», на «добре» та 

«задовільно»); виявив добрі (посередні) здібності в засвоєнні (у вивченні) 

предметів (окремих предметів) природничого(гуманітарного, медичного, 

педагогічного…) циклу, зокрема______; навчання дається легко (недостатньо 

серйозно ставиться до вивчення окремих предметів – до навчання); докладає 

багато зусиль у вивченні____, що даються не зовсім легко (через недостатню 

підготовленість); проявлчє особливий інтерес до окремих предметів____. 

Веде наукову роботу (брав участь у міських, міжнародних студентських 

наукових конференціях; призер, дипломант______ конкурсу, конференції). 

Має добрий (охайний) зовнішній вигляд; не завжди звертає увагу на свій 

зовнішній вигляд (байдужий до свого зовнішнього вигляду). 

Фізично добре (достатньо, відмінно) розвинений, має певні досягення 

(успіхи) в заняттях спортом. 

За характером тактовний (поміркований, розсудливий, чесний, 

стриманий, кмітливий, обов’язковий, ініціативний, неговіркий, нещирий, 

імпульсивний, запальний, потайний, нестриманий). 

Усвідомлює свої недоліки та прагне позбутися їх (працює над 

самовдосконаленням), на зауваження реагує правильно (болісно), критичні 

зауваження сприймає з гумором. 

Має мистецькі здібності (поетично обдарований,______; активний 

учасник____, організатор вечорів відпочинку). 

Має авторитет серед однокурсників. 

До виконання обов’язків________ставиться сумлінно (відповідально, 

серйозно, належним чином). 

 

 

 

 



(Зразок характеристики на студентку) 

 

Характеристика 
 

 

Костів  Мар’яни Вікторівни, 

студентки 2 курсу  

спеціальності «Початкова освіта»  

факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету 

 імені Івана Франка, 

1997 року народження. 

 

 

 

Мар’яна Костів з 1.09 2014 р. навчається на факультеті педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка за 

спеціальністю «Початкова освіта». За цей час зарекомендувала  себе здібною, 

дисциплінованою студенткою. До навчання ставилась сумлінно, має відмінні, 

глибокі та міцні знання з усіх предметів, постійно підвищує свій професійній 

рівень,  ерудована та всебічно розвинена.   

Протягом навчання  виявляла активність у громадській та суспільно 

корисній роботі. Студентка є активною учасницею низки науково-практичних 

семінарів. Має творчі здібності -  брала участь у підготовці та проведенні 

літературних вечорів факультету,  є активною учасницею доброчинних акцій: 

«Допомога  дітям сиротам та інвалідам», до Дна Святого Миколая, Дня 

інваліда,  Дня дитини та ін. Особливий інтерес виявляє до естрадного 

мистецтва. 

  М.Костів уміє триматися в колективі, підкоряється його вимогам. 

Критично ставиться до власних вчинків, до поведінки одногрупників. За 

характером чесна, таковна, розсудлива, ввічлива. 

       Характеристику видано за місцем вимоги. 
 

09.06.2016р. 

 

Декан факультету   

педагогічної освіти                                                        Д.Д. Герцюк 

 

Керівник  

академгрупи  ФПШ-21                           В.І. Квітко 
 

 

 


