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Заступник директора з виконавчої та фінансової роботи
Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка
РЕФЛЕКСИВНИЙ ХАРАКТЕР МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ВИКЛАДАЧА КОЛЕДЖУ
Анотація: У статті автор розглядає методичну роботу в контексті
дослідження проблеми професійної рефлексії викладача коледжу; робить
спробу проаналізувати мету, завдання та структуру методичної роботи різних
коледжів України.
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Соціально-економічні зміни в державі потребують реформування системи
освіти, актуалізується потреба у підвищенні якості освіти. Відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» вищий навчальний заклад –окремий вид установи,
яка … проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну
діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої
освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і
здібностей [18]. Коледж, відповідно до згаданого вище закону, є одним із типів
вищих навчальних закладів, які діють в Україні.
Для формування професійної рефлексії викладачів коледжів важливе
значення має методична робота, що регламентована Законом України «Про
вищу освіту» (2014 р.), наказом Міністерства освіти і науки України № 450 від
07.02.2002 р.
Методологічні

та

теоретичні

аспекти

управління

та

організації

методичної роботи позначені в дослідженнях Ю.Бабанського, Л.Поздняк,
М. Поташника, Т. Шамової. Проблема використання різноманітних форм
методичної роботи висвітлена в роботах С. Молчанова, І. Жерносека та інших.

Методична робота в контексті дослідження проблеми професійної
рефлексії викладача коледжу залишається поза увагою дослідників, що й
спонукає наукові розвідки автора.
Слово «система» у словнику української мови трактується як «порядок,
зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв'язком
частин чого-небудь» [20, с.203].
У наказі Міністерства освіти і науки України чітко визначено основні
види методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів:
– підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських,
практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування,
практик і самостійної роботи студентів;
–

підготовка,

рецензування

підручників,

навчальних

посібників,

словників, довідників;
– розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних
планів і програм;
– розробка й підготовка нових лабораторних робіт;
– підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних
дисциплін;
– складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного
та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю;
– розробка й використання наочних навчальних посібників (схем,
діаграм, стендів, слайдів тощо);
– розробка й упровадження нових форм, методів і технологій навчання;
– вивчення й упровадження передового досвіду організації навчального
процесу[19].
Таким чином, методична робота в коледжі спрямована на забезпечення
навчального процесу, інструментування процесу викладання навчальних
дисциплін.Такої ж думки дотримується й М.Фіцула, визначаючи методичну
роботу «як цілеспрямовану діяльність вищого навчального закладу щодо

забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів
вищої школи з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної
діяльності» [21, с. 328].
Проте існують й інші розуміння змісту методичної роботи. Зокрема,
М.Поташник під методичною роботою розуміє «цілісну, засновану на
досягненнях науки, передового досвіду і конкретному аналізі утруднень
учителів, систему взаємозалежних мір, дій і заходів, спрямованих на всебічне
підвищення професійної майстерності кожного вчителя й вихователя…»[6, с.
53],

звертаючи увагу на те, що методична робота викладача носить

рефлексивний характер. У процесі методичної роботи професійна діяльність
викладача коледжу стає предметом спеціального само- та взаємодослідження,
на неї спрямовується «…вторинна пізнавальна діяльність»[22]. Інакше кажучи,
у процесі методичної роботи викладач здійснює самоаналіз власного ставлення
до

професійної

діяльності;

засвоює

засоби

й

способи

діяльності. Рефлексивний характер методичної роботи

професійної

підтверджують і

висновки Ю.Бабанського[16, с.462-465], який вважає її компонентом системи
підвищення кваліфікації вчителів, що реалізується в міжкурсовий період.
С.Гончарова застосовує термін «науково-методична діяльність»

–

специфічний тип освітньої діяльності, змістом якої є створення методу, його
апробація, упровадження та застосування [1, c. 93]. На наш погляд, це свідчить
про те, що професійна рефлексія викладача коледжу в процесі методичної
роботи може носити не тільки ретроспективний, але й випереджувальний,
інноваційний характер.
І.Жерносек вважає, що методична робота – це форма вивчення й
упровадження досягнень передового педагогічного досвіду, тобто в процесі
методичної

роботи

відбувається

не

тільки

саморефлексія,

але

й

взаємооцінювання, взаємопорівняння та взаємозбагачення [2; 3].
Отже, у контексті
викладача

