НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін
факультету забезпечення оперативно-службової діяльності

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВОК 12 «ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ»

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань:01 Освіта/педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Кваліфікація: доктор філософії з наук про освіту
Форма здобуття освіти: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Військово-педагогічні дослідження в історичному дискурсі» є вибірковою для вивчення
ОНП «Освітні науки в прикордонній сфері». Вивчається протягом 3-го семестру на кафедрі психології, педагогіки та
соціально-економічних дисциплін.
Мета вивчення навчальної дисципліни – вивчення навчальної дисципліни «Військово-педагогічні дослідження
в історичному дискурсі» передбачає надання ад’юнктам знань про основні історичні етапи розвитку філософських та
педагогічних досліджень в сфері воєнного будівництва та військових протиборств, ознайомлення з різноманітними
підходами та концепціями проблеми. Засвоєння цих знань сприятиме формуванню державницької позиції, патріотизму,
громадянської відповідальності та світогляду, орієнтованого на загальнолюдські гуманістичні цінності.
Завдання вивчення навчальної дисципліни:
надання визначеного обсягу теоретичних знань стосовно належних практик у історико-педагогічних
дослідженнях;
розкриття історико-філософських підходів до складних проблем військової педагогіки, котрі не мали адекватного
висвітлення до недавнього часу або були об’єктами ідеологічних перекручень;
підвищення загального культурного та інтелектуального рівня здобувачів.
Ад’юнкт, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати:
історію розвитку військової педагогіки;
ретроспективу військової педагогіки в Україні;
сучасні підходи до військового виховання та освіти.
уміти:
оперувати основними поняттями та категоріями історії та суспільних наук;
застосовувати історичні знання для аналізу процесів і явищ воєнної сфери суспільних відносин;
використовувати історико-педагогічні знання у практичній діяльності;
орієнтуватися в процесах формування та розвитку таких державних інститутів, як армія, прикордонні структури;
аналізувати військово-культурні феномени різних епох та регіонів;
застосовувати історичні знання при аналізі проблем військової педагогіки, зіставляти різні точки зору, обґрунтовувати
свою думку;
працювати з навчальною та історичною літературою, джерелами;
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готувати виступи, доповіді, повідомлення, інформації, проводити диспути на теми історії військової педагогіки;
ознайомитись з:
теоріями та концепціями різних філософсько-педагогічних шкіл та напрямків щодо проблем розвитку військової
педагогіки;
питаннями розвитку військової педагогіки в історичному дискурсі;
подіями та фактами світової історії, котрі вплинули на розвиток військової педагогіки;
подіями та фактами історії України, котрі вплинули на розвиток військової педагогіки;
рекомендованою літературою з предмету.
ВИКЛАДАЧ:
Відповідно до форми А-4.03
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Методика вивчення дисципліни передбачає врахування взаємозв’язків тем курсу з поняттями, термінами і
категоріями історико-педагогічних дисциплін у процесі вивчення яких ад’юнкти могли б отримати теоретичне
розуміння сутності та природи історико-педагогічних процесів.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні аудиторії кафедри, ноутбук, мультимедіа-проектор, історичні карти, модульне середовище кафедри.
Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення, крім загальновживаних
програм і операційних систем.
Програмне забезпечення: модульне середовище академії - http://10.241.24.9/moodle/course/index.php?categoryid=23
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Кількість годин
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Форми

Залік

Диференційований залік

Екзамен

Самостійна робота

-----------------

контрольна робота

курсова робота

розрахункове завдання

переклад текстів

конспект з теми

реферат

Усього

підсумковий контроль

*модульний контроль

Індивідуальна робота

індивідуальні заняття

рольові ігри
контрольна робота

семінари

практичні заняття
лабораторні заняття

групові заняття

Аудиторна робота

лекції

Усього аудиторних занять

Загальна

підсумкового
контролю

за денною формою навчання
ІІ
ІІІ
Усього за
дисципліну

3
3

90
90

44
44

10
10

10
10

20
20

4
4

24
24

24
24

22
22

+
+

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.2; МН1.3; МН1.4; МН1.5; МН2.2; МН2.3; МН3.1; МН3.2; МН3.3.
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.3.

