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аналогій; вихід на власну інтерпретацію, співставлення авторської 
позиції і своєї особистої. 

У процесі пошуку склався наступний педагогічний інструментарій: 
емоційно-образний тренінг; мело-ритмо-пластичне інтонування, 
звукозапис, кольорописьмо, евристична робота із сюжетом, музичні 
загадки. 

Поліхудожнє виховання дає позитивні наслідки як для дітей, так і 
для вчителів, а саме: надбані учнями знання стають більш «живими»; на 
уроці створюється ситуація успіху для кожної дитини, що є дуже 
важливим для її самооцінки; з’являються довірливі відношення між 
вчителем і учнями; у дітей формується стійкий інтерес до уроку, музики, 
мистецтва. 

В цілому технологія поліхудожнього підходу потребує подальшої 
розробки різноманітних аспектів застосування у практиці і методиці 
естетичного виховання. 
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Організація методичної роботи викладачів коледжу спрямована на 

забезпечення завдань концепції навчального закладу, постійне 
вдосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх 
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потреб викладачів, створення умов щодо їхнього фахового 
функціонування і особистої самореалізації, оволодіння ними сучасним 
змістом і технологіями навчання і виховання, методами наукового 
аналізу спрямованих на розвиток особистості студента та його 
соціалізації. Система роботи організована з урахуванням того, що 
методична робота – це показник інноваційності навчального закладу, 
який створений на основі системних нововведень щодо мети, змісту 
освіти, технологій, організації навчально-виховного процесу, організовує 
діяльність педагогів в освітньому просторі навчального закладу. 

Методична робота викладачів Гірничого коледжу Державного 
вищого навчального закладу складається з таких компонентів: 

- робота над методичним та дидактичним забезпеченням навчально-
виховного процесу; 

- створення комплексів навчально-методичного забезпечення з 
дисциплін; 

- робота по підвищенню педагогічної та фахової майстерності, яка 
здійснюється у таких формах: 

- підвищення кваліфікації викладачів (стажування на кафедрах 
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 
університет»); 

- участь у роботі регіональних методичних об’єднань викладачів 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 

- участь у загальноколеджевих семінарах, науково-практичних 
конференціях щодо вдосконалення кваліфікації та педагогічної 
майстерності;  

- участь у роботі циклових комісій коледжу; 
- підвищення кваліфікації викладачів у «Школі педагогічної 

адаптації»; 
- проведення відкритих занять, майстер – класів, обговорення їх та 

обмін досвідом; 
- вивчення та узагальнення досвіду викладачів коледжу. 
Сьогодення диктує необхідність самоосвіти викладача, так як в 

сучасному суспільстві України спостерігаються стрімкі зміни як в 
самому суспільстві так і в технічному розвитку.  

В коледжі цьому питанню приділяють особливу увагу. 
Самоосвіта викладачів відбувається згідно індивідуального плану 

підвищення ділової кваліфікації та педагогічної майстерності. В даному 
плані чітко визначена проблема, над якою працює викладач. 

Структура системи методичної роботи в коледжі складається з 
наступних елементів: педагогічна рада, методична рада, методичний 
кабінет, десять циклових комісій, творча група по роботі над проблемою. 
Колектив коледжу працює над проблемою «Освітні стратегії соціалізації 
особистості громадянського суспільства». 

Засідання педагогічної та методичної ради проводяться з 
мультимедійним супроводженням та використанням нетрадиційних 
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форм. З метою забезпечення ефективності роботи кожного викладача, їх 
творчого розвитку, пропагування нових педагогічних ідей створені 
циклові комісії. 

Голови циклових комісій приділяють велику увагу аналізу роботи 
кожного викладача, вивченню та впровадженню елементів інноваційних 
технологій, нових форм і методів викладання, використанню різних 
форм контролю знань студентів. На засіданнях циклових комісій 
відбувається обмін досвідом з використання дебатів в навчально-
виховному процесі, застосування інноваційних технологій при 
підготовці студентських конференцій, особливостей навчання усного 
мовлення та ін. 

Для забезпечення мотивації викладачів, з метою визначення їх 
професійного рівня та щорічної оцінки якості їх роботи і роботи 
циклових комісій з 2012 н.р. в коледжі запроваджено Положення про 
рейтингову систему оцінки організаційно-методичної, дослідницької та 
організаційно – виховної роботи викладачів Гірничого коледжу ДВНЗ 
«Криворізького національного університету» та конкурс «Краща циклова 
комісія», підсумки якого підводяться щорічно. Так в 2015-2016 н.р. 
кращою було визнано комісію будівельних та загальнотехнічних 
дисциплін.  

Рейтингова оцінка роботи викладачів проводиться один раз на 
навчальний рік з використанням показників станом на 1 липня звітного 
року. 

Результати рейтингової оцінки роботи викладачів на першому етапі 
розглядаються і затверджуються на засіданні циклової комісії, де кожен 
викладач звітує про свою діяльність за всіма видами робіт. Рейтинг щодо 
проведеної роботи з усіх напрямів діяльності викладача подається у 
розгорнутому вигляді з наведенням конкретних інформаційних даних 
(найменування методичних, дослідницьких робіт, конкретних назв 
організаційних заходів тощо), а не лише кількісних показників. 

За наявності підтверджуючих документів рейтинговий звіт 
викладача затверджується головою циклової комісії. 

