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Метою даної роботи є дослідження системного підходу до організації методичної роботи в ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації. Викладено історію появи та розвитку методичної роботи в навчальних закладах. Визначено 
сутність методичної роботи, її принципи, завдання, складові, методологічні та організаційні основи систем-
ного підходу до організації методичної роботи в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Описано систему організації 
методичної роботи в Гірничому коледжі Державного вищого навчального закладу «Криворізький національ-
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. На сучасному етапі головним чинником 

економічного та соціального розвитку суспільства 
стають інтелектуальні й творчі ресурси людини, 
висуваються підвищені вимоги до її особистих 
професійних якостей. 

Кардинальні зміни в суспільстві диктують 
необхідність оновлення сфери освіти, яка має за-
безпечувати розвиток творчих здібностей і нави-
чок самостійного наукового пізнання, підготовку 
кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці 
та професійного розвитку, освоєння та впрова-
дження інноваційних, інформаційних технологій, 
конкурентоздатних на ринку праці, створення 
умов для розвитку обдарованих дітей та молоді 
[3, c. 125].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми. 
Успішна реалізація державних стандартів освіти 
та впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій залежить головним чином від викла-
дача, його компетентності, ерудиції, уміння во-
лодіти найсучаснішими формами й методиками 
організації навчально-виховного процесу. 

Відтак, він має постійно підвищувати фаховий 
рівень і вдосконалювати педагогічну майстерність.

Методична робота, як напрям у педагогіці, 
навчальних закладів з'явилася в кінці XIX сто-
ліття, коли суспільство усвідомило необхідність 
зміни традиційних підходів до розуміння сутнос-
ті методичної роботи, яка зорієнтована на важ-
ливі, актуальні, проте вузько прагматичні задачі 
професійного зростання спеціаліста, що значно 
спрощувало її можливості в сфері впливу на осо-
бистісне становлення суб'єктів методичної робо-
ти. Не випадкового методична робота отримала 
більш широке поширення в навчальних закла-
дах інноваційного типу. Разом з тим, аналіз іс-
нуючої практики, показує, що навчальні заклади 
не повною мірою використовують її потенціал як 
фактор особистісно-професійного становлення 
педагога.

Загальні та специфічні особливості мето-
дичної роботи педагога почали досліджуватись 
у XVII – на початку XX століття П. Ф. Кап-
теревим, Я. А. Коменським, І. Г. Песталоцці, 
К. Д. Ушинським, С. Т. Шацьким, які вбачали 
основні завдання методичної роботи в створен-

ні методів і методик на основі знань предмета, з 
врахуванням вікових особливостей студентів. 

Різні аспекти організації науково-методичної 
роботи висвітлюють у своїх наукових працях 
Ю. К. Бабанський, Н. М. Ващенко, Г. С. Дани-
лова, І. П. Жерносек, А. М. Зевіна, І. А. Зязюн, 
А. М. Єрмола, С. В. Крисюк, М. Ю. Красовський, 
О.М. Моїсеєв, М. М. Поташник, Б. Л. Тевлін, 
Т. І. Шамова та ін.

Напрямки та зміст науково-методичної роботи 
з педагогічними кадрами розкривають А. М. Зєві-
на, О. М. Моїсеєв, М. М. Поташник, І. П. Жерносек.

Технології організації методичної роботи 
представлені в науково-методичних посібниках 
Ю. К. Бабанського, М. М. Гіоташника, А. М. Єрмо-
ли, О. М. Василенко, Б. Л. Тевліна, О. Л. Сидоренка.

Форми організації методичної роботи пода-
ні у працях І. М. Курдюмової, С. В. Крисюка, 
І. П. Жерносека, Б. Л. Тевліна.

Підходи до розуміння змісту нових форм ме-
тодичної роботи були розкриті у дослідженнях 
Ю. К. Бабанського, С. Ж. Гончарової, Т. Ф. Єсен-
кової, Л. П. Ільєнко, Н. В. Нємової, В. П. Симонова, 
Н. М. Полевіної, М. М. Поташника, Г. В. Юдакової.

