
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ПЕДАГОГІЧНА (НАУКОВО-ДОСЛІДНА) ПРАКТИКА" 

 

Спеціальність:  

255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань:  

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 

кордону  

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус педагогічної 

(науково-дослідної) 

практики 

Обов’язкова складова індивідуального навчального плану 

здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії  

Курс  2 (другий) 

Семестр  3, 4 (третій, четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Педагогічна практика передбачає вивчення сучасних 

методологій і методів здійснення викладацької діяльності, 

шляхів самостійного збору та підготовки матеріалів для 

проведення занять за обраним напрямом підготовки та порядок 

проведення заліків та іспитів для курсантів (слухачів) 

відповідної  спеціальності. 

Науково-дослідна практика передбачає вивчення та практичне 

закріплення методології наукових досліджень, методи і 

інструменти наукових досліджень. Вивчаються шляхи 

інформаційного забезпечення наукових досліджень, публікацій, 

рефератів та доповідей. Практичне створення висновків та 

звітів. Вивчається методика роботи над дисертацією, 

підготовка до захисту дисертаційної роботи на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою педагогічної практики є підготовка військового фахівця 

для Збройних Сил України, спроможного до самостійної 

підготовки всіх видів занять, практичному проведенню цих 

занять та здійснення якісної перевірки знань та умінь курсантів 

(слухачів) відповідної  спеціальності у вищому військовому 

навчальному закладі. 

Метою науково-дослідної практики є практична підготовка 

ад’юнкта до проведення власного наукового дослідження під 

час підготовки дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії. Під час практики ад’юнкти втілять теоретико-

методичні та нормативно-правові знання у свої перші 

самостійно організовані і проведені наукові дослідження. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Під час педагогічної практики ад’юнкт навчається самостійно 

готувати програму занять, розробляти навчально-методичне 

забезпечення, самостійно проводити групові, семінарські 

(практичні або лабораторні) заняття, модульні контрольні 

роботи, проводити заліки та іспити з дисциплін, що 



викладаються на кафедрах. 

Під час науково-дослідної практики ад’юнкт навчається:  

здійснювати пошук і аналіз інформації з теми наукового 

дослідження або наукової дисертації;  

співпрацювати з фахівцями різних галузей в рамках наукових 

проектів щодо розробки та дослідження озброєння та 

військової техніки, використовуючи принципи професійної 

етики та навички професійної етичної поведінки; 

застосовувати на практиці методики, методи і інструменти 

наукових досліджень, формулювати його мету, наукову задачу, 

об’єкт та предмет дослідження; 

здійснювати планування і проведення експериментів, 

обробляти результати й оцінювати їх погрішності; 

зіставляти результати експериментів з теорією й формулювати 

висновки наукового дослідження; 

використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні інформацією, зборі аналізі, 

обробці, інтерпретації джерел, здійснювати публікації джерел з 

дотриманням правил; 

складати наукові звіти, доповіді, рецензії за результатами 

наукового дослідження, розробляти наукові статті та робити 

перспективні висновки щодо майбутніх напрямків та шляхів 

майбутніх наукових досліджень. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Педагогічна практика надає ад’юнктам знання і уміння 

(компетентності), які дозволять впевнено здійснювати  

організацію та процес навчання в вищих військових 

навчальних закладах, практично застосовувати досвід 

педагогічної діяльності та виховувати при цьому високо 

підготовлених фахівців з озброєння та військової техніки, 

телекомунікацій та радіотехніки, інформаційних технологій, 

захисту інформації та інших спеціальностей. 

Ад’юнкт набує знань та умінь  до самостійної підготовки та 

проведенню групових, практичних (семінарських), 

лабораторних занять, самостійно розробляти завдання для 

організації самостійної роботи курсантів (слухачів) з 

дисциплін, що викладаються на кафедрах навчитись якісному 

проведенню заліків та іспитів для курсантів (слухачів) 

відповідної  спеціальності. Розробляти навчально-методичного 

забезпечення для проведення групових, семінарських 

(практичних або лабораторних), модульних контрольних робіт 

та забезпечення залікових робіт та іспитів з дисциплін, що 

викладаються на кафедрі. 

Науково дослідна практика надає ад’юнктам знання і уміння 

необхідні для проведення власного наукового дослідження та  

оформлення його результатів у вигляді дисертації. Ад’юнкт 

використовує свої компетентності під час виконання науково-

дослідних робіт, досягаючи при цьому наукового та 

практичного результату, відпрацювання програм і методик та 

інших наукових документів.  

