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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДАХ ВИщОї ВІЙСЬКОВОї ОСВІТИ

Анотація. Авторами проведено аналіз та уточнення таких понять як «технологія», «освіта», «освітні тех-
нології», на основі чого сформульовано визначення категорії «інноваційні освітні технології». В статті 
наголошується на необхідності поєднання традиційних та інноваційних технологій при організації вій-
ськово-освітнього процесу. Це дасть змогу покращити якість підготовки військових фахівців, забезпечить 
конкурентоспроможність послуг вітчизняної військової освіти, створить нові методи і можливості для нау-
кового пошуку і технологічного розвитку, а також умови для безперервного навчання військових фахівців 
протягом всієї служби. Для набуття сучасних професійних компетентностей військовослужбовцями під 
час навчання у закладах вищої військової освіти пропонується звернути увагу на застосуванні техноло-
гій критичного мислення, ігровій діяльності, кейс-технологій, впровадженню тренінгів та інформаційно-
комп'ютерних технологій.
Ключові слова: інноваційні освітні технології, критичне мислення, ігрова діяльність, кейс-технології, 
тренінг, інформаційно-комп'ютерні технології.
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appliCation of innoVatiVe eduCational teChnologies  
IN TEAchINg EDucATIoNAL DIScIpLINES IN hIgh MILITArY EDucATIoN 

summary. The authors carried out an analysis and clarification of such terms as «technology», «education», 
«education technologies». The term «technology» is determined as a set of the methods and tools that are nec-
essary for the implementation of the goal. In the article the «educational technologies» are determined as the 
optimal and most efficient combination of a set of the methods and tools of training which are necessary for 
the implementation of the educational process in order to achieve the goal of education. According to scientific 
works «education» is a deliberate cognitive activity of people to acquire knowledge, skills and abilities or to 
improve them. Оn the basis of definitions, which are mentioned above the category «innovative educational 
technologies» is formulated. So, in the context of our scientific research «educational innovation technologies» 
can be defined as the process of creation and implementation in educational activities of the optimal and most 
efficient combination of a set of methods and tools of training that provide a qualitatively new level of educa-
tional services and increase the results of educational activities. The authors confirm that the considerable 
attention has been paid to the introduction of innovative teaching methods and technologies in the process 
of preparing applicants for education in higher education institutions. This is due to the fact that the current 
level of development of society requires the competent specialists of various sectors of the economy, with a 
certain stock of relevant knowledge and skills. The authors emphasize necessities of combining traditional 
and innovative technologies in the organization of military-educational process. This will improve the quality 
of the training of military specialists, will ensure the competitiveness of domestic military education services, 
create new methods and opportunities for scientific research and technological development and conditions for 
the continuous training of military specialists throughout the service. To acquire modern professional compe-
tencies by militarists while studying at higher military education institutions, the authors pay attention for 
using in studying process such innovative educational technologies as critical thinking technologies, gaming 
activities, case technologies, training and information technology applications.
Keywords: innovative educational technologies, critical thinking, game activity, case studies, training, 
information and computer technologies.

Постановка проблеми. Все більшої ак-
туальності набувають новітні інновацій-

ні освітні технології. Це обумовлено наступним. 
Сучасна вища військова освіта спрямована на 
кадрове забезпечення Збройних Сил України 
та має сприяти відтворенню їх кадрового потен-
ціалу, забезпечувати високу якість підготовки 
військових фахівців, безпосередньо впливати 
на зміцнення обороноздатності держави. В умо-
вах сьогодення, під час проведення Операції 
Об’єднанних Сил на Сході нашої держави, запро-
вадження системних політичних, економічних, 
соціальних реформ, а також реформи в системі 
цивільної та військової освіти, що відбуваються 
в Україні, значно підвищився інтерес до проб-

леми формування професійної компетентності 
та морально-психологічної підготовки військо-
вослужбовців, що можливо лише за умов вико-
ристання не тільки традиційних, а й інновацій-
них методів та технологій навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Це питання є предметом дослідження багатьох 
науковців з різних точок зору. Так, загальні 
питання використання освітніх технологій на-
вчання у закладах вищої освіти представлені 
в наукових роботах О. Гохберг, О. Глузмана, 
О. Євдокимова, О. Кіяшка, М. Юсупової та ін-
ших. Проблеми формування готовності викла-
дачів до використання нових освітніх технологій 
висвітлюються у працях В. Арестенко, В. Будака, 
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І. Зязюна, Р. Гуревича, Р. Гуріна, О. Іваницько-
го, К. Нор, Л. Морської, О. Пєхоти тощо. Розробці 
різноманітних інноваційних моделей змісту пе-
дагогічної освіти присвячені праці О. Дубасеню-
ка, Н. Зарічанської, І. Зязюна, М. Євтуха тощо.