Вивчення історії зародження, становлення 
та розвитку організаційних форм і змісту ме-
тодичної роботи з педагогічними працівника-
ми в Україні засвідчує, що їх поява була ви-
кликана реальними потребами вдосконалення 
професійної майстерності викладача. Поняття 
«методист», «методична робота», «методична 
служба» з’явилися понад сто років тому – на 
початку XX ст., хоча значно раніше, починаючи 
від 1857 р., відповідно до статутних вимог при 
кожній гімназії створювали педагогічні ради, які 
були покликані сприяти зростанню професійного 
рівня вчителів.

Видатний педагог К. Ушинський у своїх пра-
цях звертав увагу на велике значення педагогіч-
ної та методичної підготовки вчителів, вважаю-
чи, що педагогічні знання потрібні вчителю для 
розвитку розумових здібностей дітей.

Видатний хірург і просвітитель М. Пирогов 
як попечитель Одеського, а згодом і Київського 
навчального округу сформулював вимоги до на-
лежної підготовки та перепідготовки вчителів і 
вихователів, які повинні завжди дбати про під-
вищення свого методичного рівня, обмінюватись 
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досвідом роботи. Для підвищення педагогічної 
майстерності вчителів Пирогов запровадив вза-
ємні відвідування уроків і обмін досвідом.

Так методична робота поступово починає су-
проводжувати педагогічну практику.

Методична робота в сучасному навчальному 
закладі – це дійсно цілісна система, компоненти 
якої тісно взаємопов'язані та ґрунтуються на до-
сягненнях науки й передового педагогічного до-
свіду, спрямовані на підвищення кваліфікації та 
професійної майстерності кожного викладача і 
колективу в цілому. Ефективна організація ме-
тодичної роботи при використанні інноваційних 
методів і технологій, неможлива без системності.

Міжнародна комісія з освіти в XXI столітті 
дійшла висновку, що майбутній прогрес люд-
ства залежить не стільки від економічного рос-
ту, скільки від рівня розвитку особистості.  
ЮНЕСКО пропонує перейти від класичного по-
няття «людські ресурси» до концепції «компе-
тентності люди». В зв’язку з цим постає необхід-
ність переходу від знаннєвої до компетентнісної 
освіти [11, c. 2].

Сучасна школа потребує сучасного виклада-
ча. Продиктований потребами сьогодення висо-
кий рівень вимог до якості освіти спеціалістів 
може бути реалізований тільки тоді, коли викла-
дач буде професійним, компетентним фахівцем 
у своїй галузі. Такий фахівець повинен мати не 
тільки фундаментальну освітню підготовку, а й 
володіти професійними знаннями і вміннями, які 
відповідають рівню сучасної психолого-педаго-
гічної науки.

Класична українська парадигма навчального 
процесу «суб’єкт – об’єкт» має трансформувати-
ся в західну парадигму «суб’єкт – суб’єкт». Необ-
хідна зміна ставлення до навчального процесу як 
студента, так і викладача, що неможливо здійсни-
ти без організації системи методичної роботи.

Важливим є моделювання ефективної систе-
ми роботи з методичним активом, побудованої на 
принципах комплексності, систематичності, без-
перервності, наступності, практичної спрямова-
ності.

Головними елементами цієї системи мають 
бути: цілі (мета), учасники, зміст, методи, фор-
ми, результат.

Система методичної роботи у вищих навчаль-
них закладах I-II рівнів акредитації є головним 
структурним елементом здійснення навчально-
виховної та освітньої діяльності.

Досягнення цієї цілі не можливо без методич-
ної роботи як системної колективної й індивіду-
альної діяльності педагогічних кадрів, яка спря-
мована на підвищення їх науково-теоретичного, 
загальнокультурного рівня, психолого-педагогіч-
ної підготовки й професійної майстерності. 

Методична робота – це цілісна система, компо-
ненти якої тісно взаємопов'язані та ґрунтуються 
на досягненнях науки й передового педагогічного 
досвіду, спрямовані на підвищення кваліфікації 
та професійної майстерності кожного викладача 
і колективу в цілому. 

