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І. Загальні положення 

1. Методист вищої категорії належить до професійної групи «Професіонали». 

Сферою діяльності методиста вищої категорії є організація освітнього процесу в 

коледжі. 

2. Призначення на посаду методиста вищої категорії науково-методичного 

відділу та звільнення з неї здійснюється наказом директора коледжу за поданням 

заступника директора з навчально-методичної роботи з дотриманням вимог Кодексу 

законів про працю України та чинного законодавства про працю. 

3. Методист вищої категорії безпосередньо підпорядковується заступнику 

директора з навчально-методичної роботи. 

4. У своїй роботі дотримується та керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про вищу світу», постановами Кабінету Міністрів України, 

наказами та листами Міністерства освіти і науки України,  Статутом університету, 

Положенням про Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, наказами 

та розпорядженнями керівництва КНТЕУ та ХТЕК КНТЕУ, Правилами 

внутрішнього розпорядку, Положенням про науково-методичний відділ коледжу і 

даною посадовою інструкцією. 
 

 

ІІ. Завдання та обов’язки методиста вищої категорії  

1. Якісне виконання своїх посадових обов’язків: 

1.1. Планує, організовує, аналізує навчально-методичний процес та здійснює 

внутрішній контроль роботи коледжу: 

-  складає перспективний план роботи коледжу; 

-  здійснює аналіз документообігу відділень відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України та інструкції з діловодства; 

-  відвідує засідання циклових комісій, контролює вірне та своєчасне 

заповнення документації циклових комісій та викладачів: протоколи засідань, 

журнали взаємовідвідувань, індивідуальні плани викладачів тощо; 

-  аналізує освітньо-професійні програми, навчальні плани та 

пояснювальні записки до навчальних планів спеціальностей, методичних 

рекомендацій. 

- - за наданою інформацією з відповідних структурних підрозділів коледжу 

формує план роботи коледжу, план науково-дослідної роботи на навчальний рік та 

щомісячний календарний план роботи коледжу; 

 

- аналізує інформацію про навчально-методичну, наукову роботу 

викладачів коледжу, циклових комісій, структурних підрозділів. Складає річні звіти 

за напрямами роботи коледжу, звітні доповіді директора про результати роботи 

коледжу в поточному навчальному році; 

-  відповідає за планування, організацію та проведення навчально-

методичних семінарів з викладачами. Розробляє тематику та форми проведення 

навчально- методичних семінарів з викладачами в рамках Школи молодого 

викладача. Залучає досвідчених викладачів та викладачів-методистів коледжу до їх 



4 

 

активної участі в проведенні. 

1.2.  Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу різних 

видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної 

майстерності педагогічних працівників коледжу: 

-  відвідує заняття викладачів коледжу з метою вивчення та впровадження 

в педагогічний процес інноваційних технологій та передового педагогічного 

досвіду; 

-  контролює наявність та методичне наповнення навчальних дисциплін, 

що закріплені за цикловими комісіями. Перевіряє їх відповідність до освітньо- 

професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, а також вимог до їх 

оформлення і змісту; 

-  надає практичну допомогу викладачам у складанні навчальних та 

робочих навчальних програм, методичних рекомендацій, оформленні рекомендацій 

тощо; 

-  контролює та аналізує методичні розробки викладачів коледжу. Кращі 

розробки рекомендує до участі у педагогічному вернісажі, у виставках та 

конференціях; 

-  контролює якість навчальних занять, виконання навчальних планів і 

програм. Надає методичну та консультативну допомогу викладачам та завідувачам 

циклових комісій; 

-  аналізує всі напрями методичної роботи з підвищення педагогічної 

майстерності та удосконалення фахової підготовки викладачів, відображає їх аналіз 

у виступах на засіданнях Адміністративної ради, Педагогічної ради, конференціях 

та інших заходах; 

-  організовує проведення та аналізує результати директорського 

контролю знань студентів. 

1.3.  Організовує та контролює наукову діяльність викладачів коледжу: 

-  забезпечує наукову діяльність викладачів та студентів коледжу, 

виставку наукових робіт викладачів «Науковий вернісаж», здійснює контроль за 

проведенням цикловими комісіями Тижня науки в коледжі; 

-  здійснює контроль за підготовкою та проведенням науково-практичних 

та науково-методичних конференцій, педагогічних читань, круглих столів 

викладачів та студентів коледжу; 

-  забезпечує участь викладачів коледжу в міжнародних, всеукраїнських, 

обласних та міських конференціях, педагогічних семінарах; 

1.4.  аналізує й рекомендує до публікації статті та тези виступів викладачів 

коледжу. 

1.5. 1.8. Редагує інформацію для збірника «Часопис КНТЕУ», матеріали 

щорічної міжнародної науково-практичної конференції та забезпечує їх видання. 
1.6.  Контролює та погоджує інформацією для сайту коледжу про 

заплановані та проведені заходи. 

1.7.  Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до 

принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних 

цінностей України, додержується педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб 



5 

 

життя. 

1.8.  Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну, методичну 

майстерність, загальну культуру. 

