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УДК 378.147-051:378.4:005.6 
ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИСТА ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ СКЛАДНИК 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

С.В. Васильєв, С.В. Лупол,  
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Згідно з тлумачним словником української мови методи́ст (з грецького 
methodos – слідування чомусь, шлях до чого-небудь) – фахівець з методики 
викладання якого-небудь предмета. Саме слово «методист» своїм корінням 
походить від учення протестанської церкви, яка відділилася від англійської 
церкви у XVIII столітті і проповідує дисциплінованість, релігійне смирення і 
терпіння. Вже тоді намагалися систематизувати життя віруючих і дотримува-
тись релігійних приписів. Основоположником методистського руху вважа-
ється Джон Веслі. На початку XIX практикуючі вчителі почали обмінювати-
ся своїм досвідом та методами навчання, тобто методична робота стала сис-
темною, а вже у XX столітті зʼявилася професія викладача-методиста.

Методист – це фахівець, в обов'язки якого входить постійний і 
послідовний контроль над організацією роботи установи, в якій він працев-
лаштований, а також ведення всієї необхідної документації, проведення 
різних заходів. Говорячи простими словами, методист – це не просто гвинтик 
великої системи будь-якого закладу освіти чи установи, це ключик, який 
забезпечує безперебійну роботу всієї системи.

Основна діяльність методиста повʼязана з роботою з людьми, тому по 
предмету праці цю професію можна віднести до категорії «Людина – люди-
на». В системі освіти України методисти присутні на кожному рівні освіти, 
починаючи з дитячих садків. Методист повинен бути комунікабельним, вміти 
добре аналізувати та швидко приймати рішення, бути стресостійким та доб-
рочесним. До основних завдань методиста можна віднести методичну допо-
могу викладачам, організацію освітнього процесу та підбір педагогічних та 
науково-педагогічних кадрів.

Робота методистів дуже важлива, адже саме вони допомагають у про-
фесіональному рості своїм колегам викладачам.

у. – К.:::  ММММММММААААААААУ

ьмитеееее   ссвввввоооооооююююю жжжжжизнь 

ВІД'ЄМНИЙЙЙ СССКККККККККЛЛЛЛЛЛЛЛЛАААААААААДДДДДДДДДНННННННННИИИИИИИИИКККККККК 
ТІ ВИИИЩЩЩЩЩЩЩЩЩОООООООЇ ОСВІТИИИИИИИИИ

ьєв, С.В. Луупппппппппоооооооооллллллл,  
демія ххххааааааррррччччових тттттттттеееееххххххххнннооооолллогіййййййййй, м. Оде

овниккоооооооммммм україїнннннссссььььььькккккккккооїїїї мооооввввввввииииииии методис
мусь, шллллляяяяяхх дддддоо чччччооооогггггоо-нееееебббббууууддддьььь))))))))) – фахі

удь прредддддддддмммммммееееета. СССССамммммммммееееее слово «««мммммметоди
протттттееееесстттттттттаааааааааннннннннсссссссссьььььььььккккккккооїїїїїїїї цццеееррррркквввввиииии, яка відді

олітті іііі пппррррррррроповідуєєєєєє дддииииииииисциииииппппплллллллііііііновані
тоді намаггггггггалллллллллися системммммммматттттттттизувати ж

них приписіііввввввввв. ООООООООсновопооооолллллллллооооооооожжжжником
он Веслі. На почаааттттттткккууууууу XXXXXXXXXIIIIIIIIXXXXXXXXX пппррррррааактику

м досвввввіііііддддооооомммм та методамиии ннннннннааааааааавввчання
ою, а вввввжжжжжжеееее у XXX ссссссссттттоолітті зʼявилася п
Мееееееетттттодддддддииист –––– цццццццццеееееееее фффффффффахівець, в

