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Чому дисципліна
для мене є
важливою/
корисною/
актуальною?

Вивчення даної дисципліни спрямоване на підготовку кваліфікованого
науково-педагогічного працівника ВВНЗ, здатного проводити самостійну
науково-дослідницьку діяльність, враховуючи сучасні інноваційні тенденції
світового освітнього простору на високоякісному рівні організовувати
навчальний процес та здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищих
військових навчальних закладах. Зважаючи на активний, глобальнотрансформаційний розвиток цифрового суспільства, навчально-методичний
контент дисципліни розроблено з урахуванням посилення домінантної ролі
цифрових технологій в усіх сферах суспільного життя, що повинно
позитивно вплинути на формуванню нових професійних умінь та навичок

науковця-дослідника,
майбутнього
викладача-професіонала
ВВНЗ.
Оволодіння даною дисципліною сприятиме удосконаленню умінь
використовувати нові технології та з їх допомогою проектувати ті види
навчальної діяльності, які підтримують формування компетентностей ХХІ
століття.

Які знання я
отримаю?

Вивчення дисципліни дозволяє отримати сукупність знань необхідних для
проведення науково-педагогічних досліджень; організації та успішної
реалізації викладацької діяльності у ВВНЗ; впровадження педагогічних
інновацій у навчальний процес, зокрема наративно-цифрового підходу у
викладання навчальних дисциплін у ВВНЗ; введення основних стратегій
конструктивної комунікативної взаємодії у науково-педагогічну діяльність;
використання інформаційно-комунікаційний технологій у розв’язанні завдань
предметної галузі та професійній діяльності.

Які вміння я
розвину?

У процесі вивчення дисципліни формуються когнітивні уміння (при
опрацюванні, аналізі, синтезі, узагальненні, систематизації інформації
про педагогічні явища та процеси); комунікативні (при опануванні та
використанні стратегій конструктивної педагогічної взаємодії у
науково-педагогічній, навчальній діяльності), колаборативні уміння
(при налагодженні співпраці для вирішення спільних навчальних
завдань, розробці навчально-методичних матеріалів, обговоренні
широкого кола наукових проблем, що стали предметом вивчення чи
зацікавлень); креативні уміння (при проєктуванні цифрових наративів,
використанні інноваційних технологій, стратегій та методик в науковопедагогічній діяльності, формальній, неформальній та інформальній
освіті); технологічні (при використанні цифрових технологій у процесі
проєктування цифрового навчального контенту для вирішенні завдань
предметної галузі, професійній діяльності); прогностичні (при знаходженні

й обґрунтуванні методик реалізації науково-прикладних педагогічних
проблем та завдань).

Що мене очікує?

У викладанні даної дисципліни передбачено ознайомлення з
сучасними науковими підходами, дослідженнями щодо підготовки
наукових та науково-педагогічних працівників у міжнародному
освітньому просторі, вивчення досвіду використання наративноцифрового підходу у професійній підготовці майбутнього викладача
ВВНЗ, оволодіння процесом проєктування цифрових наративів з
метою створення й використання власного навчально-методичного
забезпечення при викладанні навчальних дисциплін у ВВНЗ,
опанування стратегіями налагодження конструктивної педагогічної
взаємодії в процесі науково-педагогічної та професійної діяльності.

Якого результату я
досягну?

Успішне опанування навчально-змістового контенту даної дисципліни
дає можливість реалізації особистісного потенціалу в науковій та
науково-педагогічній діяльності. Розвинені, у процесі вивчення
дисципліни, компетентності (професійно-педагогічна, технологічна,
прогностична та ключові компетентності ХХІ століття) забезпечують
готовність до проведення науково-дослідницької роботи, командної
співпраці в глобальному інформаційному просторі; дозволяють
налагоджувати конструктивну педагогічну взаємодію зі всіма
учасниками освітнього процесу; комплекс умінь сформованих під час
створення цифрових наративів, уможливить створення сучасного
цифрового контенту науково-методичного забезпечення, що може
використовуватися при проведенні науково-педагогічної діяльності.

Де я зможу
застосувати
отримані знання та
вміння?

Знання та вміння отримані у процесі вивчення даної дисципліни
можуть бути застосовані при проведенні науково-педагогічних
досліджень; майбутній професійній, науково-педагогічній (науковій)
діяльності; допоможуть у налагодженні позитивного спілкування з
оточуючими Вас людьми; стануть у нагоді в процесі саморозвитку й
самовдосконалення.

Зміст
навчальної
дисципліни

Тема 1. Особливості реалізації компетентісного підходу в
глобалізованому освітньому просторі.
Л 1/1 Компетентності ХХІ століття: сучасні освітні реалії та перспективи
розвитку.
С 1/2 Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного

(наукового) працівника, її сутність та зміст.
Тема 2. Інноваційні технології у процесі формування професійнопедагогічної компетентності науково-педагогічного
(наукового) працівника.

Л 2/1 Наративізація – провідний напрям сучасної педагогічної науки у
формуванні компетентностей ХХІ століття.
С 2/2 Використання цифрових освітніх технологій у підготовці науковопедагогічних (наукових) працівників.
ПЗ 2/3 Проєктування цифрових наративів у підготовці науковопедагогічних (наукових) працівників.
ПЗ 2/4 Цифровий наратив як метод реалізації духовно-моральної
складової професійно-педагогічної компетентності науковопедагогічного (наукового) працівника.
Тема 3. Професійно-педагогічна діяльність науково-педагогічного
(наукового) працівника
Л 3/1 Науково-педагогічна діяльність у ВВНЗ.
С 3/2 Планування та забезпечення навчальної, наукової та виховної діяльності
у ВВНЗ.
С 3/3 Педагогічна майстерність та професійна етика науково-педагогічного
(наукового) працівника.
ПЗ 3/4 Використання моделі «безпрограшного» спілкування Т. Гордона та
методик безконфліктної комунікації у професійній науковопедагогічній діяльності.

ПЗ 3/5 Стилі взаємодії, методики усвідомленого й емпатійного
слухання та безконфліктної комунікації у професійній науковопедагогічній діяльності.
Тема 4. Професійний саморозвиток науково-педагогічного
(наукового) працівника.
Л 4/1 Творча реалізація наукового та науково-педагогічного (наукового)
працівника.
ПЗ 4/2 Використання теорії множинного інтелекту Г. Гарднера у
професійному
розвитку
науково-педагогічного (наукового)

працівника.
ПЗ 4/3 Роль неформальної та інформальної освіти у вдосконаленні
професійно-педагогічної компетентності науково-педагогічного
(наукового) працівника.
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«Правила гри»

Вивчення даної дисципліни відбуватиметься
на засадах
гуманістичної педагогіки, в умовах позитивної інтерактивної
взаємодії, з дотриманням норм академічної доброчесності та
професійної етики.

Додатково

Детальнішу інформацію про навчальну дисципліну «Професійнопедагогічна компетентність науково-педагогічного та наукового
працівника» наведено в робочій програмі цієї дисципліни.

