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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ВИКЛАДАЧІВ

Короткіх М.А.
Військова академія (м. Одеса)

Розглянуто теоретичні основи педагогічної майстерності, обґрунтовано концептуальні підходи побудови 
педагогічних технологій у професійній діяльності військових викладачів. З’ясовано сутність поняття «педа
гогічна технологія», «інноваційні педагогічні технології». Відтак, охарактеризовано принципи інноваційних 
педагогічних технологій розвитку педагогічної майстерності викладачів ВВНЗ. На організаційнодіяльніс
ному етапі теоретично обґрунтовано та виокремлено основні блоки розвитку педагогічної майстерності ви
кладачів ВВНЗ шляхом використанням інноваційних педагогічних технологій. Перспективнопошуковий 
етап технології передбачає обґрунтування удосконалення професійної кваліфікації військових викладачів 
шляхом впровадження інформаційних технологій в освітній процес.
Ключові слова: освітній процес, педагогічна майстерність, педагогічні технології, інноваційні педагогічні 
технології, професійна діяльність.

Постановка проблеми. Входження України 
до європейського освітнього простору ви

магає підвищення якості кваліфікації викладачів 
ВВНЗ. Планомірне, систематичне підвищення 
кваліфікації викладацьких кадрів являє собою 
головну проблему суспільного розвитку в кон
тексті Болонського процесу і одне з найважли
віших завдань освіти. Військова освіта, як одна 
із складових загальнодержавної системи освіти, 
повинна забезпечувати потреби держави і вій
ськових формувань у кваліфікованих військових 
кадрах і сприяти зміцненню обороноздатності 
держави відповідно до Конституції та законів 
України [11, с. 360–362].

Проблема педагогічної майстерності офіцерів 
посідає важливе місце у розбудові військових 
формувань незалежної України та у військовій 
освіті, яка відповідно до Конституції та законів 
України повинна забезпечувати потреби держа
ви і військових формувань у кваліфікованих офі
церських кадрах і сприяти зміцненню обороно
здатності держави [11, с. 360–362]. Кожний офіцер 
зобов’язаний навчати та виховувати підлеглих, 
передаючи їм свої знання і досвід [16, с. 142].  
Він безпосередньо керує навчальновиховним 
процесом, особисто організовує бойову, гумані
тарну підготовку, які спрямовані на всебічний 
розвиток воїнів [11, с. 360–362].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Концепції розвитку освіти й педагогічної майстер
ності розглянуті в працях: І.А. Зязюна, Н.В. Кузь
міної, В.О. Сластьоніна, Н.М. Тарасевич, Г.І. Ха
зяїнова та ін.; проблеми формування педагогічної 
майстерності офіцерів у військовій педагогіці вивча
ли В.П. Андрущенко, О.В. Барабанщиков, О.О. Без
носюк, О.В. Діденко, В.В. Ягупов та ін; концепту
альні основи педагогічної майстерності викладачів 
подано в працях Є.С. Барбіної, І.Д. Беха, О.К. Би
кової, С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна, В.С. Маслова, 
М.І. Нещадима, Н.Г. Ничкало, Л.М. Романишиної, 
С.О. Сисоєвої, Н.В. Теличко, В.М. Теслюк та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Інновації у сфері освіти спря
мовані на формування особистості, її здатності до 
науковотехнічної та інноваційної діяльності, на 
оновлення змісту освітнього процесу. Кожна педа
гогічна епоха породила своє покоління технологій.  

Перше покоління освітніх технологій являло со
бою традиційні методики; технологіями другого 
і третього поколінь були модульноблочні і ціль
ноблочні системи навчання; до четвертого поко
ління освітніх технологій відноситься інтегральна 
технологія. Інноваційні педагогічні технології по
діляються на: технології розвивального навчання; 
парацентрична технологія навчання; особистісно
орієнтовна технологія; технологія проектного на
вчання; блочномодульна технологія [9].

Результати аналізу наукових джерел засвід
чили, що основою забезпечення високого рівня 
підготовленості як викладачів, так і курсантів 
повинно було стати їхнє професійне й особис
тісне самовдосконалення [8, с. 9] через впрова
дження системної підготовки до діяльності із за
безпечення військового професіоналізму через 
запровадження методів і засобів інноваційних 
педагогічних технологій [4, с. 131], як необхіднос
ті функціонування системи підвищення профе
сійної кваліфікації військових викладачів.

Мета статті полягає у теоретичному обґрун
туванні та виокремленні основних блоків роз
витку педагогічної майстерності військових ви
кладачів шляхом використанням інноваційних 
педагогічних технологій.