послііііідддддоовввввввниииййййй   кккккоооооооннннтттттрроль нннннннннаааааааааддддд органі
лааашшшшшттттооооооооовваний, ааааа  тттттааакожжжжж вввввввведення
ррррріііззззннннннииииих зззззаходів. ГГГГГооооовоооооррррряяяяячи про
вввввввеликоооооїїїїї сссссииииистеми бббббууууудь-як
зззззабезпечуууууєєєєє бббббееееезперебійн

Основввввннннннннааааа діяль
пппппрррррррееееедддмммммету праці ц
на». ВВВВВ сссссссистемі
починаючи з
дддддобре ана
рррррочесн
могу



486 
  Одеська національна академія харчових технологій

Збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської науково-методичної конференції
«Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних

технологій у здійсненні освітнього процесу»,14-16 квітня 2021 р.

 

 

Спираючись на пізнання, життєвий досвід і тенденції часу, цей фахі-
вець розробляє і впроваджує різні освітні методики. Надалі його працями бу-
дуть користуватися інші педагоги, щоб поліпшити показники здобувачів ви-
щої освіти. Крім цього, робота методиста включає в себе атестацію працівни-
ків закладів освіти. Для цього вони використовують як співбесіду, так і 
перевірку всієї документації, пов’язаної з освітнім процесом.

Хоча у всіх освітніх закладах є посада методиста, окремої 
спеціальності для її отримання немає. Освіта методиста – це скоріше знання, 
зароблені завдяки особистому досвіду і жагучому бажанню допомагати 
іншим. І в цілому, щоб претендувати на цю посаду, достатньо мати диплом 
педагога, отриманий у закладі вищої освіти. І тим не менше, якщо людина 
хоче стати відмінним фахівцем у цій галузі, йому доведеться активно займа-
тися власним всебічним розвитком. Хороший методист – це психолог, що 
розбирається в тому, як мислять студенти.

Посадовий обов'язок методиста має на увазі також те, що він повинен 
займатися інформаційною роботою, тобто популяризувати установу, в якій 
він працює, що також можна вважати досить важливим заняттям.  

Методист повинен стежити за всіма оновленнями в сфері освіти, щоб 
вчасно модернізувати всі свої методики. І що більш важливо, такий фахівець 
повинен вміти правильно підносити цю інформацію педагогам, щоб ті не 
тільки були в курсі всього, що відбувається, але й бездоганно виконували 
поставлені перед ними завдання. Отже, методист повинен володіти задатками 
лідера, а також бути комунікабельним.

В Одеській національній академії харчових технологій існує Навчаль-
ний центр організації освітнього процесу, у складі якого є Навчально-
методичний відділ та Відділ ліцензування, акредитації та сертифікації 
(ЛАтаС). 

У цих підрозділах і працюють досвідчені методисти, які виконують ни-
зку задач з організації та забезпечення якості вищої освіти, а саме:

– планування, організація та контроль освітнього процесу;
– організація та супровід ліцензування та акредитації спеціальностей і освіт-
ніх програм;

– планування, організація та контроль навчально-методичної роботи;
– планування, організація та контроль за підвищенням кваліфікації на-

уково-педагогічних працівників та інші.
Робота відділу ЛАтаС та його працівників-методистів цілком і повніс-

тю пов’язана із забезпеченням та підвищенням якості вищої освіти в ОНАХТ.  
Це відповідає місії академії і забезпечується наданням методичної та іншої 
допомоги гарантам освітніх програм та викладачам кафедр при підготовці 
освітніх програм рівнів бакалавр/магістр, забезпеченні публічності інформа-
ції про освітні програми та проходженні акредитації цих програм. Акредита-
ція освітніх програм – це оцінювання освітніх програм академії на предмет 
відповідності стандарту вищої освіти (за його наявності), що включає в себе, 
крім вимог стандарту за відповідною спеціальністю, дотримання ліцензійних 

есіду,

одистаааа, ооокремо
це сккооооррррііішшшшшееее зззззнннннання, 

бажанннннннннннююююююю допооооммммааагггггаааати
, достатнннннннььооооооо мати диппппллллоооммммм 

