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Чому дисципліна 

для мене є 

важливою/ 

корисною/ 
актуальною? 

Спрямована на розвиток методологічної культури та педагогічної 

майстерності доктора філософії, сприяє розвитку системного 

методологічного та теоретичного педагогічного знання. 

  

Які знання я 

отримаю? 

Знання методологічних підвалин, теоретичних основ загальної та 

професійної педагогіки. 

  

Які вміння я 

розвину? 

Здатність  реалізовувати свої функції як доктора філософії на основі 

методологічних теоретичних знань педагогіки.  

  

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 професійно-педагогічної компетентності.  
  

Якого результату я 
досягну? 

Розвиток професійно-педагогічної 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 науково-дослідницькій і викладацькій діяльності у 

ВВНЗ і наукових установах.  

  

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Методологія і педагогіка  

Лекція 1. Педагогіка як об’єкт методологічного аналізу   
Групове заняття 1. Основні рівні методології педагогіки.  

Групове заняття 2. Сучасні методологічні підходи у загальній і 

професійній педагогіці 

Семінарське заняття 1. Компетентнісний і контекстний підходи в 

педагогіці 

Семінарське заняття 2. Суб’єктно-діяльнісни підхід у професійній 

освіті 

Семінарське заняття 3. Зміст і специфіка основних елементів 

педагогічної системи ЗВО. 

Семінарське заняття 4. Місце, роль і функції педагога в педагогічній 

системі ЗВО 

Лекція 2. Методологічна компетентність педагога  

Групове заняття 3. Основні компоненти методологічної 

компетентності викладача ЗВО та їх розвиток 

Семінарське заняття 5. Розвиток методологічної культури викладача 

ЗВО.  

 

Тема 2. Теорія загальної та професійної педагогіки. 
Лекція 1. Теоретичні проблеми загальної педагогіки.  
Семінарське заняття 1. Теоретичні основи загальної педагогіки. 
Групове заняття 1. Мета та ідеал виховання як предмет 
методологічного та теоретичного обґрунтування в педагогіці. 
Групове заняття 2. Мета і ідеал виховання в українському суспільстві 
та в Збройних милах України. 
Групове заняття 3. Принципи навчання і виховання як предмет 



теоретичного обґрунтування. 
Лекція 2. Зміст виховання як предмет теоретичного обґрунтування. 
Групове заняття 4. Зміст освіти як предмет теоретичного 
обґрунтування. 
Семінарське заняття 1. Зміст виховання в українському суспільстві як 
предмет теоретичного обґрунтування. 
Лекція 3. Формування і розвиток особистості як предмет 
теоретичного обґрунтування в загальній педагогіці. 
Групове заняття 5. Педагогічні основи формування особистості. 
Семінарське заняття 2. Основні чинники формування особистості як 
проблема загальної педагогіки. 
Групове заняття 6. Розвиток особистості як предмет професійної 
педагогіки. 
Групове заняття 7. Освітній процес в ЗВО та його компоненти. 
Семінарське заняття 3. Основні компоненти освітнього процесу в 
ВВНЗ. 
Семінарське заняття 4. Основні функції викладача як суб’єкта 
освітнього процесу в ВВНЗ. 
Семінарське заняття 5. Зміст основних видів педагогічної діяльності 
викладача ВВНЗ та їх змісту. 
Лекція 4. Педагогічна компетентність викладача. 
Групове заняття 8. Педагогічна компетентність викладача ЗВО та її 
компоненти. 
Семінарське заняття 6. Педагогічна компетентність викладача ВВНЗ 
та її компоненти. 
Семінарське заняття 7. Педагогічна майстерність викладача ЗВО та її 
компоненти. 
 

Тема 3. Військова педагогіка як галузь професійної педагогіки 
Лекція 1. Теоретичні проблеми військової педагогіки.  
Групове заняття 1. Поняттєво-категоріальний апарат військової 
педагогіки.  
Семінарське заняття 1. Теоретичні основи військової педагогіки. 
Групове заняття 2. Сучасна модель військово-навчального процесу  
Групове заняття 3. Зміст військового навчання як предмет 
теоретичного обґрунтування.  
Семінарське заняття 2. Методи військового навчання як предмет 
теоретичного обґрунтування. 
Семінарське заняття 3. Теоретичне обґрунтування загальної методики 
реалізації традиційних методів навчання.  
Групове заняття 4. Активні методи навчання та їх теоретичне 
підґрунтя.  
Групове заняття 5.Зміст військового виховання як предмет 
теоретичного обґрунтування.  
Групове заняття 6. Методи військового виховання та методики їх 
реалізації.  
Групове заняття 7. Військово-професійна компетентність випускника 
ВВНЗ. 
Семінарське заняття 4. Діагностування сформованості військово-
професійної компетентності випускника ВВНЗ.  
Лекція 2. Військовий педагог як суб’єкта освітнього процесу в ВВНЗ 
Групове заняття 8. Педагогічна культура викладача ВВНЗ.  
Семінарське заняття 5. Викладач системи військової освіти як суб’єкт 
педагогічної діяльності.  
Групове заняття 9. Педагогічна майстерність викладача як суб’єкта 
освітнього процесу  
Семінарське заняття 6. Розвиток педагогічної майстерності викладача 
системи військової освіти. 
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