М. Кларіна, О. Падалка, О. Пєхота, А. Нісім-
чук, І. Шахіна та інші науковці приділяють осо-
бливу увагу теоретичним й практичним аспек-
там впровадження інноваційних педагогічних 
технологій в освтіній процес, а такі науковців як 
Л. Вовк, О. Киричук, М. Поташник, С. Сисоєва, 
В. Сластьонін, О. Шапран досліджують структу-
ру закономірностей функціонування та розвитку 
інноваційних процесів у педагогічних системах.

Питаннями впровадження інноваційних тех-
нологій у військово-освітній процес опікують-
ся В. Загвязінській, М. Махмутов, М. Наумен-
ко, М. Нещадим, Л. Олійник, Ю. Приходько, 
О. Семенова, І. Скворок, В. Стадник, О. Сцібо-
ровський, А. Стрелецький, І. Толок тощо. Особ-
ливу увагу питанням впровадження інновацій 
у сучасну систему військової освіти приділяють 
такі науковців як В. Балашов, О. Барабанщиков, 
О. Бойко, О. Діденко, О. Кокун, О. Копаниця, 
О. Маковський, І. Новак, Є. Потапчук, В. Федо-
ренко та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість наукових теоретичних та практичних 
робіт дискусійними залишаються питання як в те-
оретичній площині – що слід розуміти під іннова-
ційними технологіями, так і в практичній – яким 
чином поєднувати традиційні та інноваційні тех-
нології навчання у військово-освітньому процесі.

Метою статті є теоретичне узагальнення 
щодо визначення поняття «інноваційні освітні 
технології» та демонстрація можливостей прак-
тичного їх застосування при викладанні навчаль-
них дисциплін в закладах вищої військової освіти.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Говорячи про новітні інноваційні освітні 
технології необхідно визначити, що саме слід ро-
зуміти під освітніми технологіями та чим інно-
ваційні технології принципово відрізняються від 
існуючи традиційних методів та форм навчан-
ня. Отже, розглянемо дефініції таких понять як 
«технологія», «освіта», «інновація».

Термін «технологія» з грецької означає майстер-
ність, мистецтво, наука, закон, знання. Отже, тех-
нологія – це знання, наука про майстерність [4]. 

Аналіз літературних джерел та наукових до-
сліджень показує, що під технологією розуміють: 
сукупність методів, засобів і реалізації людьми 
конкретного складного процесу шляхом поділу 
його на систему послідовних взаємопов'язаних 
процедур і операцій, які виконуються більш або 
менш однозначно і мають на меті досягнення 
високої ефективності певного виду діяльності 
[13]; опис інструкцій щодо виконання, техноло-
гічні правила (регламенти), карти, графіки, су-
купність знань про способи і засоби організації 
соціальних процесів або самі дії, що дозволяють 
досягти поставлені цілі [11].

Значення вибору та обґрунтування технології 
реалізації будь-яких дій полягає у наступному: 
щоб отримати запланований результат необхід-
но виконати всі операції (дії) в певній послідов-
ності. Для вибору технології необхідно глибоко 

знати та розуміти сутність процесу. Оскільки 
технологія передбачає виконання одних й тих 
самих дій кілька разів, то їх вибір повинен бути 
зрозумілим виконавцям [5]. 

В нашому дослідженні будемо виходити з того, 
що технологія – сукупність методів та засобів, не-
обхідних для реалізації поставленої мети.

Оскільки мова йде про освіту, то слід дати 
й визначення поняттю «освіта».

Освіта – цілеспрямована пізнавальна ді-
яльність людей з отримання знань, умінь 
та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес 
і результат засвоєння особистістю певної системи 
наукових знань, практичних умінь та навичок 
і пов'язаного з ними того чи іншого рівня роз-
витку її розумово-пізнавальної і творчої діяль-
ності, а також морально-естетичної культури, які 
у своїй сукупності визначають соціальне обличчя 
та індивідуальну своєрідність цієї особистості [3].

