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У дисертації досліджено та розв’язано наукове завдання у педагогічній 

теорії та практиці щодо розвитку інформаційно комунікаційної 

компетентності (ІКК) викладачів системи військової освіти у процесі 

дистанційного навчання

Проаналізовано стан дослідженості проблеми розвитку ІКК фахівців у 

науково педагогічній практиці на основі інформаційного, компетентнісного, 

суб’єктно діяльнісного, андрагогічного та контекстного методологічних 

підходів та обґрунтовано сутність і структуру базового поняття «ІКК 

викладачів системи військової освіти» як динамічна професійна здатність 

викладачів системи військової освіти до системного та контекстного 

застосування ІКТ у науково педагогічній діяльності яка увиразнюється в 

інтегральній єдності ціннісно мотиваційного, інтелектуального, 

інформаційно технологічного, праксеологічного та суб’єктного 

компонентів

Обґрунтовано сутнісні характеристики таких компонентів ІКК

викладачів системи військової освіти ціннісно мотиваційного здатність до 

позитивного виявлення цінностей, мотивів, потреб, інтересів, прагнень щодо 

застосування ІКТ у науково педагогічній діяльності інтелектуального 

здатність до сприймання, аналітико синтетичної обробки, критичного 

осмислення та проектування у сфері освітньої діяльності інформаційних 

повідомлень військово професійного характеру в галузі цифрових 



технологій інформаційно технологічного здатність використовувати 

цифрові ресурси та цифрові технології праксеологічного здатність до 

ефективного застосування ІКТ у науково педагогічній діяльності, зокрема в 

дистанційному навчанні суб’єктного здатність здійснювати суб’єкт

суб’єктну взаємодію у науково педагогічній діяльності

Обґрунтовано та експериментально перевірено професійно

орієнтовану модель розвитку ІКК викладачів системи військової освіти у 

процесі дистанційного навчання Основними її блоками є концептуальний

містить мету та підпорядковані їй основні завдання щодо розвитку ІКК

викладачів системи військової освіти згідно з провідними положеннями 

інформаційного, компетентнісного, суб’єктно діяльнісного, андрагогічного 

та контекстного методологічних підходів змістовний містить положення 

про компоненти ІКК викладачів; вимоги до її розвитку з врахуванням 

сучасних досягнень у психолого педагогічній і методичній галузях, 

інформаційній сфері; сприяє послідовності, спадкоємності і безперервності 

розвитку системи їх інформаційно комунікаційних знань суб’єктний

містить процес взаємодії суб’єкта викладання – викладача (ів) та суб’єкта 

навчальної діяльності – слухача (ів) методичний містить авторську 

методику розвитку ІКК викладачів системи військової освіти у процесі 

дистанційного навчання діагностувально результативний містить критерії 

і показники діагностування розвиненості ІКК викладачів; рівні її 

розвиненості (низький, середній, достатній, високий)

Розроблено методику та надано методичні рекомендації щодо 

розвитку ІКК викладачів системи військової у процесі дистанційного 

навчання Основні етапи методики такі: ціннісно мотиваційний; 

розвивальний; завершальний. Основу її реалізації склав дистанційний курс 

«Інформаційно комунікаційні технології у науково педагогічній діяльності 

викладачів» відповідно до авторської навчальної план програми.

Розроблено критерії та показники діагностування розвиненості ІКК 

викладачів системи військової освіти: ціннісно мотиваційний (цінності науково



педагогічної діяльності із використанням ІКТ; мотивація до розвитку ІКК); 

когнітивний (знання теорії ІКТ; знання теоретичних основ аналізу та прийняття 

рішень у військовій сфері зі застосуванням ІКТ; знання технологій моделювання 

процесів (явищ) у викладанні загальновійськових і військово спеціальних 

дисциплін; знання теоретичних положень кібербезпеки у процесі використання 

ІКТ у викладанні загальновійськових і військово спеціальних дисциплін; знання 

сучасних апаратно програмних засобів; знання технологій розроблення 

програмних засобів згідно з конкретною методикою викладання); технологічний

(здатність використовувати ІКТ; здатність розробляти та використовувати 

сучасні апаратно програмні засоби та перевіряти їх на кібернетичні вразливості); 

функціональний (здатність використовувати ІКТ у науково педагогічній 

діяльності; здатність синтезувати різні програмні засоби для підвищення 

ефективності викладання загальновійськових і військово спеціальних дисциплін; 

здатність розробляти інформаційні програмні засоби для використання у 

викладанні конкретних загальновійськових і військово спеціальних дисциплін); 

рефлексивний (науково педагогічна суб’єктність в інформаційному суспільстві; 

здатність до самооцінювання як суб’єкта інформаційно аналітичної діяльності в 

межах реалізації функцій викладача конкретних загальновійськових і військово

спеціальних дисциплін).

Емпіричні дані педагогічного експерименту дозволяють зробити 

висновок, що запропоновані модель і методика розвитку ІКК викладачів є

ефективними і можуть бути рекомендовані для впровадження у науково

педагогічну діяльність викладачів системи військової освіти.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що:

– вперше здійснено педагогічне моделювання щодо розвитку ІКК 

викладачів системи військової освіти у процесі дистанційного навчання, що 

охоплює взаємопов’язані, взаємозумовлені та послідовні концептуальний

змістовний суб’єктний, методичний і діагностувально результативний блоки

визначено критерії та показники діагностування розвиненості ІКК викладачів 



системи військової освіти у процесі дистанційного навчання: ціннісно

мотиваційний; когнітивний; технологічний; функціональний; рефлексивний

– удосконалено зміст поняття «ІКК викладачів системи військової 

освіти» удосконалення здійснено шляхом конкретизації змісту поняття

такими ознаками «динамічна професійна здатність викладачів системи 

військової освіти до системного та контекстного застосування ІКТ 

у науково педагогічній діяльності, яка увиразнюється в інтегральній єдності 

ціннісно мотиваційного, інтелектуального, інформаційно технологічного, 

праксеологічного та суб’єктного компонентів»

– дістало подальшого розвитку методика розвитку ІКК викладачів 

системи військової освіти у процесі дистанційного навчання, що здійснено 

шляхом конкретизації та адаптації її мети, завдань, змісту, форм організації 

навчання, методів навчання, видів навчальних занять і засобів навчання до 

підвищення їх кваліфікації в системі дистанційного навчання які системно

контекстно та послідовно застосовуються та реалізуються на ціннісно

мотиваційному, розвивальному та завершальному етапах

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

впровадженні професійно орієнтованої моделі розвитку ІКК викладачів 

системи військової освіти та реалізації спеціалізованого дистанційного курсу 

«Інформаційно комунікаційні технології у науково педагогічній діяльності 

викладачів» у системі підвищення їх кваліфікації

Результати дисертації можуть бути використані у процесі 

дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації викладачів 

системи вищої освіти
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