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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.
Питання організації та управління методичною роботою в школі
розкривають
О. Моісеєв,

Ю. Чабанський,

Н. Ващенко,

С. Гончарова,

І. Жерносек,

Є. Павлютенков,

В. Пекельна,

О. Петрусева,

М. Плахова,

М. Поташник, М. Фіцула, Т. Шамова.
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» [6, 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 [5].
Таким чином, методична робота в коледжі спрямована на забезпечення
навчального процесу, інструментування процесу викладання навчальних
дисциплін. Такої ж думки дотримується й Фіцула М., 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» [7, 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…»[3, 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»[8]. 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 [4, 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]
Отже, у контексті дослідження проблеми професійної рефлексії викладача
коледжу методичну роботу ми розглядаємо як засіб інструментування процесу
викладання навчальних дисциплін. Методична робота носить рефлексивний
характер, у процесі якої викладач коледжу здійснює 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.
Перспективним, на наш погляд, є питання розгляду структури методичної
роботи коледжу.
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