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Призначення 
 

СБОУ 

Мінімальні вимоги до викладачів 
● Науково-педагогічні працівники вищих військових навчальних закладів 

та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. 
 
 
● Володіння українською мовою на професійному рівні. Мова 

Українська 
 

Вимоги до слухачів 
● Володіння ПЕОМ на базовому рівні. 

 

Цілі курсу 
● Вивчення основ організації освітнього 

процесу у системі військової освіти із 
використанням технологій дистанційного 
навчання; 

● Формування умінь і навичок щодо 
ефективного поєднання електронних 
засобів навчання із інноваційними 
педагогічними методиками і технологіями 
при реалізації заходів підготовки військових 
фахівців із використанням технологій 
дистанційного навчання. 
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Знання ● Знання основ організації дистанційного навчання в Збройних Силах 
України. 

● Знання технологій дистанційного навчання, методичних підходів до їх 
використання у системі військової освіти. 

● Знання призначення та основних можливостей сучасних платформ 
дистанційного навчання. 

● Знання процедур розробки та впровадження дистанційних навчальних 
курсів в освітній процес військових навчальних закладів. 

Вміння ● Вміння використовувати технології дистанційного навчання в 
освітньому процесі. 

● Вміння створювати дистанційні навчальні курси за допомогою 
існуючого програмного забезпечення. 

● Вміння управляти процесом навчання та здійснювати контроль якості 
освітнього процесу під час проведення дистанційного курсу з 
використанням можливостей платформ дистанційного навчання. 

Компе-
тентності 

● Здатність орієнтуватись у інформаційному просторі, автономно та 
відповідально використовувати ресурси й засоби інформаційно-
комунікаційних технологій. 

● Здатність до управління освітнім процесом і застосування 
можливостей інформаційно-комунікаційних технологій у освітній 
діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства. 

● Здатність оперувати даними для власного розвитку, демонструвати 
безпечну поведінку в мережі Інтернет, ставити та виконувати завдання 
використовуючи сучасні інформаційні технології, необхідні для 
навчання та життя в сучасному інформаційному суспільстві. 
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Оцінювання навчальних результатів 
 

● Поточний контроль: проводиться он-лайн, на всіх видах навчальних занять у виді 
усного опитування та загального оцінювання якості розроблення дистанційних курсів.  

● Диференційований залік: проводиться он-лайн, по закінченню вивчення логічно 
завершених частин програми загального курсу. Для проведення заліку 
використовуються завдання відкритої форми за матеріалами навчальних тем, 
відповідно до яких розробляється заліковий дистанційний курс. 

 

Зміст курсу 

Назва теми 
Рекомен-
дований 

час 
Тематика занять 

Організація 
дистанційного 

навчання в 
Збройних Силах 

України 

36 

● Засади дистанційного навчання у Збройних Силах 
України.  

● Організація дистанційного навчання у Збройних Силах 
України.  

● Методологічні засади дистанційного навчання в системі 
військової освіти. 

● Технології дистанційного навчання  у системі військової 
освіти. 

● Методологічні підходи до дистанційного навчання у 
системі військової освіти. 

Використання 
технологій 

дистанційного 
навчання 

84 

● Основи проектування дистанційних навчальних курсів.  
● Основи роботи з платформою дистанційного навчання 

MOODLE. 
● Основи побудови та загальна методика створення 

курсів дистанційного навчання. 
●  Елементи навчальних курсів в системі MOODLE. 
●  Елементи навчального курсу Урок та Завдання в 

системі MOODLE. 
● Основи тестування в системі MOODLE. 
● Соціальна активність в MOODLE. 
● Особливості аналізу успішності засвоєння курсу в 

MOODLE. 
Загалом 120  

Додатковий час для досягнення навчальних цілей 

Самостійна 
підготовка 

60 

● Самостійна підготовка слухачів здійснюється з метою 
відпрацювання та засвоєння визначеного навчального 
матеріалу;  

● закріплення та поглиблення знань та практичних умінь;  
● виконання індивідуальних завдань; 
● підготовки до майбутніх занять і контрольних заходів. 

Загальний час 180 

Детальна кількість годин, відведених для кожної теми 
залежить від керівника курсу і має відповідати вимогам 
національного законодавства та керівним документам 
університету. 

http://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=64#section-18
http://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=64#section-20
http://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=64#section-20
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Перелік скорочень 
 

 

UA Україна 

ЗСУ Збройні Сили України 

НУОУ Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

СБОУ Сектор безпеки і оборони України 

ЕCTS European Credit Transfer System 
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