Ад’юнкт набуває наступні компетентності:  

здатність до критичного аналізу результатів власного 

наукового дослідження, його наукової новизни, теоретичного і 



практичного значення;  

уміння формувати загальну методологічну базу власного 

наукового дослідження з нових дослідницьких позицій, 

усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку 

інших галузей науки;  

уміння ефективно використовувати сучасну методологію 

наукового пізнання та новітні методи наукових досліджень;  

уміння кваліфіковано відображати результати наукових 

досліджень у наукових статтях та тезах;  

здатність ефективно презентувати результати своїх досліджень;  

уміння працювати з літературними каталогами та науко 

метричними базами; 

здатність дотримуватись норм наукової етики щодо здійснення 

наукової діяльності та проведення власного наукового 

дослідження; 

знання провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, наукових 

шкіл та фундаментальних праць у галузі дослідження;  

вміння формулювати мету власного наукового дослідження як 

складову загально цивілізаційного процесу; 

вміння працювати з науковими експертами, опонентами, 

отримувати від них знання та використовувати їх на практиці; 

здатність розробляти та удосконалювати теоретичні й 

експериментальні методи визначення доцільності використання 

нових фізичних принципів, технічних рішень і технологічних 

процесів під час створення перспективних і вдосконалення 

існуючих зразків, комплексів і систем озброєння та військової 

техніки; 

здатність проводити дослідження щодо можливостей і шляхів 

удосконалення існуючих та створення нових елементів, 

складових, зразків та комплексів і систем озброєння та 

військової техніки, поліпшення їх тактичних, експлуатаційних, 

економічних, екологічних та ергономічних характеристик. 

Навчальна логістика Зміст педагогічної практики: 
Перший етап педагогічної практики. Вивчення та 

відпрацювання  методології підготовки до самостійних занять. 

На першому (підготовчому) етапі передбачається наступне: 

відвідування занять, які проводять досвідчені методисти 

кафедри; 

ознайомлення з поточними навчально-методичними питаннями 

кафедри та з організацією планування і обліку навчальної та 

методичної роботи на кафедрі, нормативними документами 

освітнього процесу;  

вивчення наявних на кафедрі навчально-методичних матеріалів 

(робочої програми дисципліни, що планується до викладання, 

завдань для практичних занять та семінарів; тестів, тощо); 

ознайомлення з інноваційними освітніми, інформаційно-

комунікаційними цифровими технологіями та можливістю їх 

використання в процесі підготовки та проведення різних видів 

занять, участь в розробленні нового та удосконаленні існуючих 

навчально методичних матеріалів;  

видання наказу начальника Інституту про допуск до 

проведення навчальних занять;  



розгляд на засіданні кафедри питання щодо проведення 

пробного заняття ад’юнктом за участі науково-педагогічних 

працівників кафедри; 

проведення пробного заняття за участі досвідчених викладачів, 

науково-педагогічних працівників кафедри. 

 

Другий етап педагогічної практики.  Практичне проведення 

занять.  

Другий (основний) етап педагогічної практики – передбачає 

самостійне проведення групових, практичних, лабораторних 

або семінарських занять.  

На цьому етапі передбачається апробація навчально-

методичних матеріалів, в розробці яких ад’юнкт приймав 

участь. Незалежно від форми апробації ад’юнкт має 

забезпечити відповідність навчально-методичної розробки 

вимогам теорії та методології педагогіки вищої освіти, 

передбачити застосування інноваційних методів і засобів 

навчання.  

 

Третій етап педагогічної практики. 

Третій етап педагогічної практики передбачає наступне: 

проведення практичних заліків та іспитів для курсантів 

(слухачів) відповідної  спеціальності; 

оформлення результатів, отриманих ад’юнктом за весь період 

педагогічної практики.  

Результати проведення ад’юнктом педагогічної практики 

обговорюються, оцінюються та затверджуються на засіданні 

відповідної кафедри.  

Види занять (практики): теоретична підготовка, лекції, 

семінарські, групові та практичні заняття. 

Методи практики: навчальна дискусія, навчальні кейси, 

онлайн. 

Форми навчання (педагогічної практики): очна. 

 

Зміст (науково-дослідної) практики: 
Перша частина (науково-дослідної) практики передбачає 

вивчення методів і інструментів наукових досліджень, 

планування науково-дослідної роботи та збір наукової 

інформації щодо тематики досліджень. 
 