Система рейтингових показників має стимулюючий характер, 
спрямований на підвищення мотивації викладачів до 
високопродуктивної праці в усіх видах діяльності, щорічно 
удосконалюється залежно від загальних завдань, що стоять перед 
колективом коледжу. 

Протягом року викладачі коледжу підвищують свій кваліфікаційний 
рівень шляхом стажування на базі Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький Національний Університет» та «Криворізького 
педагогічного інституту», самоосвіти, участі у роботі 
загальноколеджських, міжвузівських, міських, регіональних, обласних 
науково-практичних семінарах та конференціях, стажування, а також в 
рамках атестації. 
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Для глибокого вивчення досвіду роботи викладачів, які атестуються, 
в коледжі запроваджено Положення про моніторингове дослідження 
якості знань студентів, навчально-методичної діяльності викладачів 
Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

В ході атестації проводяться творчі звіти викладачів на місцях «Від 
атестації до атестації». 

Одним із напрямків методичної роботи є організація занять з 
різними категоріями педагогічних працівників. В коледжі працює Школа 
педагогічної адаптації, завдання якої – надання необхідної допомоги 
молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання навчальних 
дисциплін, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення 
сучасної психолого-педагогічної науки. 

Власним досвідом з слухачами ШПА діляться досвідчені викладачі.  
На підсумковому занятті заслуховуються звіти викладачів і 

наставників.  
Молоді викладачі коледжу також беруть активну участь у роботі 

відкритих занять Школи молодих викладачів на базі інших навчальних 
закладів і мали можливість отримати консультації з різноманітних 
питань педагогіки та методики у методичному кабінеті коледжуу. Серед 
коледжів, підпорядкованих ДВНЗ «КНУ», молоді викладачі брали участь 
у конкурсі методичних розробок з дисциплін, які читають. Кожен з 
молодих викладачів готує та надає до методичного кабінету своє 
портфоліо. 

Одна із важливих складових підвищення педагогічної майстерності 
– це проведення занять педагогічної майстерності. Викладачі коледжу 
діляться з колегами своїми інноваційними напрацюваннями та досвідом 
навчально – виховної роботи зі студентами. Так в лютому 2017 року 
викладач математики Магонова Т.С. провела майстер – клас з теми 
«Використання форм і методів навчання, що сприяють соціалізації 
особистості студента при вивченні математики». 

Систематично вивчається та узагальнюється досвід творчо 
працюючих викладачів коледжуНа підставі теоретичного аналізу та 
практичного дослідження можна зробити висновок про те, що системний 
підхід до організації та здійснення методичної роботи викладачів 
коледжу є результативним. Про це свідчить наступне: із 96 викладачів 
коледжу спеціалістів вищої категорії 53 чол. (56% від загальної кількості 
викладачів); спеціалістів першої кваліфікаційної категорії – 14 чол. ; 16 – 
викладачів мають педагогічне звання «викладач – методист»; 1 – 
викладач має педагогічне звання «старший викладач»; 2 – викладача 
нагороджено знаком «Відмінник освіти України». 

Багато викладачів опублікували свої власні напрацювання в науково 
– методичних журналах, посібниках та збірниках.  

На базі коледжу проводяться регіональні, районі студентські 
науково-технічні конференції. 
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Викладачі коледжу щорічно проводять значну роботу по підготовці 
студентів для участі в загальноколеджевих і регіональних олімпіадах та 
досягають певних результатів. Студенти, яких вони готують, показують 
високий рівень знань і умінь та займають призові місця в регіональних 
олімпіадах і науково – дослідних конференціях.  

Викладене вище дозволяє зробити висновок: особистісно-
професійне становлення педагога – це неперервний, динамічний і 
поетапний процес особистісних та діяльнісних змін, що відрізняються 
внутрішньою динамічністю, глибиною духовно-практичної роботи щодо 
самовдосконалення, яке можливе при наявності умов «особистісного-
професійного-змістовного» потенціалу методичної роботи. 

Результативність методичної діяльності викладача залежить, 
передусім, від чітко сформованої мети, бачення такого виду діяльності 
як системи з цілісними взаємопов'язаними компонентами. 

Системний підхід дозволяє виважено обрати та застосовувати форми 
та методи організації методичної роботи викладача, застосовувати 
творчий підхід й дотримання державних стандартів. 

 
 
 

Вербин Н.Б. 
старший викладач, 

Національний університет оборони України  
імені Івана Черняховського 

 

ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ МАЙБУТНІХ 

ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ  

НА ЕТАПІ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ 
 
Досвід проведення Антитерористичної операції на сході України 

засвідчує, що військово-професійна діяльність офіцерів органів 
військового управління проходить в умовах постійного впливу 
несприятливих чинників, а саме: довготривалому перебуванні у 
вимушеному незручному положенні, сенсорному перевантаженні, 
цілодобовому режимі несення служби під обстрілами стрілецького та 
артилерійського озброєння, що призводить не тільки до високого 
напруження розумових, психічних і фізичних сил на фоні недостатньої 
рухової активності, але і негативно впливає на професійну 
працездатність і стан здоров’я. 

Психолого-педагогічні дослідження науковців Н. Агаєва, 
Ю. Дем’яненка, В. Кожевнікова, О. Молокова, А. Обвінцева, 
О. Охременка, В. Стасюка, О. Хміляра, В. Ягуповата ін. засвідчують, що 
в екстремальних умовах військово-професійної діяльності якісно 
вирішувати поставленні завдання зможуть військовослужбовців, у яких 
високий рівень розвиненості професіоналізму, фізичної витривалості, 