Завдання дослідження:
1. Теоретично обґрунтувати концептуальні 

підходи побудови педагогічних технологій у про
фесійній діяльності військових викладачів. 

2. З’ясувати сутність поняття «педагогічна 
технологія», «інноваційні педагогічні технології» 
та охарактеризувати принципи інноваційних пе
дагогічних технологій розвитку педагогічної май
стерності викладачів ВВНЗ.

3. Теоретично обґрунтувати та виокремити 
основні блоки розвитку педагогічної майстернос
ті викладачів ВВНЗ шляхом використанням ін
новаційних педагогічних технологій.

Для досягнення мети було використано комп
лекс взаємопов’язаних методів дослідження: 
теоретичні: аналіз, синтез, систематизація, по
рівняння, індукція, дедукція, узагальнення 
навчальнометодичної, психологопедагогіч
ної літератури, навчальних планів і програм –  
для визначення сучасного стану досліджуваної 
проблеми.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
У педагогічній діяльності викладачі використову
ють як традиційні формами та методами організа
ції освітнього простору (лекції, практичні занят
тя, лабораторні роботи, лабораторний практикум, 
семінари, самостійна робота, консультування, 
робота з підручником, курсове проектування, ди
пломне проектування, усі види практик тощо) так 
і інноваційні форми та методи організації профе
сійної діяльності такі, як: дидактичний естетоте
рапевтичний тренінг, мозкова атака, метод проб 
і помилок, творчий діалог, диспут, дискусія, бе
сіда, метод контрольних запитань, форум, про
блематизація, метод «круглого столу», ділова гра, 
імітаційна гра, проектування тощо.

В основу побудови педагогічної технології по
винен бути покладений системний підхід, від
творюваність і запланована ефективність якого 
цілком залежить від її системності й структу
рованості [5, с. 58]. Системний підхід до аналізу 
діяльності військових навчальних закладів ви
магає розгляду останньої як складної соціальної 
динамічної системи. Загальні вимоги до якості 
підготовки випускників задаються на основі ви
вчення потреб замовника. Управлінська ланка 
військових закладів (навчальний відділ) транс
формує й конкретизує ці вимоги, приймає рішен
ня щодо їхньої реалізації під час їх професійної 
підготовки [5, с. 82].

Приділяється увага також розвитку творчої 
складової тому поширеними стають когнітивний 
та гуманістичний підходи до визначення педаго
гічної технології. Послідовники когнітивного під
ходу виокремлюють у навчанні інтелектуальні 
уміння (абстрагування, аналіз, синтез, узагаль
нення, оцінювання тощо, тобто такі, що допомага
ють у розв’язку відповідної проблеми), розвиток 
мислення та пам’яті [3, с. 325]. Прибічники гума
ністичного підходу, спираючись на «Я – концеп
цію», наголошують на праві самостійно обирати 
мету формування власних проблем, заглибленні 
у суб’єктивний досвід та прогнозуванні його на
слідків [6, с. 45]. Саме «Я – концепція» дозволяє 
реалізувати внутрішні і зовнішні модальності че
рез самооцінку, програмування, саморегуляцію, 
самоутвердження. Основне завдання якої закрі
пити у свідомості викладача необхідність у са
мопізнанні, саморозвитку, самореалізації, само
вихованні. Ці технології спрямовані на розвиток 
внутрішнього потенціалу, підвищення професіо
налізму [7, с. 89].

Синергетичний підхід розглядається в єдності 
статичних і динамічних характеристик (стійких 
і нестійких елементів), які покладені в основу по
будови педагогічної технології. Вони не є відо
кремленими один від одного, зазнають взаємного 
впливу та взаємного перетворення.

Компетентнісний підхід ґрунтується на ви
могах стандартизації військовопрофесійної ді
яльності при використанні традиційних методів 
навчання, упровадженні інноваційних військо
воосвітніх технологій, форм, методів навчання. 
сьогодення важливим є не лише те якими зна
ннями викладач, але й що він вміє виконувати 
згідно професійних і спеціальних професійних 
компетенцій. З позиції компетентнісного підходу 
важливим є знання, вміння, вибір способів діяль
ності, професійнозначущі риси набуті фахівцем. 

На думку науковців, необхідним є: загальне тео
ретичне ознайомлення з матеріалом при застосу
ванні тестових засобів діагностики переважно на 
таких заняттях, як: ілюстративні, інформативні, 
дискусійні, сократичні лекції і лекції з питання
ми, панельдискусії, форум, симпозіум, малі сесії, 
ігри, на тьюторських заняттях, заняттях за ме
тодами проектування, кооперації; використову
ється також модульне, програмоване, ситуативне 
навчання, індивідуальні завдання; потім – набут
тя вмінь та навичок із використанням технічних 
та навчальнотренувальних засобів навчання 
і комп’ютерної техніки [2, с. 18; 12, с. 19; 14, с. 24; 
18, с. 114; 19, с. 82].