Друга частина (науково-дослідної) практики. Проведення 

науково-дослідних робіт та відпрацювання програм і методик. 

Збір та попередній аналіз результатів досліджень. Підготовка та 

публікація наукових статей, виступів на наукових 

конференціях, наукових фахових семінарах, круглих столах, 

симпозіумах. 
 

Третя частина (науково-дослідної) практики. Остаточна 

обробка результатів наукових досліджень. Формування 

основних висновків досліджень, підготовка звітів та 

визначення перспектив майбутніх досліджень за тематикою 

дисертації. Планування або корегування розділів та питань 

дисертації доктора філософії. 



Види занять (науково-дослідної) практики. Теоретичні 

наукові дослідження, семінари та практичні експерименти. 

Методи практики: наукова дискусія, семінари, онлайн. 

Форми навчання (науково-дослідної практики): очна.  

Пререквізити Наявність ступеня освіти магістр, знання з навчальних 

дисциплін: “Воєнно-прикладна теорія ймовірностей та 

математична статистика”, “Дискретна математика для 

військових фахівців з інформаційних технологій”, 

“Дослідження операцій у військовій справі”, “Психолого-

педагогічні та нормативно-правові основи освітньої 

діяльності”, “Педагогічна риторика та культура спілкування”, 

“Філософія науки та інновацій”, “Інтелектуальна власність”, 

“Методологія наукових досліджень”, “Іноземна мова”. Також 

при проходженні педагогічної (науково-дослідної) практики 

можуть використовуватися знання, отримані при вивченні 

дисциплін технічного спрямування вибіркового блоку. 

Постреквізити Знання, отримані ад’юнктом під час педагогічної практики, 

використовуються для  самостійної підготовки та проведення 

групових, практичних (семінарських), або лабораторних занять. 

Знання, отримані під час науково-дослідної практики, 

використовуються під час здійснення наукового дослідження, 

обробки і оформлення результатів наукового дослідження, 

проведення та оброблення результатів дисертації доктора 

філософії. 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

депозитарію ВІТІ  

Інформаційне забезпечення з фонду та депозитарію ВІТІ для 

педагогічної практики. 

1 Конституція України: чинне законодавство зі змінами та 

допов. Станом на 5.01.2017 р.:2ед.2.. текст). – Паливода А.В., 

К.:2017. 76 с.  

2. Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ 

століття. Інститут системних досліджень освіти України. – К.: 

1994. 62с.  

3. Указ Президента України від 25.06.2013 р. «Про національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».  

4. Указ Президента України від 17.04.2002 р. «Про національну 

доктрину розвитку освіти в Україні».  

5. Указ Президента України від 30.09.2010 р. «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».  

6. Закон України «Про освіту». Відомості ВР України 2017, № 

38-39, 2ед.380.  

7. Закон України «Про вищу освіту». Відомості ВР України 

2014, № 37-38.  

8. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

Постанова ВР України від 26.12.2015 р. № 848-VIII.  

9. Постанова ВР України від 23.03.2016 р. № 261 «Порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах).  

10. Наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 року 

№115 Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних 



установах) Міністерства оборони України. 

11. Постанова КМ України від 29.04.2015 р. № 266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти».  

12. Постанова КМ України від 30.12.2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів 

освіти».  

13. Постанова КМ України від 31.03.2015 р. № 193 «Про 

документи про вищу освіту(наукові ступені) державного 

зразка.  

14. Постанова КМ України від 17.08.2002 р. № 1134 

«Нормативи чисельності студентів (курсантів), аспірантів 

(ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня 

кандидата наук, слухачів, на одну штатну посаду НПП у ВНЗ 

ІІІ і ІV рівня акредитації та ВНЗ післядипломної освіти 

державної форми власності».  

15. Постанова КМ України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій».  

16. Наказ МОН України від 26.01.2015 р. № 47 «Про 

затвердження плану заходів щодо виконання Закону України 

від 01.07.2014 р. «Про вищу освіту»».  

17. Наказ МОН та МО України від 15.08.2013 р. № 1190/560 

«Положення про військові навчальні підрозділи вищих 

навчальних закладів».  

18. Наказ МОН та МО України від 08.05.2002 р. № 155/291 (зі 

змінами 15.03.2013 р.) «Інструкція з планування та обліку 

діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

ВВНЗ (військових навчальних підрозділів ВНЗ, навчальних 

центрів ЗС України)».  