им не меншшшшшшшееее,  якщо людиннннааааа 
му довввввввееееееедддддддетььььссссссяяяяяяя ааааааккккккктттттттииииввнно займа-

ий методист – ццеееееее пппппппсссссссииииииихххххххооооооолллллллоооооогггг, що 

має на уввввввваааазззззззііііііі тттттаакккккккооооооожжжжжжж те, щщщщщщщооо він пови
тобто попууууууллллллляяяяяяяррррррризуууувввввваааааааттттти уууууууссссссстттттттаааанову,

ати доссссссииитттттььььь важлллллллиииииивввввввиииимммм ззанятттттяям.  
ти за всімааа ооооонннннооооовленннннннннняяяяяяями в сфері

ої метооооооддддддики. І щщщщщоооо бббббіііііллллльььшш вввааааааажжливо, т
о підносииииттттииии цццююююю ііііннннфффорррмммммаааццццціііююююююю педаг

ього, щщщщщщщооооо ввідббббууууваааєєєєєєтться, але йй безд
ми завввдддддааанннннннннннннняяяяяяя. ОООООООтттжжжжжже, мммметтттоооодист повин

ути комуууууууннннннііііііікабельниииииимммммм.
ій націонннннааааллллллльній академммммммііїїїїїї харчових

організації оооооооссссввввввіііііітнього пппппппрррроооооооцесу, у
ий віддділ та ВВіііііддддддддддіііііііллллллл ллллллліііііііцццццццееенннннззуванн

С). 
У цииихххх ппппііііддроздддіііллллллааааах і працюють до

у задачччччч ззз ооооооорррррганнніііііззззззааааццццццціііііііїїїїїїї ттаааааа ззабезпеченн
–– пппппплааннннууууввввваааааннннннннннняя, орггггггганннннннізація та

– оооорррргггггггаааааннізація ттттааа сссссууууупррррроооооввііііддддд ліцен
нннніііхххх пппппрррррооооггггррам;

––– пппллллаааануванняяя, органі
– ппплллллаааннннуууування, ор

ууууууукккккооооово-педагггооооооггггіііііічних
РРобота відді

тю ппоооов’’’’’яяяяяязана із
Це відповіда
ддддопомоги
оооосвітні
ції п
і
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умов та досягнення заявлених у програмах результатів навчання. Голова На-
ціонального агентства із забезпечення якості вищої освіти окреслив акреди-
тацію «як внутрішній тренінг, мобілізацію всіх ресурсів, правильну напругу в 
колективі. Можливість ще раз задуматись над тим, чи правильно створена та 
чи інша освітня програма, чи є вона унікальною, чи зроблено все для того, 
щоб вона була дійсно якісною». Кількість акредитованих освітніх програм 
росте з року в рік, тобто можна сказати, що проходячи акредитацію чергової 
освітньої програми в ОНАХТ, задаються правильні питання, зусилля усіх 
працівників направлені на подолання і вирішення цих питань і, як результат, 
знаходяться правильні відповіді і рішення. 

Якість освіти є дуже багатогранною категорією, за своєю сутністю ві-
дображує різні аспекти освітнього процесу.

Забезпечення якості освіти невідʼємно повʼязано з забезпеченням кад-
рового складу та розвитком кадрового потенціалу академії. У своїй діяльнос-
ті для контролю кадрового забезпечення відділ ЛАтаС керується ліцензійни-
ми умовами провадження освітньої діяльності. У них прописані вимоги до 
керівника та членів проектної групи освітньої програми, групи забезпечення 
спеціальності. Окрім того, у ліцензійних вимогах прописані «Види і резуль-
тати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до 
визнання кваліфікації, відповідної спеціальності» з переліком 18 пунктів, 
яких у викладача має бути не менше чотирьох. А якщо викладач проводить 
освітню діяльність не за спорідненою спеціальністю – не менше семи. Такі 
жорсткі умови вимагають постійного моніторингу та контролю виконання 
цих вимог науково-педагогічними працівниками. Усі науково-педагогічні 
працівники академії мають відповідну освіту, науковий ступінь та вчене 
звання, необхідний стаж роботи та наукові публікації за фахом, проходили 
підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років. У 2019 році частка 
викладачів з науковими ступенями склала 78,3%, у 2020 році ця цифра збі-
льшилася до 79,6%.