Метою статті є дослідження системного під-
ходу до організації методичної роботи виклада-
чів в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Актуальність проблеми полягає в тому, що в 
сучасних умовах реалізації Національної страте-

гії розвитку освіти на 2012-2021 роки, яка ви-
значає основні напрями, пріоритети, завдання й 
механізми реалізації державної політики в галу-
зі освіти, важливого значення набуває методич-
на діяльність, оскільки серед основних проблем 
зазначена необхідність підвищення кваліфікації 
педагогічних, науково-педагогічних та управлін-
ських кадрів, рівня психолого-педагогічного та 
науково-методичного супроводу навчально-ви-
ховного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Організація методичної роботи викладачів ко-
леджу спрямована на забезпечення завдань 
концепції навчального закладу, постійне вдо-
сконалення навчально-виховного процесу, задо-
волення освітніх потреб викладачів, створення 
умов щодо їхнього фахового функціонування і 
особистої самореалізації, оволодіння ними сучас-
ним змістом і технологіями навчання і вихован-
ня, методами наукового аналізу спрямованих на 
розвиток особистості студента та його соціаліза-
ції. Система роботи організована з урахуванням 
того, що методична робота – це показник іннова-
ційності навчального закладу, який створений на 
основі системних нововведень щодо мети, змісту 
освіти, технологій, організації навчально-вихов-
ного процесу, організовує діяльність педагогів в 
освітньому просторі навчального закладу.

Методична робота викладачів Гірничого ко-
леджу Державного вищого навчального закладу 
складається з таких компонентів:

- робота над методичним та дидактичним за-
безпеченням навчально-виховного процесу;

- створення комплексів навчально-методич-
ного забезпечення з дисциплін;

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

- підвищення кваліфікації викладачів (ста-
жування на кафедрах Державного вищого на-
вчального 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 вдо-
сконалення кваліфікації та педагогічної майстер-
ності; 

- 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 викла-

дачів коледжу.
Сьогодення диктує необхідність самоосвіти 

викладача, так як в сучасному суспільстві Укра-
їни спостерігаються стрімкі зміни як в самому 
суспільстві так і в технічному розвитку. 

Самоосвіта педагога – це удосконалення педа-
гогічної майстерності, формування індивідуаль-
ної навчально-методичної системи, орієнтова-
ної на всебічний розвиток особистості студента. 
Індивідуальна самоосвіта, тобто систематичне 
вивчення політичної, психолого-педагогічної, 
наукової літератури, безпосередня участь у ро-
боті місцевих методичних об'єднань, семінарів, 
конференцій, педагогічних читань; вивчення і 
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втілення інноваційних технологій навчання; під-
готовка доповідей, письмових консультацій, ме-
тодичних розробок, рекомендацій, огляд педаго-
гічних та методичних журналів, збірників та ін.

В коледжі цьому питанню приділяють особли-
ву увагу.

Самоосвіта викладачів відбувається згідно 
індивідуального плану підвищення ділової ква-
ліфікації та педагогічної майстерності , в якому 
передбачені наступні розділи: «Підвищення пе-
дагогічної майстерності», «Навчально-методич-
на робота», «Виховна та позааудиторна робота», 
«Наукова робота викладача та керівництво на-
уково-дослідницькою роботою студентів», «Робо-
та по укріпленню матеріально-технічної бази». 
В даному плані чітко визначена проблема, над 
якою працює викладач.

Структура системи методичної роботи в коле-
джі складається з наступних елементів: педаго-
гічна рада, методична рада, методичний кабінет, 
десять циклових комісій, творча група по роботі 
над проблемою. Колектив коледжу працює над 
проблемою «Освітні стратегії соціалізації особис-
тості громадянського суспільства».

Педагогічна рада, методична рада працю-
ють відповідно до «Положення про педагогіч-
ну раду Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізь-
кий національний університет» та «Положення 
про методичну раду Гірничого коледжу ДВНЗ 
«Криворізький національний університет», які 
розглянуті і затверджені педагогічною радою.