Для вирішення завдань нашого дослідження 
також важливе значення має діяльнісний підхід 
до визначення цілей. Його основною перевагою 
є можливість формалізувати і трансформувати 
діяльність офіцера. Діяльнісний підхід, який ак
тивізує його входження в різні види діяльності 
шляхом переходу від пасивної поведінки до ак
тивного включення у процес професійного зрос
тання, здобуття знань і вмінь [1; 17, с. 312].

Розвиток творчої складової актуалізується 
і стимулюється також через психологічний під
хід, який передбачає послідовне перетворен
ня мотиваційної, інтелектуальної, афективної 
і поведінкової структур особистості, в результа
ті чого зовнішня детермінація життєдіяльності 
людини змінюється на внутрішню. Саме такий 
підхід стимулює до прояву творчої активності, 
в якій прагнення до самозмін є одним з важливих 
елементів саморозвитку [13, с. 168].

За баченням В.М. Єремеєвої, педагогічні тех
нології передбачають певні орієнтири. Серед них 
вона виокремлює: розвиваючі, виховні, соціальні 
та дидактичні [10, с. 42]. До специфіки педагогіч
ної технології відносять: гарантоване досягнення 
поставленої мети за рахунок швидкого зворот
ного зв’язку, що дозволяє провести корекцію на
вчального процесу; індивідуальний, діяльнісний 
і технологічний підходи [15, с. 200]. Поняття «пе
дагогічна технологія» використовується на трьох 
взаємопов’язаних ієрархічних рівнях: загально
педагогічному (технологія синонімічна педагогіч
ній системі, охоплює сукупність цілей, змісту, 
засобів і методів навчання, алгоритм діяльності 
суб’єктів та об’єктів процесу); частково мето
дичному (технологія розуміється як сукупність 
методів і засобів для реалізації певного змісту 
навчання і виховання в рамках одного предме
та, класу, майстерності вчителя); локальному чи 
модульному (технологія як вирішення окремих 
дидактичних і виховних завдань) [15, с. 98].

Педагогічна технологія, до предмету нашого 
дослідження, є інтегративною і має науково
проективний характер і спрямована на самоосві
ту, самовиховання, саморозвиток, самореалізацію 
особистіснопрофесійних чинників військових 
викладачів, як шлях до постійного професійно
го самовдосконалення та розвитку педагогічної 
майстерності в умовах військової освіти. 

Під інноваційними педагогічними технологія
ми розвитку педагогічної майстерності виклада
чів ВВНЗ розуміємо інтегративний процес вико
ристання найбільш ефективних методів, способів, 
форм організація навчальновиховного процесу 
з використанням передового військовопедагогіч



«Young Scientist» • № 3 (55) • March, 2018

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

113
ного досвіду для самовдосконалення та розвитку 
професійної майстерності військових викладачів.

Інноваційні педагогічні технології розвитку 
педагогічної майстерності викладачів ВВНЗ ха
рактеризується такими принципами, як: 

принцип науковості – базується на здатності 
проведення теоретичних або експериментальних 
досліджень, пошуку альтернативних шляхів до
слідження, формування наукових припущень, 
розробки методики дослідження, умінь наукових 
передбачень, встановлення причиннонаслідко
вих зв’язків, умінь виконання наукових аналізів, 
здатності до наукових узагальнень отриманих 
аналізів та висновків; 

принцип концептуальності – базується на роз
виток та збереження системи військової освіти 
в Україні, систематичного підвищення кваліфіка
ції науковопедагогічного потенціалу, пріоритет
них завдання ВВНЗ до навчальновиховної, куль
турнопросвітницької та науководослідницької 
діяльності з високим рівнем загальної професій
ної компетентності, зорієнтованого підходу щодо 
оптимізації педагогічної взаємодії всіх учасників 
військовопедагогічного процесу, безперервним 
удосконаленням педагогічної майстерності; 

принцип процесуальності – виступає підґрун
тям системи процесуальних досягнень вищої 
військової школи України її науковопедагогіч
ного потенціалу, передбачає формування пози
тивних тенденцій науковопедагогічного складу, 
поглиблення й удосконалення знання норматив
ноправових документів і вимог законів Украї
ни, встановлення правової організації підготов
ки та перепідготовки й підвищення кваліфікації 
військових викладачів, створення всебічного про
цесуальнопедагогічного забезпечення удоскона
лення змісту реформування системи вищої вій
ськової освіти; 