Варто також зазначити, що ліцензійні умови змінюються занадто часто 
і працівники змушені витрачати багато часу на вивчення та опанування но-
вих змін, а також надання інформації про відповідність цим умовам. Для по-
легшення цього процесу у персональному кабінеті викладача у «автоматизо-
ваній системі розклад» https://www.rozklad.onaft.edu.ua/ створено можливість 
надавати, оперативно коригувати та доповнювати таку інформацію повністю 
в електронному вигляді.

Додатковим регулятором кадрового складу може стати затверждений у 
березні місяці професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів 
вищої освіти». У ньому викладено основні вимоги до кваліфікації викладачів, 
перелік та опис їх трудових функцій (професійних компетентностей).  

Сьогодні дуже багато вимог ставить життя до методиста, до його осо-
бистісних і професійних якостей, до його компетентності. Методист має пра-
гнути до ідеалу, постійно самовдосконалюватися, освоювати нові знання та 
навички. Ідеальний образ методиста не такий уже й недосяжний, якщо люби-

се для
ітніх ппппрррроооооогр

дитаццііііюююю ччччеергово
тання,,  зззууууссссиииилллллллляяяяя усіх 

питаньььь іііі, яяяк резззууууллльььььтттттат, 

рією, за своооооооєююююююю сутністю ввввіііі---

повʼязано з заббббббеееееееззззззпппппппееееееечччччччееееееенннннннннннннняяяяямммм кад-
тенціааллллллууууууу аакадемії. У сссссссввввввооооїй діяльнос

ня відділлл ЛЛЛЛЛЛЛАААААААтттттааССССССС кккккккеерруєтьььььььсяяяяяяя ліцензій
діяльності. УУУУУУУ нихххх ппппррррррропппппппииииииисссссссааааааанннні вим

упи освввіііііітттннннньььььої проооооооггрррррррааааммммииии, грууппппи забе
цензійних вввввииииимммооооогах пппппппрррррррооооооописані «Ви

особииииии  за спееццццціііііааалллллльннннніііістююююююю, яяка заст
дповіднооооїїїї  ссссппппеццццціііііалллльььносссссттттті»»»»» зз перелі

бути нее  мммммееееншееее чоооттттттирьох. ААААА яякщо в
не за сссссппппппоооооооррррррріііііііддддддднннннннееееееенооооооююююю ссссппппеецццціальністю 

имагаюютттттттььь постійноооооогггггггооо мооннннііітттттооооорингу
уково-педддддааааагггггггооогічними пппппппраааааацівникам

академії маююююююютттььььььь  відповідддддддннууууууу освіту
еобхіддний стаж рррррооооообббббооооооотттттттиииииии тттттттааааааа ннннааааукові

ення ккккввввааалллліфікації протяягггггоооооооммммм останн
адачівввв ззз ннннауковвииимми ступенями скл

шиласяяяяяя ддооооооо 79,66666%%%%%%%....
ВВВВВаааааарррртоооо таааааккккккооооожжжжжж зазннааааааччччччииити, що

і ппппррррааццццццціііівники ззззммммууууушшшшшеннннііііі ввввиииииитрачат
ввввиихххх зззззммміііінннн, а такожжжж ннннааааддддаааання ін
ллллллегшенннннннннняяя ццццього проооцесу у
ввввваній сиссстттттеммммііі розклад»
ннннннааааадддддавати, опппппеееееерррративн
вввв ееееллллеееееккккктронному ви
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ти свою справу, якщо бути не просто на посаді, а бути методистом за покли-
канням. При цьому можна з гордістю усвідомлювати те, що виконана праця
піде на користь студентам, викладачам, а значить, позначиться і на роботі 
закладу освіти взагалі.
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