1.9.  Створює в науково-методичному відділі атмосферу, спрямовану на 

розвиток творчого потенціалу викладачів, впровадження досягнень перспективного 

педагогічного досвіду та освітніх технологій. 

ІІІ. Права 

Методист вищої категорії має право: 

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності підрозділу. 

2. На забезпечення робочим місцем та безпечні умови праці. 

3. Отримувати від керівника підрозділу необхідну та достатню інформацію 

для ефективного виконання покладених завдань та обов’язків. 

4. На гарантії, передбачені законодавством про працю та внутрішніми 

документами ХТЕК КНТЕУ. 

5. Користуватись матеріально-технічною базою ХТЕК КНТЕУ для виконання 

покладених завдань та обов’язків. 

6. Проводити контроль виконання навчальних планів, навчальних програм, 

робочих навчальних програм дисциплін, індивідуальних планів викладачів. 

7. Перевіряти якість розробки та ефективність впровадження в навчальний 

процес навчально-методичних комплексів дисциплін. 

8. Відвідувати навчальні заняття викладачів та перевіряти якість їх 

проведення. 

9. Брати участь у роботі Загальних зборів трудового колективу, Педагогічної 

ради, Методичної ради, Адміністративної ради. 

10. Брати участь в організації науково-методичних конференцій, семінарів, 

конкурсів, виставок навчально-методичних розробок викладачів коледжу, нових 

надходжень навчальної та методичної літератури.  

11. Залучати викладачів коледжу до участі в підготовці і проведенні навчально-

методичних заходів, що відбуваються в коледжі, місті, області, Україні, інших 

країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. 

12. Подавати директору, заступнику директора пропозиції щодо поліпшення 

організації навчально-методичного процесу в коледжі та удосконалення навчально-

методичного забезпечення дисциплін.  

13. Вирішувати з керівниками структурних підрозділів коледжу питання, що 

входять до компетенції методиста вищої категорії. 

14. Вносити пропозиції щодо заохочень педагогічних працівників 

 

ІV. Відповідальність 

Методист вищої категорії несе відповідальність за: 

1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю; 
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2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, 

визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством 

України; 

3. завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством України про працю; 

4. економне ставлення до ресурсів,  які використовуються в процесі виконання 

своїх посадових обов’язків; 

5. дотримання чинного законодавства України в сфері освіти, правил охорони 

праці, пожежної та техногенної безпеки безпеки, правил поводження з 

електроприладами; 

6. зберігання конфіденційності інформації, отриманої в процесі виконання 

посадових обов’язків.   

 

 

V. Методист вищої категорії повинен знати: 

1. Закони України, інші нормативно-правові акти, Статут КНТЕУ, Положення 

про Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, накази та 

розпорядження керівництва ХТЕК КНТЕУ, які пов’язані з виконанням посадових 

обов’язків, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про науково-методичний 

відділ, дану посадову інструкцію. 

2. Теорію, методики навчально-методичної діяльності, основні закономірності  

особистісного розвитку людини. 

3. Цілі, принципи, зміст освіти, зокрема педагогічної, її організацію, 

управління, нормативне забезпечення. 

4. Методи, форми, засоби безперервної освіти, підвищення професійної 

компетентності, майстерності педагогічних працівників. 

5. Програмно-методичні матеріали і документи щодо проведення навчально-

виховного процесу, принципи і порядок розробки навчальних планів, програм, 

навчально-методичних посібників, рекомендацій. 

6. Індивідуальні особливості студентів, професійні характеристики викладачів, 

соціально-економічні, культурні, інші умови педагогічної діяльності. 

7. Передовий педагогічний досвід, принципи, якими керуються в роботі 

провідні педагоги; досягнення вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної 

науки  і практики. 

8. Прийоми і методи ефективного застосовування професійних знань в 

практичній педагогічній та методичній діяльності. 

9. Ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини 

як особистості та найвищої цінності суспільства. 

10. Комп’ютерні технології та володіти ними: Windows all, MS Office, Word, 

Excel, Інтернет браузери (Opera, Firefox, Google Chrome), електронна пошта, 

пошукові системи, мультимедійні пристрої та системи тощо. 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 
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Методист вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за 

відповідною спеціальністю з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача 

відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти або інша повна вища освіта 

та спеціальна педагогічна підготовка (магістр, спеціаліст). Стаж роботи  за 

професією методиста І категорії – не менше 2 років. 

 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

1. За відсутності методиста вищої категорії його обов’язки виконує особа, 

призначена в установленому порядку, або інший методист вищої категорії, який 

набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених 

на нього обов’язків. 

2. Для виконання обов’язків та реалізації прав методист вищої категорії 

взаємодіє з усіма структурними підрозділами коледжу в залежності від розподілу 

обов’язків та покладених завдань, а також Міністерством освіти і науки України, 

Київським національним торговельно-економічним університетом та установами, 

що регламентують діяльність навчального закладу та взаємодія з якими забезпечує 

надання якісних освітніх послуг.  

 

З інструкцією ознайомлений (а): 

 

  

 