принцип змістовності – базується на ціліснос
ті змісту, розширенні й поглибленні обсягу знань 
і вмінь, розширенні й вдосконаленні навичок ово
лодіння змісту освітньокваліфікаційних харак
теристик, безперервному й постійному оновлен
ня знань з основних положень Воєнної доктрини 
України й Державної програми реформування 
і розвитку Збройних Сил України, вимогах сус
пільства і держави до змістового фахового ви
конання своїх освітніх функцій педагога і його 
професійноособистісний саморозвиток та впли
ву викладача на розвиток особистості військо
вослужбовців; 

принцип управління – базується на організа
ції всіх видів і процесів військововиховного й на
вчальнометодичного управління військовопро
фесійної освіти, стилі управлінськопедагогічної 
діяльності військових викладачів у військовопе
дагогічному процесі, організації науководослід
ницької діяльності, узгодженій роботі підрозділів 
і органів управління; організації і проведення на
вчальнометодичних занять та науковометодич
них заходів, управління та організації науково
практичних семінарів і конференцій; 

принцип індивідуальності – базується на до
кладання низки зусиль на досягнення особис
тісних і професійних цілей, поетапному удо
сконаленню професійного рівня методологічної 
підготовки військовопедагогічних кадрів, підви
щенню фахового та особистісного росту виклада

чів, особистісному розвитку згідно вимог і потреб 
сучасного суспільства до розвитку педагогічної 
майстерності у військових викладачів, творчій 
активності до науководослідницької діяльності 
та особистісного зростання кваліфікованого рівня 
майстерності військових викладачів; 

принцип наступності – базується на забезпе
ченні послідовності та наступності ступінчастої 
освіти в системі підготовки військових фахівців, 
забезпеченні практичної спрямованості підготов
ки і удосконаленні їхніх професійних умінь і нави
чок з врахування попереднього професійно важ
ливого досвіду, узгодженості ступенів та етапів 
освітньокваліфікаційних рівнів і ланок поетапно
го розвитку педагогічної майстерності військових 
викладачів, формуванні безперервній самоосвіти 
та самовдосконалення педагогічної майстерності; 

принцип ефективності – базується на високих 
результатах підготовки і сформованості системи 
теоретичних знань і вмінь, фаховій компетент
ності опанування конкретних практичних умінь 
й навичок педагогічної майстерності викладачів, 
використанні цілісного інтелектуальнонаукового 
та професійноособистісного розвиток професій
них здібностей та педагогічної майстерності, за
стосуванні методів наукового пізнання та методик 
військового дослідження, використанні ефектив
них шляхів отримання результатів.

У контексті нашого дослідження, опираю
чись на аналіз науковопедагогічної літератури 
з даної проблематики, нами виокремлено основні 
блоки розвитку педагогічної майстерності у ви
кладачів ВВНЗ шляхом використанням іннова
ційних педагогічних технологій, а саме:

Цільовий блок. Визначення цілей процесу 
розвитку педагогічної майстерності, єдності ці
лей, практичної мети, цілеспрямованої організа
ція професійної діяльності до успішного процесу 
розвитку педагогічної майстерності військових 
викладачів.

Змістово-процесуальний блок. Визначен
ня змісту процесу розвитку педагогічної май
стерності військових викладачів. Обґрунтуван
ня плану і програми дій для самовдосконалення 
майстерного стилю викладачів до професійної 
діяльності в навчальновиховному процесі ВВНЗ. 
Розробка нормативнометодичних документів, 
програм навчальних дисциплін, тематичних пла
нів для забезпечення високого науковотеоре
тичного рівня їх змісту.

Організаційний блок. Добір нових методів 
для розвитку педагогічної майстерності військо
вих викладачів, різних варіантів і комбінацій 
форм індивідуалізації процесу удосконалення 
педагогічної майстерності, дидактичних засобів 
в організацію професійної діяльності військо
вих викладачів для досягнення визначених цілей 
підготовки, визначення порядку й послідовності 
та шляху організації навчального процесу, ор
ганізації системи управління професійної діяль
ності, засвоєння способів управлінської діяльнос
ті, розробка управлінських рішень до розвитку 
педагогічної майстерності.