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
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Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності

ЗК-2

ЗК-4

ЗК-6

ФК-3

ФК-6

ФК-7

Володіння передовими концептуальними та методологічними знаннями в
галузі науково-дослідної та/або освітньої діяльності; здатність до узагальнень,
критичного мислення, аналізу та синтезу для розуміння процесів і явищ в освітній
галузі, розроблення та реалізація проектів, які дають можливість переосмислити
наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання
значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем.
Здатність до володіння культурою наукового дослідження в галузі освіти;
розробляти і управляти проєктами; удосконалювати й розвивати професійний,
інтелектуальний і культурний рівні. Здатність до роботи із системою інформаційних
ресурсів для проведення наукових досліджень, до застосування та вдосконалення
інформаційних технології відповідно до потреб дисертаційного дослідження.
Оволодіння педагогічними та загальнонауковими (філософськими)
компететностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду,
професійної етики та загального культурного кругозору. Набуття здатності до
педагогічної діяльності; здатності вибудовувати конструктивну взаємодію зі
здобувачами вищої освіти. Реалізація іміджевої складової.
Фахові компетентності спеціальності
Здатність
оцінювати
ефективність
освітніх
систем
минулого,
використовувати досвід історико-педагогічної спадщини у сучасній військовопедагогічній практиці.
Володіння теоретичними основами здійснення організації
управління
освітніми процесами у вищому військовому навчальному закладі. Здатність
розробляти та реалізовувати наукові проекти та програми в галузі військової освіти.
Здатність до управління науковими проектами.
Здатність дотримуватися етики наукового дослідження та принципів
доброчесності в науково-педагогічній діяльності. Здатність формувати власний
імідж та імідж закладу освіти. Здатність до самоосвіти та самовиховання.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ

НАВЧАННЯ,

МЕТОДИ
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НАВЧАННЯ

МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.2; МК2.4;
МК3.1; МК4.1; МК4.3.

МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.4; МК2.8;
МК3.1; МК4.1.

МК1.1; МК2.1; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.3.

МК1.1; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК2.8;
МК4.1; МК4.3.
МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.2; МК2.4;
МК2.8; МК3.2; МК4.1; МК4.3.
МК1.3; МК2.1;; МК2.4; МК3.1; МК4.1;
МК4.3.

ТА

КОНТРОЛЬ

РІВНЯ

ЇХ

Шифр

ПРН-2

ПРН-3

ПРН-8

ПРН-12

ПРН-14

Компетентність
Вміти вести дискусії і полеміки, здійснювати
публічні промови, робити повідомлення і доповіді з
питань дисертаційного дослідження, аргументовано
викладати власну точку зору українською мовою,
публічно
представляти
результати
наукових
досліджень, формувати власний науковий імідж.
Удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний
та загальнокультурний рівень.
Формулювати наукову проблему, розробляти
концептуальні засади, висувати робочі гіпотези
досліджуваної педагогічної проблеми, обирати
методи наукового дослідження у сфері військової
освіти та педагогіки. Володіти дослідницькими
методами та застосовувати їх залежно від специфіки
аналізованого об’єкта та наявної інформації.
Користуватися
нормативно-правовими
і
програмно-методичними
документами,
що
визначають роботу в науковій установі та закладі
освіти; обґрунтовувати необхідність внесення
запланованих змін у наукову роботу та освітню
діяльність.
Здійснювати ефективне комунікування в
різних комунікаційних середовищах; грамотно
структурувати та викладати думки в навчальнонаукових та наукових творах; визначати особливості
комунікативного
процесу,
виділяти
та
характеризувати специфіку наукової комунікації.
Генерувати,
проектувати
та
творчо
застосовувати нові та відомі форми, методи і засоби
навчання; розробляти інноваційні освітні технології,
дидактичні засоби для забезпечення ефективного
освітнього процесу; впроваджувати інноваційні

Методи навчання

Оцінювання

МН1.1;
МН1.5;
МН3.1;

МН1.2;
МН2.2;
МН3.3.

МН1.4;
МН2.3;

МН1.1;
МН1.5;
МН3.3.

МН1.2;
МН2.2;

МН1.3; МК1.1; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК4.1;
МН3.1; МК4.3.

МН1.1;
МН1.4;
МН2.3;

МН1.2;
МН1.5;
МН3.1;

МН1.3; МК1.1; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МН2.2; МК3.2; МК4.1.
МН3.3.

МН1.1;
МН1.4;
МН2.3;
МН3.3.

МН1.2;
МН1.5;
МН3.1;

МН1.3; МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.2; МК2.4;
МН2.2; МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.3.
МН3.2;

МН1.1;
МН1.4;
МН2.3;
МН3.3.

