
Критерії присвоєння 
кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії» 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється 
педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких 
характеризується:  
 здатністю забезпечувати засвоєння студентами навчальних програм; 
 знанням основ педагогіки, психології, вікової фізіології;  
 знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з 

дисципліни, яку вони викладають;  
 використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових 

освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі;  
 вмінням вирішувати педагогічні проблеми;  
 вмінням установлювати контакт зі студентами, батьками, колегами по 

роботі; додержанням педагогічної етики, моралі, постійно 
вдосконалюють свій професійний рівень;  

 використанням диференційованого та індивідуального підходу до 
студентів;  

 володінням сучасними освітніми технологіями, методичними 
прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної 
роботи та їх якісним застосуванням; застосуванням інноваційних 
технологій у освітньому процесі;  

 знанням основних нормативно-правових актів у галузі освіти; 
користуються авторитетом серед колег, студентів та їх батьків.  

Для проходження атестації на другу категорію викладач повинен: 
 підготувати публікації в науково-методичних журналах або збірниках 

(методичні розробки, наукові статті);  
 підготувати матеріали, що підтверджують участь у науково-

практичних конференціях, семінарах;  
 створити навчально-методичний комплекс відповідно до вимог 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу;  
 підготувати друковані тексти лекцій (практичних, семінарських, 

лабораторних занять) з відповідної дисципліни;  
 підготувати інструктивно-методичні матеріали до практичних і 

семінарських занять, лабораторних робіт з прикладами виконання 
завдань;  

 підготувати питання, тести для модульного контролю знань, для 
поточного контролю змістових модулів;  

 провести відкрите заняття на рівні циклової комісії ;  
 підготувати  студентів до участі в олімпіадах, конкурсах,  наукових 

студетських конференціях;  
 провести відкритий виховний захід;  
 створити портфоліо викладача.  

Також враховується: 
 участь у Педагогічній раді, навчально-методичних радах, засіданнях 

циклової комісії;  



 громадська робота викладача;  
 участь у зміцненні матеріально-технічної  бази коледжу;  
 результати анкетування.  

Критерії присвоєння 
кваліфікаційної категорії «Спеціаліст I категорії» 

 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється 
педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до 
працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та 
які використовують методи компетентно орієнтованого підходу до 
організації навчального процесу; володіють технологіями творчої 
педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і 
здібностей студентів; впроваджують передовий педагогічний досвід; 
формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на 
практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють 
аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.  
 Стаж безпосередньої педагогічної робот не менше п'яти років.  
 Для проходження атестації на першу категорію викладач повинен:  
 подати на розгляд атестаційної комісії методичні рекомендації з 

дисципліни (посібники, якщо є); 
 мати електронні курси з дисципліни; 
 провести відкрите заняття  на рівні навчально-методичної ради 

відповідного відділення.  
Критерії присвоєння  

кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» 
 Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється 
працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з 
кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які володіють 
інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх 
використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють 
широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, 
інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку; 
активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного 
процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання студентів; 
вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в 
навчальному закладі.  
 Стаж безпосередньої педагогічної роботи - не менше восьми років.  
 Для проходження атестації на вищу категорію викладач повинен: 
 підготувати підручник або навчальний посібник;  
 провести відкрите заняття і виховний захід (для кураторів) на рівні 

коледжу;  
 брати участь у підготовці та проведенні науково-практичних 

конференцій та семінарів;  
 здійснювати керівництво науковою роботою студентів, їх участю у 

всеукраїнських та обласних конкурсах, олімпіадах, конференціях;  



 мати електронні навчальні курси з дисциплін і володіти методикою їх 
використання в навчальному процесі; 

 регулярно брати участь у конкурсі ДЦ НМЦ Агроосвіти 
“Педагогічний оскар”; 

 пройти стажування з фахової дисципліни.  
Критерії присвоєння 

педагогічного звання «Старший викладач» 
 Педагогічне звання "Старший викладач" може присвоюватися 
педагогічним працівникам, яким установлено кваліфікаційну категорію 
"Спеціаліст вищої категорії", "Спеціаліст І категорії" та досягли високого 
професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий 
педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають 
практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.  
 На присвоєння педагогічного звання "Старший викладач" необхідно:  
 запроваджувати в освітній процес ефективні форми й методи роботи з 

обов’язковою демонстрацією методики на відкритих заняттях, 
тренінгах, виховних годинах, тощо;  

 керувати науково-дослідною робочою студентів; 
 проводити тренінги, семінари, конференції, майстер-класи, круглі 

столи на рівні коледжу;  
 мати публікації за результатами участі у конференціях різних видів;  
 рецензувати методичні розробки співробітників коледжу або інших 

навчальних закладів; 
 мати електронні навчальні курси з дисципліни і володіти методикою 

їх використання в навчальному процесі; 
 регулярно брати участь у конкурсі ДЦ НМЦ “Агроосвіта” 

“Педагогічний Оскар”.  
Критерії присвоєння  

педагогічного звання «Викладач-методист» 
 Педагогічне звання "викладач-методист" присвоюється  педагогічним 
працівникам, які мають кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої 
категорії", відповідають вимогам для присвоєння звання "Старший 
викладач", а також:  
 запроваджують в освітній процес найбільш ефективні форми й методи 

роботи з обов’язковою демонстрацією впровадженої методики на 
відкритому занятті, тренінгу, виховній годині тощо;  

 беруть активну участь у розробці освітніх програм, навчальних 
планів, формуванні ліцензійних і акредитаційних справ;  

 проводять тренінги, семінари, конференції, майстер-класи, 
стажування у формі виїзних сесій, круглі столи; виступи на засіданнях 
методо’єднань та заходах, організованих ДЦ НМЦ “Агроосвіта”;  

 організовують роботу наукових конференцій і науково-практичних 
семінарів, наукових секцій, нарад тощо;  

 мають сертифіковані електронні навчальні курси з дисциплін і 
володіють методикою їх використання в навчальному процесі;  



 надають практичну допомогу працівникам коледжу та інших 
навчальних закладів;  

 мають власні науково-методичні розробки, посібники, підручники; 
 регулярно беруть участь у конкурсі ДЦ НМЦ “Агроосвіта” 

“Педагогічний Оскар“; 
 мають публікації за результатами участі у конференціях різних рівнів.  

«Викладач-методист» 
  Педагогічні працівники подають на апробацію до обласних 
методичних об’єднань власні методичні розробки з дисципліни. Методичні 
рекомендації повинні мати рецензію, яка підтверджує інтелектуальну 
власність автора та електронний варіант методичних розробок. Кількість 
методичних розробок – не менше двох. Одна із них - навчальний посібник 
або підручник.  
  Педагогічні працівники, які атестуються на відповідність раніше 
присвоєному педагогічному званню, можуть подавати методичні розробки на 
апробацію за власним бажанням. 
 


