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Підвищення кваліфікації: 
 На курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня науково-
педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів та  
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти з питань 
організації та використання технологій дистанційного навчання в 
Збройних Силах України в обсязі 3,6 кредитів (108 годин) в 
Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща), 
02.03.2020 – 24.04..2020 р. (СПК № 07834530/003138-20) 
Контактні дані: тел. 096 200-42-70; e-mail: оl33@ukr.net.                   
науково-методичний відділ аналізу та прогнозу освітньої діяльності, 
ауд. 5/405 

  

Чому дисципліна для 
мене є важливою/ 

корисною/ 
актуальною? 

Спрямовує на засвоєння технології наукового дослідження, 
організації та здійснення наукової, науково-технічної, науково-
організаційної та науково-педагогічної діяльності, що дозволить 
успішно провести власне дисертаційне дослідження та в подальшому 
професійно виконувати обов’язки на посадах наукових і науково-
педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах та 
науково-дослідних установах   

  

Які знання я 
отримаю? 

Знання принципів, підходів, технологій щодо проведення 
дисертаційного дослідження, організації наукової та науково-
технічної діяльності, особливостей організації освітньої діяльності у 
вищих військових навчальних закладах 

  

Які вміння я 
розвину? 

Уміння проводити власне дисертаційне дослідження, планувати, 
організовувати та контролювати наукову, науково-технічну, науково-
організаційну та науково-педагогічну діяльність у вищих військових 
навчальних закладах 

  

Що мене очікує? Активна навчально-пізнавальна діяльність, інтерактивна комунікація 
під час аудиторних занять, самоосвітня підготовка за визначеними 
викладачем завданнями, розроблення навчально-методичного 
проєкту за актуальною проблематикою сучасного викладання у 
вищій військовій школі, вивчення передового досвіду організації 
наукової та науково-технічної діяльності 

  

Якого результату я 
досягну? 

Сформованість загальнонаукових компетентності щодо організації та 
здійснення  наукової, науково-технічної, науково-організаційної та 
науково-педагогічної діяльності, поглиблення дослідницької, 
пізнавальної, самоосвітньої компетентностей 

  

Де я зможу 
застосувати отримані 

знання та вміння? 

У процесі наукової, науково-технічної, науково-організаційної та 
науково-педагогічній діяльності у вищих військових навчальних 
закладах та науково-дослідних установах 
У процесі виконання дисертаційного дослідження доктора філософії; 
Під час педагогічної (наукової) практики. 

  

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1.Технологія дисертаційного дослідження 
Л 1/1 Основи воєнної науки. Організація підготовки наукових і 
науково-педагогічних кадрів. 
Л 1/2. Методика дисертаційного дослідження. 
Л 1/3. Науково-методичний апарат. 
ГЗ 1/4. Публікація та апробація результатів дисертаційного 
дослідження 
ГЗ 1/5. Реалізація (впровадження) результатів дисертаційного 
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дослідження. 
Тема 2. Наукова і науково-технічна діяльність в системі 

Міністерства оборони України. 
Л 2/1. Організація наукової і науково-технічної діяльності в системі 
Міністерства оборони України. 
ГЗ 2/2. Організація виконання науково-дослідних робіт. 
Тема 3. Науково-методологічні основи забезпечення 

ефективності науково-педагогічної діяльності. 
Л 3/1. Методологічна та педагогічна компетентність доктора 
філософії. 
ГЗ 3/2. Система забезпечення якості вищої освіти ВВНЗ. 
Тренінг семінар 3/3. Я військовий педагог. 
ГЗ 3/4. Педагогічне дослідження як об’єкт методологічного аналізу. 

Тема 4. Освітня діяльність в секторі безпеки та оборони України 
Л 4/1. Освітня діяльність у вищих військових навчальних закладах. 
Групове заняття  
ГЗ 4/2. Теоретико-методичні основи навчальної та методичної 
діяльності у ВВНЗ. 
ГЗ 4/3. Педагогічне проектування онлайн-навчання на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій 
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«Правила гри» З боку науково-педагогічного працівника: 

– забезпечення освітньо-наукових потреб і запитів ад’юнктів; 

– дотримання педагогічної справедливості, норм та принципів 

педагогічної етики, відкритість і щирість у взаємодії; 

– створення творчої атмосфери під час навчальних занять. 

З боку ад’юнкта: 

– готовність розвиватися і змінюватися; 

– ретельна підготовка до навчальних занять; 

– виконання творчих завдань; 

– доброзичливість, відкритість, щирість, змагальність, готовність до 

конструктивної критики; 

– постійне прагнення до професійного зростання, оригінальність, 

креативність, ініціативність; 

– дотримання академічної доброчесності. 

Взаємоповага, взаємодовіра і співпраця, позитивне ставлення до 

взаємонавчання; академічна доброчесність, дисциплінованість, 

контактність і оперативність зворотного зв’язку; відкритість і 

прозорість, об’єктивність в оцінюванні та самооцінюванні; 

обов’язкове покарання за будь-які прояви академічної 

недоброчесності (перескладання, повторний курс) 

  
Додатково Детальнішу інформацію про «Методологію наукової та науково-

педагогічної діяльності» наведено в робочій програмі навчальної 

дисципліни 

 

 

 

 