МН1.2;
МН1.5;
МН3.1;

МН1.3; МК1.3; МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МН2.2; МК3.2; МК4.3.
МН3.2;
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МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.2; МК2.4;
МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.1

Шифр

ПРН-17

ПРН-24

Компетентність
прийоми в педагогічному процесі з метою створення
умов для ефективної мотивації до навчання
здобувачів вищої освіти.
Генерувати,
проектувати
та
творчо
застосовувати нові та відомі форми, методи і засоби
навчання, розробляти інноваційні технології,
дидактичні засоби для забезпечення освіти
дорослих. Діагностувати процеси, ситуації та
проблеми освіти дорослих, оцінювати ефективність
підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.
Оцінювати ефективність освітніх систем
минулого, виділяти головні тенденції у певному
історико-педагогічному періоді, екстраполювати
досвід історико-педагогічної спадщини минулого на
сучасну військово-педагогічну практику, володіти
власним
ставленням
до
різних
історикопедагогічних концепцій.

Методи навчання

Оцінювання

МН1.1;
МН1.4;
МН2.3;
МН3.3.

МН1.2;
МН1.5;
МН3.1;

МН1.3; МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.2; МК2.4;
МН2.2; МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.3.
МН3.2;

МН1.1;
МН1.4;
МН2.3;

МН1.2;
МН1.5;
МН3.1;

МН1.3; МК1.1; МК1.3; МК2.1; МК2.2; МК2.4;
МН2.2; МК3.1; МК3.2; МК4.3.
МН3.3.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Кіл
Номери, вид занять та кількість годин
ькіс 1
2
3
4
5
6
7 8 Міся
ть
-ці
год.
1 Військове виховання 6
Л2 Гз2 Сз2
09
в первісну добу та в
найдавніших спільнотах та державах
2 Філософсько8
Л2 Сз2 Гз2 Сз2
10
педагогічні погляди
на підготовку воїнів у
античній Греції та
Римській імперії
3 Виховання
лицаря 4
Л2 Сз2
11
середньовічної епохи

№
те- Найменування теми
ми

4 Військова педагогіка
доби
нової
та
новітньої історії
5 Ретроспектива
військової педагогіки
в Україні
6 Сучасні підходи до
військового
виховання та освіти
Залік
Всього

8

Л2

Сз2

Гз2

10

Л2

Сз2

Гз2 Сз2

4

Гз2 Сз2

4
44

Сз2

12

Номери тем, занять
та кількість годин

Кількість
год

1/1Л(2); 1/2Гз(2); 1/3Сз(2);
2/1Л(2); 2/2Сз(2)

10

2/3Гз(2); 2/4Сз(2); 3/1Л(2);
3/2 Сз(2); 4/1Л(2); 4/2Сз(2)

12

4/3Гз(2); 4/4Сз(2); 5/1Л(2);
5/2Сз(2); 5/3Гз(2); 5/4Сз(2);

12

5/5Сз(2); 6/1Гз(2); 6/2 Сз(2);
З(4)

10

Сз2

З4
Всього
8

44

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Види
№
№
Кількість
навчальних
теми заняття
годин
занять
1
2
3
4
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1

Найменування теми і навчальні питання
5
ІІ курс, ІІІ семестр

Література*
6

Військове виховання в первісну добу
та в найдавніших спільнотах та державах

1

лекція

2

2

групове
заняття

2

3

семінар

2

самостійна
робота

4

індивід. роб.

4

Історія стародавнього світу.
1. Первісна доба в історії людства.
2. Утворення та розвиток найдавніших держав.
Військове виховання у найдавніших спільнотах та державах
1. Перші суспільні виховні інститути.
2. Військове виховання у Стародавніх Єгипті, Індії, Китаї.
Військове виховання в давній період історії.
1. Особливості виховного процесу в первісну добу.
2. Поява теорій виховання в перших державах.
1. “Будинки молоді” – перші заклади для виховання підростаючих
дітей.
2. Період військової демократії і початки виховання диференційного
характеру.
3. Праця Сунь Цзи «Мистецтво війни».
4. Утворення суспільних інститутів, які стали основою формування
найдавніших квазідержав та держав.
Конспект з теми

9

[1.1], с. 12-28;
[1.2], с. 5-14;
[1.3], с. 16-47.
[1.1], с. 12-28;
[1.2], с. 5-14;
[1.3], с. 16-47.
[1.1], с. 12-28;
[1.2], с. 5-14;
[1.3], с. 16-47.
[1.1], с. 12-28;
[1.2], с. 5-14;
[1.3], с. 16-47.