19. Наказ МО України від 27.05.2015 р. № 240 «Положення про 

вищі військові навчальні заклади». 

20. Наказ МО України від 20.07.2015 р. № 346 «Положення про 

особливості організації освітнього процесу у вищих військових 

навчальних закладах МО України та військових навчальних 

підрозділах ВНЗ України». 

21. Наказ МО України від 27.07.2016 р. № 385 «Положення про 

організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних 

Силах України».  

22. Положення про організацію освітнього процесу у ВІТІ. Під 

ред. Степаненко Є.О. ─ К.: ВІТІ, 2016. 150 с.  

23. Додатки до положення про організацію освітнього процесу 

у ВІТІ. Під 3ед.. Степаненко Є.О. ─ К.: ВІТІ, 2016. 260 с.  

24. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник 

за модульною-рейтинговою системою навчання для студентів 

магістратури. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 

25. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. 

Хмелюк, А.В. Семенова та ін., За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид. 

перероб і доп. – К.: Знання, 2005. – 399 с.  

26. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – 

К.: Знання, 2005. – 486 с. – (Вища освіта ХХІ століття).  

 

Інформаційне забезпечення з фонду та репозитарію ВІТІ для 



науково-дослідної практики. 

1. Л.Г. Дротянко Філософія наукового пізнання: підручник. 

Київ : Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2010. 224 с. 

2. Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: 

навчальний посібник Чернівці: Рута, 2006. 352 с. 

3. А. Муратова Філософські проблеми наукового пізнання: 

конспект лекцій. Київ : Вид-во НТУУ «КПІ», 2011. 140 с. 

4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навчальний 

посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 с. 

5. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: Навчальний 

посібник. Видання друге, доповнене та доопрацьоване / 

Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. – К.: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2010. – 255с. 

6. Богданович В.Л. Філософія науки і техніки. – Х.: ТРОСІНГ 

ПЛЮС, 2012. – 350 с. 

7.Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика 

науково дослідницької діяльності: Підручник. – 5-те вид., – К.: 

Знання, 2006. – 307 с. 

8. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового 

ступеня. Методичні поради. 3-тє видання/ Автор-упорядник 

Л.А. Пономаренко, д.т.н., професор. ─ К.: Редакція «Бюлетеня 

ВАК України», Видавництво «Толока», 2005. ─ 80с. 

Локація та матеріально 

технічне забезпечення 

Аудиторії теоретичного навчання відповідних кафедр. 

Проектори. Комп’ютерні класи кафедр. Локальні мережі. 

Інтернет. Приміщення наукового центру.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

 

Залік (затвердження) повного (частково) виконання (не 

виконання) програми педагогічної (науково-дослідної) 

практики   

Кафедри Кафедри: 

побудови телекомунікаційних систем; 

радіо та супутникового зв’язку; 

транспортних мереж; 

автоматизованих систем управління; 

комп’ютерних інформаційних технологій; 

технічного та метрологічного забезпечення; 

бойового застосування підрозділів зв’язку; 

спеціальних інформаційних систем та робототехнічних 

комплексів; 

захисту інформації та кіберзахисту. 

Факультет  Факультети: 

факультет телекомунікаційних систем; 

факультет інформаційних технологій; 

факультет бойового застосування систем управління та зв'язку. 

Науковий центр зв’язку та 

інформатизації 

Науково-дослідні управління, проектно-конструкторський 

науково дослідний відділ, науково-дослідні відділи та науково-

дослідні лабораторії наукового центру зв’язку та 

інформатизації. 



Викладач(і) 

 

Радзівілов Григорій Данилович 

Посада: заступник начальника інституту 

з наукової роботи 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних 

наук 

Профайл викладача: 

Тел.: (044) 256-22-07 

E-mail: naukaviti@gmail.com 

Робоче місце: 208 к. 

Оригінальність 

педагогічної (науково-

дослідної) практики 

Педагогічна практика спрямована на практичне оволодіння 

ад’юнктами сучасними методологіями і методами ефективного 

впровадження освітнього процесу у військових навчальних 

закладах. 

Науково-дослідна практика виховує у ад’юнктів навички 

самостійного планування та проведення наукових досліджень. 

Лінк на дисципліну http://192.168.0.19/moodle 

Локальна мережа Інституту 

http://www. naukaviti@gmail.com 

 

Заступник начальника інституту  

з наукової роботи                                                                                   Г. РАДЗІВІЛОВ 

Розробник                                                                        В. КУЦАЄВ 
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