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Країна Заклад 
Курси удосконалення фахової 

компетентності 
ECTS 

UA НУОУ 
З питань підвищення педагогічної 

майстерності 
7.0 

 

Призначення 
 

НУОУ 

Мінімальні вимоги до викладачів 

● Військовослужбовці або працівники ЗСУ, які мають вчене звання, 
науковий ступінь та/або оперативно-тактичний рівень військової освіти, 
досвід проходження військової служби на посадах наукових або 
науково-педагогічних працівників не менше п’яти років. 

● Володіння українською мовою на професійному рівні. Мова 
Українська 

 

Вимоги до слухачів 

● Педагогічний стаж більше 3-х років. 
● Перебування на посадах (з питань 

організації освітньої діяльності) 
центрів, управлінь, відділів/відділень, 
частин ВВНЗ більше 3-х років. 

Цілі курсу 

● Оновлення та поглиблення знань з питань 
організації освітньої діяльності у вищій 
військовій школі, підвищення педагогічної 
майстерності викладача; 

● Формування у слухачів умінь і навичок 
ефективного поєднання на практиці 
теоретичних знань з інноваційними 
педагогічними методиками й технологіями. 
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Знання ● Знання актуальних проблем сучасної військової освіти в Україні крізь 
призму Болонського процесу; 

● Знання актуальних проблем сучасної філософії освіти, філософії війни; 
● Знання дидактичних основ сучасних технологій навчання; 
● Знання психологічних основ навчання і виховання у ВВНЗ; 
● Знання методики викладання фахових дисциплін у ВВНЗ; 

● Знання законів і принципів ораторського мистецтва, методики 
підготовки та виголошення публічних промов різних типів, технік 
управління увагою аудиторії; 

● Знання шляхів, методів, засобів професійного самовдосконалення, 
підвищення педагогічної майстерності; 

● Знання особливостей формування авторитету та педагогічного іміджу 
викладача ВВШ. 

Вміння ● Уміння планувати, організовувати та забезпечувати ефективність 
освітнього процесу; 

● Уміння добирати оптимальні форми та методи навчання та виховання; 
● Уміння застосовувати сучасні освітні технології; 
● Уміння ефективного спілкування, конструктивного вирішення 

конфліктів у педагогічній діяльності; 
● Уміння добору мовних засобів залежно від ситуації спілкування та 

жанру публічного виступу.  
● Уміння вести конструктивну бесіду на будь-яку тему; 
● Уміння побудувати ефективну взаємодію з аудиторією; 
● Володіння риторичною культурою викладача ВВШ; 
● Уміння відстоювати власну думку, бачення, позицію; 
● Уміння структурувати публічний виступ (навчальне заняття), будувати 
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презентації; 
● Уміння використовувати закони тайм-менеджменту в педагогічній 

діяльності; 
● Уміння долати професійний стрес та попереджати професійне 

вигорання. 

Компе-
тентності 

● Здатність організовувати освітній процес у вищій військовій школі, 
використовувати здобуті результати для його оптимізації; 

● Здатність проводити на високому методологічному, дидактичному та 
методичному рівнях різні види навчальних занять; 

● Здатність використовувати сучасні шляхи професійного розвитку, 
підвищувати педагогічну культуру та формувати педагогічну 
майстерність; 

● Здатність застосовувати філософську методологію в освітній 
діяльності; 

● Здатність використовувати риторичні знання для підготовки й 
проведення успішних публічних виступів, досягнення цілей 
педагогічної діяльності. 

 
 

Оцінювання навчальних результатів 
 

● Поточний контроль:проводиться на початку всіх видів занять у формі: контрольних 

опитувань, летючок, співбесід з окремих питань. 
● Засоби поточного контролю: тестові завдання, виступи на семінарах, групових і 

практичних заняттях та круглих столах; 
● Підсумковий контроль:здійснюється шляхом проведення комплексного екзамену за 

всією програмою наприкінці навчання.  

 

Зміст курсу 

Назва теми 
Рекомен-
дований 

час 
Тематика занять 

Актуальні проблеми 
сучасної філософії 

освіти  
10 

● Проблемне поле філософії освіти. 
● Філософська методологія сучасної освіти. 
● Філософія виховання. 
● Проблеми сучасної філософської методології освіти та 

філософія виховання. 

Філософія війни 10 

● Філософія війни як досвід міждисциплінарного підходу 
до дослідження воєнної проблематики. 

● Стратегічна епістемологія як складова філософії війн. 
●  Філософія воєнної науки. 
● Філософія воєнної історії. 
● Фундаментальні моделі філософії війни. 