літ-ра згідно списку

2

15

Філософсько-педагогічні погляди на підготовку воїнів
у античній Греції та Римській імперії

1

лекція

2

Значення античної цивілізації Греції та Риму для світової культури.
1. Поліси античної Греції.
2. Римська імперія.

[1.1], с. 28-38;
[1.2], с. 15-34;
[1.3], с. 48-71.

2

семінар

2

самостійна
робота

3

[1.1], с. 28-38;
[1.2], с. 15-34;
[1.3], с. 48-71.
[1.1], с. 28-38;
[1.2], с. 15-34;
[1.3], с. 48-71.

3

групове
заняття

2

4

семінар

2

індивід. роб.

4

Військово-політична історія античних Греції та Риму.
1. Розвиток Грецьких міст-держав та їхня боротьба з ворогами.
2. Політичне становлення та військові завоювання Римської імперії.
1. Філософія війни у працях античних філософів:
- Платона – «Держава»;
- Аристотеля – «Політика», «Нікомахова етика».
2. Розвиток військової історії у працях:
- Геродота – «Історія»;
- Фукідіда – «Історія Пелопоннеської війни».
3. Ксенофонт про військове виховання і навчання.
Філософсько-педагогічні вчення про підготовку воїнів
в античну епоху
1. Військове виховання в полісах Греції.
2. Виховання і навчання воїнів Римської імперії.
Концепції військової освіти і виховання.
1. Спартанська виховна система.
2. Афінська виховна система.
3. Римська виховна система.
Конспект з теми

3

12
1

лекція

2

[1.1], с. 28-38;
[1.2], с. 15-34;
[1.3], с. 48-71.
[1.1], с. 28-38;
[1.2], с. 15-34;
[1.3], с. 48-71.
літ-ра згідно списку

Виховання лицаря середньовічної епохи
Розвиток європейської цивілізації в період Середньовіччя.
1. Особливості доби середньовічної історії.
2. Виникнення і розвиток лицарської ментальності
10

[1.1], с. 38-52;
[1.2], с. 35-47;
[1.3], с. 72-110.

2

семінар

2

самостійна
робота

4

індивід. роб

4

4

15
1

лекція

2

2

семінар

2

3

групове
заняття

2

самостійна
робота

3

Військова історія Середньовіччя.
1. Воєнна підготовка та війни середньовічних держав.
2. Своєрідність процесу лицарського виховання.
1. Типи виховних систем епохи Середньовіччя.
2. Створення університетів – важлива віха в розвитку науки й освіти.
3. Християнізація варварів - процес “сполучення цінностей” хреста і
меча. Берсеркри.
4. Христові походи.
5. Обряд посвячення в лицарі.
6. Розвиток філософсько-педагогічних теорій війни та військової
підготовки.
Конспект з теми
Військова педагогіка доби нової та новітньої історії
Розвиток цивілізації в добу нової та новітньої історії.
1. Особливості епохи нової та новітньої історії.
2. Воєнна організація та війни досліджуваного періоду.
Доба нової та новітньої історії як час виникнення нової цивілізації.
1. Нова системи стосунків нової та новітньої епохи.
2. Експансія європейської цивілізації в інші регіони світу.
Формування військово-педагогічної думки
1. Нові підходи до філософського осмислення ролі війни в
суспільних відносинах.
2. Військові теоретики та реформатори про військову педагогіку.
1. Військово-педагогічна думка у працях та практичній діяльності
військових теоретиків:
- К. Клаузевіца;
- П. Румянцева;
- О. Суворова;
- М. Кутузова;
- М. Драгомирова;
- С. Макарова та інших.
2. Зародження нового виховання чи реформаторської педагогіки.
3. Експериментальна педагогіка.
11

[1.1], с. 38-52;
[1.2], с. 35-47;
[1.3], с. 72-110.
[1.1], с. 38-52;
[1.2], с. 35-47;
[1.3], с. 72-110.

літ-ра згідно списку

[1.1], с. 52-94;
[1.2], с. 48-77;
[1.3], с. 111-209.
[1.1], с. 52-94;
[1.2], с. 48-77;
[1.3], с. 111-209.
[1.1], с. 52-94;
[1.2], с. 48-77;
[1.3], с. 111-209.
[1.1], с. 52-94;
[1.2], с. 48-77;
[1.3], с. 111-209.

семінар

2

індивід. роб.