Згідно із Законом України «Про освіту», освіта 
є основою інтелектуального, духовного, фізично-
го і культурного розвитку особистості, її успішної 
соціалізації, економічного добробуту, запорукою 
розвитку суспільства, об’єднаного спільними цін-
ностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини 
як особистості та найвищої цінності суспільства, 
її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формування цінностей і необхідних 
для успішної самореалізації компетентностей, ви-
ховання відповідальних громадян, які здатні до 
свідомого суспільного вибору та спрямування сво-
єї діяльності на користь іншим людям і суспіль-
ству, збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потенціалу 
Українського народу, підвищення освітнього рів-
ня громадян задля забезпечення сталого розвит-
ку України та її європейського вибору [3].

Аналіз сучасної наукової літератури дозволяє 
визначити наступні підходи щодо визначення 
терміну «освітні технології»: новітній засіб на-
вчання, педагогічна система, сукупність дій чи 
діяльність, проект (модель) навчально-виховно-
го процесу, галузь науки. 

Отже, в контексті нашого дослідження буде-
мо виходити з наступного визначення освітніх 
технологій. Освітні технології – це оптимальне 
та найбільш раціональне сполучення сукупнос-
ті методів та засобів навчання, необхідних для 
реалізації освітнього процесу задля досягнення 
мети освіти.

Останнім часом значна увага приділяється 
впровадженню інноваційних методів та техноло-
гій навчання в процес підготовки здобувачів осві-
ти у закладах вищої освіти. Це обумовлено тим, 
що сучасний рівень розвитку суспільства вимагає 
наявності на ринку праці компетентних фахівців 
різних галузей народного господарства, які мають 
певний запас відповідних знань та вмінь.

Що ж слід розуміти під інноваціями в осві-
ті. Термін «інновація» походить від латинського 
«innovatio» – нововведення, зміна, оновлення). Тлу-
мачення терміну «інновація» наведено в табл. 1.

Отже, аналізуючи визначення поняття «інно-
вації» в табл. 1, можна зробити наступний висно-
вок. Інновація являє собою результат системної 
діяльності, який сприяє якісним та кількісним 
змінам системи. 
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 В контексті нашого дослідження вважаємо, 
що «освітні інноваційні технології» можна ви-
значити як процес створення та впровадження 
в освітню діяльність оптимальне та найбільш ра-
ціональне сполучення сукупності методів та за-
собів навчання, які забезпечують якісно новий 
рівень надання освітніх послуг та підвищують 
результати освітньої діяльності. 

Аналіз літературних джерел та практичний 
досвід щодо переваг традиційного та інновацій-
ного навчання, дозволяє зробити висновок, що 
традиційне навчання більш орієнтоване на пра-
вильну відповідь, і за своєю сутністю, є формою 
передавання інформації та засвоєння знань. На-

томість інноваційні технології, перш за все, орі-
єнтовані на запитання та пошук, ініціалізують 
увесь потенціал людини: рівень та обсяг компе-
тентностей, які мають місце в професійній ді-
яльності, самостійність, здатність до прийняття 
рішень, до взаємодії тощо. В традиційній систе-
мі навчання «людина... постає... об'єктом, яким 
можна керувати за допомогою зовнішніх впли-
вів, загальних стандартів і нормативів» [1].

На сьогоднішній день серед інноваційних 
освітніх технологій виокремлюють такі види ін-
новаційних освітніх технологій (рис. 1). 

Як бачимо з рис. 1, існує розгалужена класифі-
кація інноваційних технології, які застосовуються 

Таблиця 1
Визначення поняття «інновації»

Автор Визначення
1 2

Великий тлумачний 
словник сучасної 
української мови

1. Нововведення. Інновація освіти. 
2. Ек. комплекс заходів, спрямованих на впровадження в економіку нової техніки, 
технологій, винаходів і т. ін. 
3. Лінгв. Нове явище у мові [7]

Енциклопедія освіти
створення, освоєння, використання й поширення нового з цілеспрямованою зміною, 
що вносить у середовище впровадження нові елементи, які викликають перехід 
системи з одного стану до іншого [2]

I. Пiдласий це ідеї, процеси, засоби й результати, узятi в якостi продуктивного вдосконалення 
педагогічної системи, висловив науковець [8]

В. Сластьонiн, 
Л. Подимова

комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного 
засобу в галузi техніки, технології, педагогіки, наукових дослiджень [12]