Актуальні питання 
педагогіки вищої 
військової школи 

40 

● Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. 
● .Андрагогіка: мистецтво і наука про навчання дорослих. 
● Розробка навчально-методичної літератури з фахових 

дисциплін. 
● Викладачі і студенти (курсанти, слухачі) як суб’єкти 

навчання. 
● Розвиток критичного мислення у слухачів ВВШ на основі 
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таксономії Блума. 
● Педагогічна діагностика як складова педагогічної теорії і 

практики. 
● Діагностування особистісного і професійного розвитку 

суб’єктів педагогічного процесу у ВВНЗ. 
● Тестування як один із методів педагогічної діагностики. 
● Форми та методи навчання у вищій військовій школі. 
● Методика підготовки і проведення лекцій різних типів. 
● Методика проведення групового заняття у вищій 

військовій школі. 
● Місце і роль самостійної роботи у системі освітньо-

професійної підготовки фахівців з вищою освітою. 
● Технології навчання у вищій військовій школі. 
● Інтерактивні технології навчання. 
● Підвищення ефективності освітньо-професійної 

підготовки фахівців із використанням кейс-технології. 
● Дидактичні та технологічні засади контролю за 

навчальним процесом у ВВНЗ. 
● Педагогічний бенчмаркінг у вищій військовій школі. 
● Засади дистанційного навчання у Збройних Силах 

України. 
● Основи проектування дистанційних навчальних курсів. 

Актуальні питання 
психології вищої 
військової школи  

 

28 

● Психологічні особливості та основні напрямки підготовки 
викладача вищої військової школи. 

● Пізнавальна сфера особистості слухача вищої військової 
школи. 

● Психологія лідерських якостей викладача ВВШ. 
● Тайм-менеджмент у педагогічній діяльності викладача 

ВВШ. 
● Мотиваційні чинники в освітній діяльності викладача 

ВВШ. 
● Спілкування у процесі навчання і виховання слухачів. 
● Репрезентативні системи як ефективний спосіб 

комунікативної взаємодії в середовищі «викладач-
слухач». 

● Комунікативно-регулятивна поведінка викладача вищої 
військової школи. 

● Організація активного соціально-психологічного 
навчання. 

● Психологія малої соціальної групи. 
● Соціально-психологічні закономірності взаємодії 

дорослих людей у малій групі. 
● Сприймання і розуміння людьми одне одного у процесі 

міжособистісної взаємодії. 
● Психологічна мобільність особистості офіцера ВВНЗ. 
● Психологічна підготовка особистості військовослужбовця 

до виконання завдань у звичайних та екстремальних 
умовах. 

Педагогічна 
майстерність 

викладача ВВНЗ 
26 

● Педагогічна майстерність як вищий рівень 
професійного розвитку викладача вищої військової 
школи. 

● Педагогічна техніка викладача вищої військової школи. 
● Професійні вимоги до викладача вищої військової 



 

 
 

 

 

Сторінка 4 з 8 
  дата: 28 лютого, 2020 

П-к О.Хміляр 
Пр. ЗСУ А.Вітченко 
Пр. ЗСУ О.Красницька 28 лютого, 2020 

Старший лейтенант М.Арістархова 
 

Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Національний університет оборони України 

іменіІвана Черняховського 

 Курси удосконалення фахової компетентності 
З питань підвищення педагогічної майстерності 

Опис курсу 

 

 

школи. 
● Професійний стрес у педагогічній діяльності викладача 

ВВНЗ. 
● Синдром вигорання в діяльності викладача. 
● Конфлікти в педагогічній діяльності викладача вищої 

військової школи. 
● Поведінка педагога в конфліктних ситуаціях. 
● Викладач вищої військової школи як суб’єкт розв’язання 

міжособистісних конфліктів. 
● Психолого-педагогічний образ викладача ВВНЗ. 
● Педагогічна творчість викладача ВВШ. 
● Творчий потенціал науково-педагогічного працівника 

ВВНЗ. 
● Авторитет викладача вищої військової школи. 
● Педагогічний імідж викладача вищої військової школи. 

Ораторське 
мистецтво 

викладача ВВШ 
14 

● Мистецтво публічного мовлення викладача ВВШ. 
● Взаємодія оратора й аудиторії. 
● Практичні аспекти підготовки оратора до виступу. 
● Архітектоніка публічної промови оратора. 
● Особливості протокольно-етикетних публічних промов 

викладача ВВШ. 
● Особливості виступів-презентацій. 

Актуальні питання 
забезпечення 

життєдіяльності ЗС 
України 

10 

● Корупція та прозорість – загальна характеристика. 
● Застосування правових механізмів запобігання корупції. 
● Інформаційна політика держави в умовах особливого 

періоду. 
● Забезпечення кібербезпеки Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України. 
● Організація винахідницької та раціоналізаторської 

роботи у Збройних Силах України. 

Загалом 144  

Додатковий час для досягнення навчальних цілей 

Самостійна 
підготовка 

72 

● 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 216 

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

NАТО North Atlantic Treaty Organisation 

ЕCTS European Credit Transfer System 

ДЦК Демократичний цивільний контроль 

ООС Операція об’єднаних сил 
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Додаток 
до загального модуля Військове лідерство: Теорія і практика (А) 
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