4

1

лекція

18
2

Ретроспектива військової педагогіки в Україні
Розвиток української цивілізації.
1. Історичний поступ нації.
2. Українська державність в історичному контексті.

2

семінар

2

самостійна
робота

4

3

групове
заняття

2

4

семінар

2

5

семінар

2

Українці в боротьбі за існування та розвиток.
1. Основні концепції походження та розвитку українського етносу.
2. Від квазідержав до незалежності.
Військова історія українських держав
1. Держави антів.
2. Слов’янських держав-княжінь.
3. Імперії Київська Русь.
4. Руського Королівства.
5. Запоріжжя.
6. Держави Військо Запорізьке.
7. Гетьманщини.
8. Української Народної Республіки.
9. Карпатської України.
10. Суверенної держави Україна.
Основні етапи розвитку військового виховання в Україні.
1. Докняжий і княжий періоди.
2. Час козаччини.
3. Відродження українських військових традицій.
Військове виховання в V-XVIII століттях.
1. Військо, княжі дружинники й вої докняжої і княжої доби.
2. Військове виховання й самовиховання в середовищі козацтва.
Військове виховання у ХІХ-ХХ століттях.
1. Військово-руханковий рух у Східній Галичині.

4

5

Осмислення ролі освіти, навчання і виховання у військовій справі.
1. Опрацювання змісту й методики виховання військовиків.
2.
Педагогічні
концепції
й
ідеї
традиціоналістів
й
антитрадиціоналістів.
Конспект з теми

12

[1.1], с. 52-94;
[1.2], с. 48-77;
[1.3], с. 111-209.
літ-ра згідно списку

[1.1], с. 117-144;
[1.2], с. 78-107;
[1.4], с. 9-565.
[1.1], с. 117-144;
[1.2], с. 78-107;
[1.4], с. 9-565.
[1.1], с. 117-144;
[1.2], с. 78-107;
[1.4], с. 9-565.

[1.1], с. 117-132;
[1.2], с. 78-107;
[1.4], с. 9-212.
[1.1], с. 117-132;
[1.2], с. 78-107;
[1.4], с. 9-212.
[1.1], с. 132-144;
[1.2], с. 78-107;

індивід. роб.

12

Сучасні підходи до військового виховання та освіти

групове
заняття

2

Політичні та військові феномени сучасного світу.
1. Воєнна ситуація та війни сучасності.
2. Особливості військової освіти та виховання у сучасних арміях.

самостійна
робота

4

семінар

2

1. Класичні війни.
2. «Гібридні війни».
3. Сутність і значення війн у працях сучасних військових теоретиків і
мислителів:
- Жан Полетт Бетке Ельштейн;
- Джон Ролз;
- Джон Коутс;
- Олени Фроу;
- Роберта Холмса та інших.
Сучасна військова педагогіка.
1. НАТОвські стандарти військової педагогіки.
2. Організація військово-педагогічного процесу в Україні.

індивід. роб.

4

6
1

2

4

2. Військове виховання в Дієвій армії УНР, Українській Галицькій
армії, Карпатській Січі, Українській Повстанській армії.
Конспект з теми

Залік
Разом за семестр ауд. годин
УСЬОГО:

Конспект з теми

4
44
90
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[1.4], с. 212-484.
літ-ра згідно списку

[1.1], с. 145-428;
[1.2], с. 107-454;
[1.3], с. 210-255;
[1.4], с. 566-647.
[1.1], с. 145-428;
[1.2], с. 107-454;
[1.3], с. 210-255;
[1.4], с. 566-647.

[1.1], с. 145-428;
[1.2], с. 107-454;
[1.3], с. 210-255;
[1.4], с. 566-647.
літ-ра згідно списку