Технологічний блок. Добір інноваційних пе
дагогічних технологій навчання для формуван
ня системи психологічних та професійних знань, 
ціннісноемоційних відносин у колективі. Визна
чення заходів для науковопедагогічного складу 
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у ВВНЗ за наперед спроектованою технологі
єю щодо психологопрофесійної, предметної 
та практичної готовності. Розробка та засвоєння 
способів творчої професійної діяльності, про
фесійного володіння військовопедагогічними 
технологіями навчання та виховання майбутніх 
офіцерів через підвищення кваліфікації вій
ськових викладачів, удосконалення спецкурсів, 
перепідготовку за визначеними інноваційними 
педагогічним технологіями розвитку педагогіч
ної майстерності.

Результативний блок. Апробація інновацій
них педагогічних технологій розвитку педагогіч
ної майстерності військових викладачів. Аналіз 
достовірності з ефективності сформованості пе
дагогічної майстерності викладачів ВВНЗ за кри
теріями та показниками рівнів їх сформованості.

Впровадження інноваційних педагогічних 
технологій у професійній діяльності військо
вих викладачів передбачає: формування пози
тивних мотивів до використання інноваційних 
технологій, форм і методів в організацію про
фесійної діяльності військових викладачів, по
зитивного стимулювання розвитку педагогічної 
майстерності військових викладачів (викорис
тання різних форм, методів, прийомів, засо
бів, шляхів заохочення; застосування передо
вого військового досвіду та впровадження його 
у власну військовопедагогічну діяльність; ви
користання спеціальних занять, тренінгів, семі
нарів по впровадження даних технологій, форм 
і методів з організації професійної діяльності 

для удосконалення педагогічної майстерності 
військових викладачів; впровадження узагаль
неного позитивного особистого досвіду втілення 
в професійну діяльність інноваційних педаго
гічних технологій, форм і методів та розповсю
дження його як прикладу; використання колек
тивного впливу на використання педагогічних 
технологій, форм і методів в організацію про
фесійної діяльності, як стимулюючого впливу); 
впровадження методичного забезпечення для 
системної реалізації інноваційних педагогічних 
технологій у професійній діяльності військових 
викладачів на основі принципів цілісності, не
перервності, прогностичності з урахуванням 
особливостей процесу розвитку педагогічної 
майстерності військових викладачів і потреб 
військової освіти відповідно до сучасних вимог 
та державних освітніх стандартів.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. За результатами дослідження доходимо ви
сновку, що втілення інноваційних педагогічних 
технологій у професійну діяльність військових 
викладачів сприяє володінню прийомами, фор
мами, методами передачі знань та військово
педагогічною майстерністю їх удосконалення; 
володінню високим рівнем найкращих зразків 
передового педагогічного досвіду до постійного 
розвитку педагогічної майстерності викладачів; 
впровадженню теоретичної і практичної май
стерності до виконання професійної діяльності 
з усвідомленням можливостей військовопеда
гогічної професії для розвитку своєї особистості.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Аннотация
Рассмотрены теоретические основы педагогического мастерства, обоснованы концептуальные подходы 
построения педагогических технологий в профессиональной деятельности военных преподавателей. 
Выяснено сущность понятия «педагогическая технология», «инновационные педагогические техноло
гии». Поэтому, охарактеризованы принципы инновационных педагогических технологий развития пе
дагогического мастерства преподавателей высших военных учебных заведений. На организационно
деятельностного этапе теоретически обоснованы и выделены основные блоки развития педагогического 
мастерства преподавателей высших военных учебных заведений путем использованием инновацион
ных педагогических технологий. Перспективнопоисковый этап технологии предусматривает обоснова
ние совершенствования профессиональной квалификации военных преподавателей путем внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс.
Ключевые слова: образовательный процесс, педагогическое мастерство, педагогические технологии, 
инновационные педагогические технологии, профессиональная деятельность.
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IMPLEMENTATION OF INNOVATIONAL PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  
IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF MILITARY TEACHERS

Summary
The theoretical bases of pedagogical skill are considered, the conceptual approaches of constructing peda
gogical technologies in professional activity of military teachers are grounded. The essence of the concept 
"pedagogical technology", "innovative pedagogical technologies" is revealed. Thus, the principles of inno
vative pedagogical technologies for the development of pedagogical skills of teachers of higher military 
educational institutions are described. At the organizationalactivity stage, the main blocks of the devel
opment of pedagogical skills of teachers of higher military educational institutions are theoretically sub
stantiated and isolated using innovative pedagogical technologies. The prospectsearch phase of the tech
nology provides the justification for improving the professional qualifications of military teachers through  
the introduction of information technology in the educational process.
Keywords: educational process, pedagogical skills, pedagogical technologies, innovative pedagogical tech
nologies, professional activity.




