
Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників 

при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій 

  

 

  

□   має повну вишу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався; 

□  здатний створювати умови для розвитку студентів, забезпечувати засвоєння ними освітніх 

програм; 

□  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; 

□  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому 

процесі; 

□  уміє вирішувати педагогічні проблеми; 

□  уміє встановлювати контакт з учнями, батьками, колегами; 

□  дотримується педагогічної етики, моралі 

 

 

  

□  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра); 

□  здатний створювати умови для розвитку студентів, забезпечувати засвоєння ними освітніх 

програм; 

□  знає основи педагогіки, психології; 

□  використовує диференційований та індивідуальний підхід до студентів; 

□  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому 

процесі;  

□  постійно вдосконалює свій професійний рівень; 

□  ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, 

різні форми роботи зі студентами;  

□  впроваджує інноваційні технології в освітньому процесі; 

□  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту; 

□  уміє вирішувати педагогічні проблеми; 

□  уміє встановлювати контакт зі студентами, батьками, колегами, є авторитетом для них; 

□  дотримується педагогічної етики, моралі; 
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□  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра); 

□  здатний створювати умови для розвитку студентів, забезпечувати засвоєння ними освітніх 

програм; 

□  знає основи педагогіки, психології; 

□  використовує диференційований та індивідуальний підхід до студентів; 

□  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних 

особливостей і здібностей до студентів; 

□  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому 

процесі; 

□  постійно вдосконалює свій професійний рівень; 

□  ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, 

різні форми роботи зі студентами; 

□  упроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у освітньому процесі; 

□  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; 

□  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту; 

□  вміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт із студентами, батьками, 

колегами, є авторитетом для них; 

□  уміє аргументувати свою позицію; 

□  дотримується педагогічної етики, моралі; 

□  наявність стажу на педагогічній посаді не менше п’яти років 
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□  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра); 

□  здатний створювати умови для розвитку студентів, забезпечувати засвоєння ними освітніх 

програм; 

□  володіє широким спектром стратегій навчання та виховання; 

□  застосовує нестандартні форми організації роботи із студентами; 

□  знає основи педагогіки, психології; 

□  використовує диференційований та індивідуальний підхід до студентів; 

□  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних 

особливостей і здібностей студентів; 

□  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому 

процесі; 

□  постійно вдосконалює свій професійний рівень; 

□  активно й ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі інноваційні освітні 

методики і технології, педагогічні засоби; 

□  упроваджує передовий педагогічний досвід у освітньому процесі; 

□  продукує оригінальні, інноваційні ідеї; 

□  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; 

□  вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в навчальному закладі; 

□  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту; 

□  уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт із студентами, батьками, 

колегами, є авторитетом для них; 

□  вміє аргументувати свою позицію; 

□  дотримується педагогічної етики, моралі; 

□  наявність стажу на педагогічній посаді не менше восьми років 
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 може присвоюватись педагогічним працівникам Педагогічне звання «старший викладач»

які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст І категорії», 

працівникам, які досягли високою професіоналізму в роботі, систематично використовують 

прогресивний педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають 

практичну допомогу у становленні молодих педагогів, постійно працюють над своїм фаховим 

самовдосконаленням. 

 

  

 присвоюється педагогічним працівникам, які Педагогічне звання «викладач-методист»

мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», відповідають вимогам для 

присвоєння звання «старший викладач», а також запроваджують у навчально-виховний процес 

найбільш ефективні форми і методи роботи, узагальнюють передовий педагогічний досвід, 

беруть активну участь у розробці концептуальних положень освіти, діяльності професійних 

методичних об єднань, асоціацій. 

При присвоєнні педагогічного звання  педагогічний працівник «викладач-методист»

повинен мати власні методичні розробки, які пройшли апробацію схвалені 

науково-методичними установами відповідного рівня. 

При встановленні кожної із зазначених категорій, присвоєнні педагогічних звань 

враховуються державні нагороди, рівень моральних якостей та загальної культури 

педагогічного працівника, володіння державною мовою. 
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