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Базова література
1.1. Військова педагогіка у професійній діяльності офіцера і сержанта : навчальний посібник. Книга 1. “Загальні основи педагогіки та
військова дидактика” / О. В. Бойко, Л. В. Коберський, В. М. Кожевніков, А. М. Романишин, С. В. Скрипник. Львів : АСВ, 2012. 454 с.
1.2. Військове виховання: історія, теорія та методика : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. В. Ягупов, С. Г. Єрохін, О. В. Кожедуб, В.
Л. Кирик, О. В. Копаниця; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. К., 2002. 560 c.
1.3. Блек Джеремі. Історія світу від найдавніших часів до сьогодення. К. Vivat, 2021. 256 с.
1.4. Бойко О. Д. Історія України: підручник. 7-е вид., стереотип. К.: ВЦ «Академія», 2018. 720 с.
1.5. Serhii Plokhy. The Gates of Europe: A History of Ukraine. New York: Basic Books, 2015. 460 pp.
2. Допоміжна література
2.1. Вальцер, Майкл. Справедливі та несправедливі війни: моральний аргумент з історичними ілюстраціями . 4-е вид. Нью-Йорк:
Основні книги, 2006.
2.2. Гаврилюк В.Ю. Козацьке виховання та засоби його актуалізації в умовах освітніх змін і суспільних викликів //
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5455
2.3. Гусак Петро Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний контекст : навч. посіб. для вищих пед. навч. закладів / Петро
Гусак, Людмила Гусак, Леся Мартіросян. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 200 с.
2.4. Клаузевіц. Природа війни. К. Vivat, 2018. 416 с.
2.5. Коутс, А. Дж . Етика війни . Манчестер, Великобританія: Manchester University Press, 1997.
2.6. Макіавеллі Ніколло. Державець. Х., Фоліо. 2016. 75 с.
2.7. Макмехан, Джефф. Вбивство на війні . Оксфорд: Oxford University Press, 2009.
2.8. Платон. Держава / Пер. з давнього. Д. Коваль. К. Основи, 2000. 335 с.
2.9. Ремзі, Пол. Справедлива війна: сила та політична відповідальність . 3D-вид. Ленхем, Rowman & Littlefield, 2002.
2.10. Роден, Девід. Війна та самооборона . Оксфорд: Кларендон, 2002.
2.11. Сунь-цзи. Мистецтво війни / Сунь-цзи; переклад Григорія Латника, К.: Арій, 2014. 128 с.
2.12. Фроу, Олена. Етика війни та миру: вступ. 2-е видання Абінгдон: Рутледж, 2015.
2.13. Фроу, Хелен, Сет, Лазар. Оксфордський довідник з етики та війни . Оксфорд: Oxford University Press, 2017.
2.14. Холмс, Роберт. Про війну та мораль . Прінстон, Нью-Джерсі: Прінстонський університетський прес, 1989.
3. Інформаційні ресурси в Інтернет (інтранет)
3.1. Модульне середовище [Електронний ресурс] – http://10.241.24.9/moodle/course/index.php?categoryid=23
ОЦІНЮВАННЯ
Поточне
рубіжне
та
підсумкове
оцінювання
content/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020.12.01.-.pdf.

здійснюється
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відповідно

до

положення

https://nadpsu.edu.ua/wp-

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять,
де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої
програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету,
академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр
Метод навчання
Шифр
Метод контролю навчальних досягнень
1. Традиційні методи навчання
1. Попередній
контроль
Методи навчання та методи контролю навчальних
досягнень
МН 1.1 Усне викладення навчального матеріалу (розповідь, пояснення, лекція)
МК 1.1
Вибірковий усний
МН 1.2 Обговорення
матеріалу,
що
вивчається
(бесіда,
дискусія,
МК 1.2
Фронтальний письмовий
брифінг,диспут)
МН 1.3 Наочні методи (ілюстрація, демонстрація)
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МН 1.4 Практичні методи (лабораторна робота, практична робота, пробні
МК 1.4
Фронтальний проблемний
вправи, творчі вправи, усні вправи, практичні вправи, графічні вправи,
технічні вправи)
МН 1.5 Методи самостійного та індивідуального навчання (рецептивний,
МК 1.5
Виконання нормативу
репродуктивний, евристичний, дослідницький)
МК 1.6
Виконання вправи
2. Активні методи навчання
МН 2.1 Ігрові (професійні ігри, професійний тренінг)
2. Поточний контроль
МН 2.2 Неігрові (аналіз конкретної ситуації, круглий стіл, навчання через
МК 2.1
Вибірковий усний
науково-дослідну роботу)
МН 2.3 Неімітаційні (групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод
МК 2.2
Колоквіум
ХОБО», активні види лекційних і семінарських занять)
МК 2.3
Контрольна робота
3. Інтерактивні методи навчання
МН 3.1 Інтерактивні методи в малих групах
МК 2.4
Тестування
МН 3.2 Інтерактивні методи в великих групах
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МН 3.3 Інтерактивні методи під час самостійної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
МК 2.9
Виконання нормативу
МК 2.10
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
МК 3.4
Виконання нормативу
МК 3.5
Виконання вправи
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний
МК 4.5
Практичний
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