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Чому дисципліна 

для мене є 

важливою/ 

корисною/ 
актуальною? 

Спрямована на розвиток методичної компетентності доктора 

філософії як викладача ВВНЗ, сприяє розвитку системного 

методичного знання. 

  

Які знання я 

отримаю? 

Знання методичних підвалин педагогічної діяльності викладача ВВНЗ. 

  

Які вміння я 

розвину? 

Здатність  реалізовувати свої функції як викладача ВВНЗ на основі 

методичних теоретичних і практичних знань, навичок, умінь і 

здатностей. 
  

Що мене очікує? Активна контекстна навчальна діяльність, інтерактивна комунікація в 

процесі аудиторних занять, самоосвітня підготовка за визначеними 

викладачем завданнями, консультування, пошукова робота з 

використанням інформаційних ресурсів наукових бібліотек, системи 

дистанційного навчання університету, інтегрованим результатом яких 

буде розвиток методичної компетентності.  
  

Якого результату я 
досягну? 

Розвиток методичної компетентності 

  

Де я зможу 

застосувати 

отримані знання та 

вміння? 

У процесі написання дисертації доктора філософії, написання статей, 

тез, проведення емпіричного та експериментального дослідження, 

у подальшій педагогічній діяльності у ВВНЗ.  

  

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Компетентнісний підхід до підготовки військових фахівців 

у системі військової освіти 

Лекція 1. Витоки та основні концепти компетентнісного підходу в 

системі освіти  

Самостійна робота 1. Вимоги компетентнісного підходу в системі 

вищої освіти.  

Семінарське заняття 1. Компетентнісний підхід у системі вищої 

військової освіти: вимоги, зміст і специфіка прояву в науково-

педагогічній діяльності.  

Самостійна робота 2. Професійна компетентість випускника ВВНЗ як 

інтегрований результат його функціонування.  

Семінарське заняття 2. Педагогічна характеристика освітнього процесу 

в системі військової освіти. 

 

Тема 2. Методична компетентість викладача ВВНЗ та її розвиток 

Лекція 2. Методична компетентість викладача ВВНЗ: поняття, зміст і 

розвиток 

Самостійна робота 3. Структура методичної компетентності викладача 

ВВНЗ. 

Семінарське заняття 3. Педагогічна етика методичної компетентності 

викладача військово-спеціальних дисциплін.  

Самостійна робота 4. Зміст педагогічної діяльності викладача ВВНЗ. 

Самостійна робота 5. Педагогічна техніка викладача ВВНЗ. 

Самостійна робота 6. Форми організації навчання військовослужбовців.  

Самостійна робота 7. Методика проведення основних видів навчальних 

занять.  

Практичне заняття 1. Методика проведення активних імітаційних видів 



навчальних занять. 

Практичне заняття 2. Методика проведення неімітаційних видів 

навчальних занять зі військово-спеціальних дисциплін. 
Семінарське заняття 4. Викладач як суб’єкт методичної діяльності в 
ВВНЗ. 
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