коледжу

дослідження

методичну

проблеми

роботу

ми

професійної
розглядаємо

рефлексії
як

засіб

інструментування процесу викладання навчальних дисциплін. Методична

робота

носить

рефлексивний

характер,

у

процесі

якої

викладач

коледжуздійснює самоаналіз власного ставлення до професійної діяльності;
засвоює засоби й способи професійної діяльності. Рефлексія викладача коледжу
в процесі методичної роботи може носити не тільки ретроспективний, але й
випереджувальний, інноваційний характер.У процесі методичної роботи
відбувається

не

тільки

саморефлексія,

але

й

взаємооцінювання,

взаємопорівняння та взаємозбагачення.
Рефлексивність методичної роботи викладачів коледжу, визначається, на
наш погляд,

її метою, завданнями та структурою.Нами здійснено спробу

проаналізувати мету, завдання та структуру методичної роботи різних коледжів
України.
Мета, відповідно до тлумачного словника української мови – це те, до
чого хтось прагне, чого хоче досягти [20]. У нашій роботі, мета методичної
роботи коледжів – це те, чого хочуть досягти викладачі коледжів у методичній
роботі.
Аналіз сторінок з методичної роботи, розміщених на сайтах коледжів [8;
11; 13; 15] дав можливість порівняти мету методичної роботи аналізованих
навчальних закладів, це, зокрема:
–

підвищення

професійної

майстерності

та

творчого

потенціалу

викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу [13];
–

підвищення

використання

в

якості

освіти

студентів

навчально-виховному

процесі

коледжу
сучасних

за

допомогою
педагогічних

технологій [10];
– надання ефективної допомоги викладачам і кураторам у покращенні
організації

навчання

та

виховання

студентів

коледжу;узагальнення

й

запровадження позитивного передового педагогічного досвіду;збільшення
теоретичного рівня й педагогічної кваліфікації викладачів та адміністрації [8];
– підтримка ділового тонусу викладача, допомога в подоланні труднощів,
відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості [11].

На наш погляд, у деяких випадках [8; 11] мета методичної роботи
коледжу

ототожнюється

з

метою

методичних

кабінетів

коледжів

та

професійною діяльністю керівників методичних кабінетів коледжів, що не є
тотожним.
Одним із основних завдань вищого навального закладу відповідно
до Закону України «Про вищу освіту» є «забезпечення органічного поєднання в
освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності» [18].
Враховуючи вищезазначене завдання вищої освіти та узагальнивши визначення
методичної роботи різних коледжів, ми вважаємо, що основною метою
методичної роботи коледжу є покращення якості освіти студентів в результаті
підвищення

професійної

компетентності

викладачів

за

допомогою

запровадження передового педагогічного досвіду та розвитку інноваційної
діяльності педагогічного колективу.
Завдання методичної роботи, що їх обрали педагогічні колективи
коледжів ілюструє таблиця 1.
Таблиця 1

Забезпечення високого методичного рівня +
проведення всіх видів навчальних занять із
використанням
нових
інформаційних
технологій
Професійне становлення молодих
+
викладачів(підтримка професійного
становлення та розвитку викладачівпочатківців)

+

Маріупольський
будівельний коледж [5]

Кременчуцький
коледж
педагогічний
імені А.С. Макаренка [4]

Чемеровецький
медичний коледж[13]

Зміст завдань методичної роботи коледжу

Західноукраїнськи
й коледж «Полісся» [8]

Завданняметодичноїроботиколеджу

Впровадження викладачами методів і
+
прийомів сучасних педагогічних технологій,
спрямованих на підвищення пізнавальної
активності студентів
Упровадження дослідницьких методів
навчання
Уведення в практику роботи коледжу
інноваційних підходів до проблеми
оцінювання рівня знань студентів,
заснованих на розробці та використанні
комплексу комп’ютерних методик
тестування й діагностування, контролю та
оцінювання рівня засвоєння знань
Особистісно орієнтована взаємодія
викладача з студентами
Моніторинг та діагностика компетентностей
викладачів та випускників за засобами
сучасних педагогічних та інформаційних
технологій, педагогічного досвіду
Оновлення цілей і змісту освіти на основі
компетентнісного підходу та особистісної
орієнтації з урахуванням світового досвіду
та принципів сталого розвитку, перехід від
процесної до результатної освіти
Підвищення якості навчання, розвитку та
виховання студентів, формування сучасного
конкурентоспроможного фахівця за рахунок
вдосконалення методики навчання
Створення умов для розвитку творчого
потенціалу особистості студентів шляхом
залучення їх до різних видів науководослідної діяльності
Удосконалення навчально-методичних
комплексів з дисциплін на основі галузевих
стандартів вищої освіти України