Т. Скрипко
це результат системної діяльності, спрямованої на реалізацію досягнень науково-
технічного прогресу та їх удосконалень, що сприяє кількісним та якісним змінам  
у внутрішньому середовищі підприємства та забезпечує підвищення ефективності  
та отримання конкурентних переваг [11]
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в освіті. Кожна з них має свої недоліки та пере-
ваги, а також вимагає наявність певних педаго-
гічних умов. Їх застосування також визначається 
тим переліком знань, вмінь та компетентностей, 
якими повинен оволодіти здобувач військової 
освіти. Виходячи із Стандарту вищої освіти, вва-
жаємо, що формування зазначених в ньому ком-
петентностей повинно передбачити використання 
в організації військово-освітнього процесу наступ-
них інноваційних освітніх технологій.

1. Технологія критичного мислення. 
Критичне мислення являє собою таке мислен-

ня, коли формулюють власну думку, незалежно 
від обставин та інших людей, осмислюючи до-
свід, вибудовуючи ланцюг доказів, відчуваючи 
нерозривний зв’язок власних принципів і вчин-
ків. В загальному вигляді критичне мислення 
передбачає розгляду ідей з багатьох точок зору; 
це певна система суджень, які допомагають ана-
лізувати та формулювати обґрунтовані висновки. 

Критичне мислення розглядають як комплекс 
мисленнєвих операцій, що характеризується 
здатністю людини: аналізувати, порівнювати, 
синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких 
джерел; бачити проблеми, ставити запитання; 
висувати гіпотези та оцінювати альтернативи; 
робити свідомий вибір, приймати рішення та об-
ґрунтовувати його.

Дану технологію доцільно використовувати 
для формування, наприклад, здатності прийма-
ти оптимальні нестандартні рішення. При чому 
на нашу думку слід звернути увагу на наступні 
методи розвитку критичного мислення: Діагра-
ма Ісікави, ментальні карти, метод номінальних 
груп, метод Делфі, кластеризація тощо [8].

Вважаємо, що використання технології кри-
тичного мислення дозволить курсантам закладів 
вищої військової освіти навчитися аналізувати ін-
формацію, оцінювати обстановку, організовувати 
та вести основні види бою, приймати оптимальні 
рішення, орієнтуватися в складних умовах бо-
йової обстановки під час виконання покладених 
завдань у різних видах бою, набути вимог компе-
тенції та найбільш успішно оволодіти тими зна-
ннями, уміннями і навичками, які будуть вико-
ристовуватися в службово-бойовій діяльності.

2. Наступною технологією, на яку б хотілося 
звернути увагу – використання інформаційно-
комп'ютерних технологій. Застосування військо-
вих симуляторів, імітаційного моделювання, 
систем віртуальної реальності та мультимедій за 
допомогою інформаційних технологій сприяють 
формуванню здатності готувати штатне озбро-
єння (зброю) підрозділу до бойового застосуван-
ня, ефективно використовувати бойові і техніч-
ні можливості озброєння (зброї) під час ведення 
бою (бойових дій), проведенні навчань (занять, 
стрільб та водіння), особисто володіти прийома-
ми та способами веденню влучного вогню зі штат-
ного озброєння (зброї) по цілях, що з’являються 
та рухаються, вдень та вночі, за будь-яких погод-
них умов, але для повного засвоєння, необхідно 
поєднувати з практичними заняттями на поліго-
нах та проведеннями стрільб [9]. 

Впровадження сучасних інформаційно-ком-
п’ютерних технологій в військово-освітній процес 
закладу вищої військової освіти дасть змогу по-
кращити якість підготовки військових фахівців, 

забезпечить конкурентоспроможність послуг вій-
ськової освіти порівняно з цивільними закладами 
вищої освіти, створить нові методи і можливості 
для наукового пошуку і технологічного розвитку, 
створить умови для безперервного навчання вій-
ськових фахівців протягом всієї служби. 

3. Для формування здатності на посаді при-
значення виконувати роботу щодо організації 
розвідки під час підготовки та в ході бою, веден-
ня розвідки, оцінки обстановки, доцільно вико-
ристовувати технологію ігрової діяльності.

Ігрові технології набули значного поширення 
в освітньому процесі, бо саме дидактична гра мо-
делює умови майбутньої професійної діяльності, 
дозволяє курсантам переконатися в правиль-
ності вибору майбутньої професійної діяльності, 
психологічно підготуватись до виконання склад-
них професійних обов'язків, сприяє формуванню 
вмінь і навичок роботи в групі [6; 10]. 