Засідання рад проводяться з мультимедійним 
супроводженням та використанням нетрадицій-
них форм. Так, наприклад, в грудні 2016 р. від-
булося засідання педагогічної ради за темою: 
«Соціалізація студентської молоді в сучасному 
освітньому просторі». На засіданнях методичної 
ради як дорадчого і консультативного органу, 
який здійснює керівництво науково-методичною 
й навчально-методичною діяльністю коледжу, 
розглядаються різноманітні питання згідно ви-
значених в Положенні про методичну раду за-
вдань. Так, наприклад, в 2016–2017 н.р. розгля-
далися такі питання: «Про проведення тижнів 
циклових комісій в 2016–2017 н.р.», « Про стан 
проведення профорієнтаційної роботи циклових 
комісії», «Про проведення атестації педагогіч-
них працівників у 2017 році», «Про навчально-
методичне забезпечення та стан викладання в 
цикловій комісії економічних дисциплін», «Про 
навчально-методичне забезпечення проведення 
дипломного проектування» і т.п.

З метою забезпечення ефективності роботи 
кожного викладача, їх творчого розвитку, пропа-
гування нових педагогічних ідей створені циклові 
комісії.

План роботи циклової комісії розробляєть-
ся згідно з Положенням про циклову комісію з 
урахуванням завдань навчально-виховного про-
цесу, відображає завдання комісії на поточний 
навчальний рік, основні напрями роботи.

План роботи циклової комісії розглядаєть-
ся і схвалюється на засіданні циклової комісії, 
затверджується заступником директора з на-
вчальної роботи. В плані роботи циклової комі-
сії передбачені наступні розділи: «Організацій-
на робота», «Робота по підвищенню педагогічної 
майстерності», «Робота по методичному забезпе-

ченню навчально-виховного процесу», «Виховна 
робота, пов’язана з навчальним процесом та по-
занавчальна виховна робота», «Профорієнтацій-
на робота». 

Голови циклових комісій приділяють велику 
увагу аналізу роботи кожного викладача, ви-
вченню та впровадженню елементів інновацій-
них технологій, нових форм і методів викладан-
ня, використанню різних форм контролю знань 
студентів. На засіданнях циклових комісій від-
бувається обмін досвідом з використання деба-
тів в навчально-виховному процесі, застосування 
інноваційних технологій при підготовці студент-
ських конференцій, особливостей навчання усно-
го мовлення та ін.

Для забезпечення мотивації викладачів, з 
метою визначення їх професійного рівня та що-
річної оцінки якості їх роботи і роботи цикло-
вих комісій з 2012 н.р. в коледжі запроваджено 
Положення про рейтингову систему оцінки ор-
ганізаційно-методичної, дослідницької та орга-
нізаційно-виховної роботи викладачів Гірничого 
коледжу ДВНЗ «Криворізького національного 
університету» та конкурс «Краща циклова комі-
сія», підсумки якого підводяться щорічно. Так в 
2015–2016 н.р. кращою було визнано комісію бу-
дівельних та загальнотехнічних дисциплін. 

Рейтингова оцінка роботи викладачів прово-
диться один раз на навчальний рік з використан-
ням показників станом на 1 липня звітного року.

Результати рейтингової оцінки роботи викла-
дачів на першому етапі розглядаються і затвер-
джуються на засіданні циклової комісії, де ко-
жен 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 методич-
них, дослідницьких робіт, конкретних назв орга-
нізаційних заходів тощо), а не лише кількісних 
показників.

За наявності підтверджуючих документів 
рейтинговий звіт викладача затверджується го-
ловою циклової комісії. У протоколі засідання 
комісії надається список усіх викладачів комісії, 
вказуються показники кожного викладача за всі-
ма видами робіт, завірені особистими підписами. 
Індивідуальні рейтингові звіти викладачів комісії 
зберігаються в комісії в окремій папці.

Система рейтингових показників має стиму-
люючий характер, спрямований на підвищен-
ня мотивації викладачів до високопродуктивної 
праці в усіх видах діяльності, щорічно удоскона-
люється залежно від загальних завдань, що сто-
ять перед колективом коледжу.