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

Аналіз змісту таблиці 1 дозволив зробити висновок, що викладачі
більшості коледжів виконують такі завдання методичної роботи, як:
впровадження

методів

і

прийомів

сучасних

педагогічних

технологій,

спрямованих на підвищення пізнавальної активності студентів; моніторинг та
діагностика компетентностей викладачів та випускників. Частковими є такі

завдання: використання нових інформаційних технологій, упровадження
дослідницьких методів навчання, особистісно орієнтованої взаємодії викладача
зі студентами,

компетентнісного підходу до оновлення цілей і змісту

освіти, залучення студентів до різних видів науково-дослідної діяльності та
інш.
З огляду на визначену мету методичної роботи коледжу постає
необхідність в розширенні та оновленні завдань методичної роботи коледжу, а
саме:
– залучення педагогічного колективу до наукової діяльності;
– введення в практику роботи викладачів інноваційних підходів до
освітньої діяльності.
Відповідно до завдань методичної роботи коледжу в кожному
вищому навчальному закладі створена і діє система методичної роботи, яка
певним чином структурована.

Структура – це взаєморозміщення та

взаємозв'язок складових частин цілого[19]. Структуру методичної роботи
різних коледжів ілюструє таблиця 2.
Таблиця 2

Бердичівський
педагогічний коледж [15]

+

+

+

+

+

+

+

Методична рада
Методичний кабінет
Циклові комісії
викладачів
Методичне об’єднання

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

-

+

+

+

-

-

Хмельницький базовий
медичний коледж [4]

Чемеровецький медичний
коледж [13]

Педагогічна рада

Коледж Сумського
національного аграрного
університету [12]
Київський транспортнотехнологічний коледж [9]

Білоцерківський коледж
сервісу та дизайну [10]

Елементи структури
методичної роботи
коледжу

Кременчуцький
педагогічний коледж імені
А.С. Макаренка [4]

Структура методичної роботи коледжів

класних керівників
(кураторів)
Школа молодого
педагога (викладачапочатківця)
Школа педагогічної
майстерності
Творчі групи

+

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

Семінари-практикуми

-

+

-

-

+

-

+

Тижні предметних
циклових комісій
Розширені засідання
предметних циклових
комісій
Педагогічні читання

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Регіональні (обласні)
методоб'єднання
Наукові товариства

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

-

Науково-практичні
(науково-методичні)
конференції

-

-

-

-

+

-

+

Аналіз елементів структури методичної роботи різних коледжів
(таблиця 2) дозволив визначити основу структури методичної роботи коледжу:
педагогічна рада, методична рада, методичний кабінет,

циклові комісії

викладачів, методичне об’єднання класних керівників (кураторів). Відповідно
до поставлених державою завдань перед вищими навчальними закладами
постає необхідність у введенні в структуру методичної роботи коледжу таких
елементів, як наукові товариства та науково-практичні конференції.
Проведений аналіз мети, завдань та структури методичної роботи різних
освітніх закладів дав можливість визначити основну мету, суттєво доповнити
завдання та структуру методичної роботи коледжу. Актуальною уявляється
розробка системи засобів формування професійної рефлексії викладачів
коледжу у процесі методичної роботи.
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Н.Н.Деньга
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КОЛЛЕДЖА
Аннотация: В статье автор рассматривает методическую работу в
контексте исследования проблемы профессиональной рефлексии преподавателя
колледжа;делает попытку проанализировать цели, задачи и структуру
методической работы различных колледжей Украины.
Ключевые
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методическая

работа

преподавателя

колледжа,

профессиональная рефлексия; цель, задачи, структура методической работы
преподавателя колледжа.
N.N. Denga
METHODICAL WORK IN THE CONTEXT OF RESEARCHING THE
PROBLEM OF THE PROFESSIONAL REFLECTION OF COLLEGE TEACHERS
The author studies the methodological work in the context of the researching
the problem of the professional reflection of college teachers and attempts to analyze
the aims, objectives and structure of methodical work of the various colleges of
Ukraine is made in the work.
Keywords: college teacher methodical work, professional reflection; purpose,
objectives, college teacher methodical work structure.
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