Дидактичні ігри розвивають творчу актив-
ність, ініціативу, привчають до відповідальності 
і спрямовують зусилля на досягнення навчаль-
ної мети, сприяють формуванню професійних 
умінь та навичок курсантів, розвитку лідерських 
та організаторських якостей, сприяють розвитку 
самостійності, наполегливості, витримки, комуні-
кативності, що становлять основу успішної діяль-
ності і є необхідними для майбутнього фахівця. 

Суть методу ситуаційно-рольової гри полягає 
в імпровізованому розігруванні ситуації, що мо-
делює типову для даної групи діяльність і проб-
леми, які виникають в ході цієї діяльності. У грі 
беруть участь кілька курсантів, які по ходу гри 
використовують ролі окремих персонажів ситуа-
ції. Одна і та сама ситуація може програватися 
кілька разів, щоб дати можливість учасникам 
гри побувати в різних ролях. 

Метою гри є формування пізнавальних і про-
фесійних мотивів, системного мислення май-
бутнього фахівця, і у відповідність з основними 
компетенціями – колективної практичної роботи 
і навичок професійної взаємодії.

Існують численні модифікації ситуаційно- 
рольових ігор з використанням різних методик.  
Їх вибір визначається конкретними педагогічними 
завданнями. Однак обов'язковою умовою є програ-
вання декількох ігор із наростанням складності, 
оскільки участь в одній грі зазвичай не дає бажа-
ного ефекту. Модельована в грі ситуація повинна 
максимально наближатися до реальної дійсності.

Найважливішим моментом гри є характер 
заданої в ній ситуації. Ситуація містить: сюжет 
гри, поставлену проблему, характер заданих від-
носин і виконуваних ролей. 

Отже, для найбільш успішного засвоєння ма-
теріалу курсантами з моделювання розвідуваль-
них завдань з веденням розвідки та добуванням 
інформації в умовах бою доцільно проводити 
з використанням технології ігрової діяльності.

4. Для опрацювання можливих наслідків 
та сценаріїв в складних умовах бойової обста-
новки, відпрацювати навички командної роботи 
та взаємодії можливо на основі кейс-технологій. 
Використання кейс-технологій у формуванні 
здатності застосування на практиці норм вій-
ськового законодавства та норм міжнародного 
гуманітарного права під час виконання завдань 
за призначенням.
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Кейс-метод (від англійського case – випадок, 

ситуація) – метод активного проблемно-ситуацій-
ного аналізу, оснований на навчанні шляхом вирі-
шення конкретних завдань – ситуацій (кейсів) [8]. 

Кейси – навчальні конкретні ситуації, спеці-
ально розроблені на основі фактичного матеріалу 
з метою наступного їх аналізу на заняттях. Осо-
бливістю технології навчання на прикладі кон-
кретної ситуації є робота з кейсами, що передба-
чає аналіз чи вирішення конкретних ситуацій за 
певним сценарієм. Застосування у професійному 
навчанні кейс-технології дозволить сформувати 
високу мотивацію до навчання; розвинути такі 
особистісні якості, значущі для майбутньої про-
фесійної діяльності, як здатність до співпраці, 
почуття лідерства, практично застосовувати на-
буті знання, уміння та навички в практичній 
діяльності під час вирішення конкретних задач 
обумовлених службово-бойовою діяльністю. 

5. Формуванню навичок роботі в команді 
сприяють також тренінгові технології. Доціль-

ність застосування тренінгових технологій зу-
мовлене тим, що вони сприяють активній участі 
курсантів у розвитку власних знань, формуван-
ні фахових навичок і компетентностей. Крім 
того, вони спонукають до: творчої активності; 
міжособистісної взаємодії курсантів у команд-
ній роботі; пошуку необхідної інформації й ана-
літичного мислення; вироблення у курсантів 
практичних навичок щодо виконання індиві-
дуальних та колективних завдань, прийняття 
індивідуальної відповідальності, публічної пре-
зентації індивідуальних і колективних резуль-
татів тощо.

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Отже, при організації військово-освіт-
нього процесу слід комбінувати традиційні 
та інноваційні освітні технології. Перспективни-
ми напрямами дослідження є розробка методич-
них рекомендацій щодо застосування сучасних 
освітніх технологій при організації різних видів 
та форм занять.
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