Протягом року викладачі коледжу підвищу-
ють свій кваліфікаційний рівень шляхом стажу-
вання на базі Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький Національний Універси-
тет» та «Криворізького педагогічного інституту», 
самоосвіти, участі у роботі загальноколеджських, 
міжвузівських, міських, регіональних, обласних 
науково-практичних семінарах та конференціях, 
стажування, а також в рамках атестації.

Атестаційна комісія, висвітлює необхідну ін-
формацію на інформаційному стенді «Критерії 
оцінки роботи викладача в період підготовки до 
атестації», в якому розміщені:
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- критерії оцінки викладача в період підго-

товки до атестації згідно з новим положенням;
- перелік і зміст навчально-методичних ма-

теріалів та документів для атестації викладача;
- критерії навчально-методичної та виховної 

діяльності викладача на відповідність кваліфіка-
ційній категорії;

- орієнтовний план самозвіту викладача в 
ході атестації.

Для глибокого вивчення досвіду роботи ви-
кладачів, які атестуються, в коледжі запрова-
джено Положення про моніторингове досліджен-
ня якості знань студентів, навчально-методичної 
діяльності викладачів Гірничого коледжу ДВНЗ 
«Криворізький національний університет».

В ході атестації проводяться творчі звіти ви-
кладачів на місцях «Від атестації до атестації».

З метою удосконалення навчально-вихов-
ного процесу та підвищення професійної май-
стерності викладачів в лютому 2017 року було 
проведено науково-практичний семінар «Діяль-
ність викладача в сучасному освітньому просто-
рі». Своїм досвідом роботи поділилися викладачі 
щодо створення персонального сайту викладача 
як засобу упровадження новітніх інформаційних 
технологій, впровадження інтернет-технологій 
при викладанні навчальних дисциплін, методич-
ного супроводу самостійної роботи студентів при 
вивченні дисциплін, рейтингової системи оцінки 
роботи студентів, тестування як однієї із найпо-
пулярніших форм письмового моніторингу знань 
студентів, тайм-менеджменту та особистої ефек-
тивності сучасного викладача та ін. 

Одним із напрямків методичної роботи є орга-
нізація занять з різними категоріями педагогічних 
працівників. В коледжі працює Школа педагогіч-
ної адаптації, завдання якої – надання необхідної 
допомоги молодим спеціалістам в оволодінні мето-
дикою викладання навчальних дисциплін, розви-
ток вмінь використовувати у своїй роботі досяг-
нення сучасної психолого-педагогічної науки.

З метою підвищення професійної майстернос-
ті молодих викладачів на засіданнях ШПА роз-
глядаються питання щодо ведення обов’язкової 
документації; видів занять та їх структури; 
впровадження сучасних технологій в навчально-
виховний процес; основних вимог до перевірки та 
оцінки успішності студентів; соціально-психоло-
гічних та етичних проблем сім’ї; методика аналі-
зу та самоаналізу проведеного заняття; органі-
зації науково – дослідницької роботи студентів; 
склад навчально-методичного комплексу дисци-
пліни і т.п. 

Власним досвідом з слухачами ШПА діляться 
досвідчені викладачі. 

На підсумковому занятті заслуховуються зві-
ти викладачів і наставників. 

Молоді викладачі коледжу також беруть ак-
тивну участь у роботі відкритих занять Школи 
молодих викладачів на базі інших навчальних 
закладів і мали можливість отримати консуль-
тації з різноманітних питань педагогіки та ме-
тодики у методичному кабінеті коледжу. Серед 
коледжів, підпорядкованих ДВНЗ «КНУ», молоді 
викладачі брали участь у конкурсі методичних 
розробок з дисциплін, які читають. Кожен з мо-
лодих викладачів готує та надає до методичного 
кабінету своє портфоліо.

Важливу роль у проведенні методичної робо-
ти відіграють тренінги та практичні заняття. Під 
час проведення занять Школи професійної адап-
тації застосовуються різноманітні види індивіду-
альної роботи з викладачами, спрямовані на їх 
практичну підготовку. 

За індивідуальною формою навчання прак-
тикуються використання методичних розробок 
провідних викладачів та інформації з мережі 
Інтернет для формування у викладачів вміння 
використовувати сучасні засоби комунікацій, які 
дають можливість реалізувати навчання.

