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Оригінальність 

дисципліни 

Передбачає опанування сучасних методичних підходів до 

викладання у закладах вищої освіти, розкриття 

особливостей організації навчально-пізнавальної, науково-

дослідницької, професійно-практичної діяльності викладача 

вищого військового навчального закладу  
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Чому дисципліна для 

мене є важливою/ 

корисною/ 

Спрямовує майбутнього доктора філософії на подальшу 

науково-педагогічну діяльність, самостійне викладання у 

вищій військовій школі як традиційних навчальних 
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актуальною? дисциплін, так і спецкурсів, спецсемінарів за 

проблематикою власного дисертаційного дослідження 

  
Які знання я 

отримаю? 

Знання принципів та підходів до викладання у ВВНЗ, 

особливостей організації навчання з дисципліни, морально-

етичних норм і правил поведінки викладача-дослідника 

вищої військової школи 

  
Які вміння я 

розвину? 

Уміння планувати, організовувати та контролювати 

ефективність навчально-пізнавальної діяльності курсантів, 

слухачів з дисципліни, самостійно розробляти навчальну 

документацію, основні види навчальних занять 

  
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 викладання у вищих 

військових навчальних закладах 

  
Якого результату я 

досягну? 

Сформованість методичної компетентності, поглиблення 

дослідницької, пізнавальної, самоосвітньої 

компетентностей 

  
Де я зможу 

застосувати 

отримані знання та 

вміння? 

У процесі самостійної викладацької діяльності у ВВНЗ 

  
Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи методики 
викладання у вищій військовій школі. 
Лекція 1. Методика викладання у вищій військовій школі як 
наука і мистецтво. 

Групове заняття 2 Викладач як суб’єкт освітнього процесу. 

Тема 2. Організація освітнього процесу у вищій 

військовій школі. 

Лекція 1. Викладання у вищій військовій школі як складова 

цілісного педагогічного процесу. 

Групове заняття 2. Нормативне та навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу у ВВНЗ. 

Практичне заняття 3. Проєктування змісту навчальної 

дисципліни. 

Групове заняття 4. Методи навчання у вищій військовій 

школі. 

Семінарське заняття 5. Форми організації освітнього 

процесу у вищій військовій школі. 

Лекція 6. Технології навчання у вищій військовій школі. 

Практичне заняття 7. Використання інтерактивних 



технологій навчання у вузівській практиці викладання. 

Тема 3. Методика організації аудиторної і самостійної 

роботи у вищій військовій школі. 

Лекція 1. Система теоретичного навчання з дисципліни. 

Групове заняття 2. Методика проведення практичних і 

семінарських занять. 

Практичне заняття 3. Методика організації самостійної 

роботи з дисципліни. 

Лекція 4. Методика контролю навчальних досягнень з 

дисципліни у вищій військовій школі. 

Семінарське заняття 5. Презентація і захист проєктів за 

проблемою розроблення критеріїв і норм оцінювання з 

дисципліни за кредитно-модульною системою. 
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