Одна із важливих складових підвищення пе-
дагогічної майстерності – це проведення занять 
педагогічної майстерності. Викладачі коледжу 
діляться з колегами своїми інноваційними на-
працюваннями 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 осо-
бистості студента при вивченні математики».

Систематично вивчається та узагальнюється 
досвід творчо працюючих викладачів коледжу. 
Так в 2015-2016 н.р. до обласної ради директо-
рів направлена інформація щодо узагальненого 
досвіду роботи викладачів коледжу Дідюк Ю.М. 
(«Інформаційно-комунікативні технології та ін-
терактивні техніки навчання, їх застосування 
при викладанні дисципліни «Безпека життєді-
яльності»), Холошенко О.В. («Англійська мова 
для технічних навчальних закладів. Навчальний 
посібник»), яка буде розміщена в Інформаційно-
му бюлетені педагогічного досвіду ВНЗ I-II рівнів 
акредитації Дніпропетровської області.

Висновки. На підставі теоретичного аналізу 
та практичного дослідження можна зробити ви-
сновок про те, що системний підхід до органі-
зації та здійснення методичної роботи виклада-
чів коледжу є результативним. Про це свідчить 
наступне: із 96 викладачів коледжу спеціалістів 
вищої категорії 53 чол. (56% від загальної кіль-
кості викладачів); спеціалістів першої кваліфіка-
ційної категорії – 14 чол.; 16 – викладачів ма-
ють 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 журна-
лах, посібниках та збірниках. 

На базі коледжу проводяться регіональні, ра-
йоні студентські науково-технічні конференції.

Викладачі коледжу щорічно проводять зна-
чну 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. 

Системний підхід – це напрямок методології 
наукового пізнання і соціальної практики, в осно-
ві якого є розгляд об’єктів як систем.

Системний підхід дозволяє пояснити взаємо-
відносини між частиною та цілим. Він спрямо-
ваний на відкриття цілісності об’єктів, виявлен-
ня в них різноманітних типів зв’язку і зведення 
об’єктів в єдину теоретичну картину.
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Особистісно-професійне становлення педа-

гога – це неперервний, динамічний і поетапний 
процес особистісних та діяльнісних змін, що від-
різняються внутрішньою динамічністю, глибиною 
духовно-практичної роботи щодо самовдоскона-
лення, яке можливе при наявності умов «осо-
бистісного-професійного-змістовного» потенціалу 
методичної роботи.

Результативність методичної діяльності викла-
дача 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 мето-
дичної роботи викладача, застосовувати творчий 
підхід й дотримання державних стандартів.
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
В ГОРНОМ КОЛЛЕДЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ «КРИВОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Аннотация
Целью данной работы является исследование системного подхода к организации методической ра-
боты в вузах I-II уровней аккредитации. Изложена история появления и развития методической 
работы в учебных заведениях. Определена сущность методической работы, ее принципы, задачи, 
компоненты, методологические и организационные основы системного подхода к организации ме-
тодической работы в вузах I-II уровней аккредитации. Описана система организации методической 
работы в Горном колледже Государственного высшего учебного заведения «Криворожский наци-
ональный университет». Данная работа может быть полезна методистам и преподавателям вузов 
I-II уровней аккредитации.
Ключевые слова: система, методическая работа, педагогическое мастерство, самообразование, само-
реализация.
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SYSTEM OF TEACHER’S METHODOLOGICAL WORK 
IN THE MINING COLLEGE OF THE STATE HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTION «KRYVYI RIH NATIONAL UNIVERSITY»

Summary
The article deals with the study of a systematic approach to the organization of methodical work in HEI 
I-II levels of accreditation. It gives a detailed analysis of development of methodical work in educational 
institutions. It defines the essence of methodological work, its principles, objectives, components of the 
systematic approach to the organization of methodical work in HEI I-II levels of accreditation. It describes 
the system of organization of methodical work in the Mining College of the State higher educational insti-
tution «Kryvyi Rih National University». The results of the work can be useful for methodologists of HEI 
I-II levels of accreditation.
Keywords: system, methodical work, pedagogical mastery, self-education, self-realization.


