1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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ступінь вищої освіти
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дисципліни
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01 – «Освіта/Педагогіка»

Дисципліна за вибором

Загальна кількість годин – 30
Модулів – 1

Рік підготовки
014 «Середня освіта»

Змістових модулів – 1

Індивідуальне заняття не
передбачено

Ступінь вищої освіти
Доктор філософії

3-й
Семестр
6-й
Лекції
4 год.
Семінарські
6 год.
Самостійна робота
20 год.
Вид контролю:
залік

2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Метою навчальної дисципліни «Прикладна спрямованість шкільної
природничої освіти» є закріплення базових природничих знань, розвиток предметних і
ключових компетентностей, формування у здобувачів розуміння дидактичних засад
реалізації прикладної спрямованості шкільної природничої освіти у закладах загальної
середньої освіти базового та профільного рівнів.
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування на основі
приладної спрямованості шкільної природничої освіти таких компетентностей:
інтегральна компетентність (ІК):
 здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у сфері освіти,
застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити
власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне
та практичне значення
загальні компетентності (ЗК):
 здатність самостійно здобувати нові знання в галузі освіти, теорії та методики
навчання (ЗК 1);
 здатність мислити аналітично та критично у процесі науково-дослідної діяльності
(ЗК 3);
 здатність застосовувати кращі освітньо-педагогічні практики у професійнопедагогічній діяльності (ЗК 4);
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 здатність використовувати інноваційні інформаційні технології та створювати нові
електронні (цифрові) освітні ресурси з урахуванням індивідуально-психологічних
особливостей здобувачів освіти (ЗК 7);







фахові (професійні) компетентності (ПК):
здатність використовувати когнітивні та практичні уміння, навички, майстерність
та інноваційність на рівні, необхідному для моделювання та організації освітнього
процесу з навчальних дисциплін, предметів та інтегрованих курсів у закладах
освіти (ФК 1);
Здатність застосовувати практико орієнтовані методики навчання у професійнопедагогічній діяльності з предметної спеціальності (ФК 3);
здатність здійснювати моніторинг та оцінювання результатів власної науководослідної і практичної педагогічної діяльності в конкретній освітній галузі,
визначати напрями подальших досліджень та індивідуальні професійно-педагогічні
потреби (ФК 6);
здатність організовувати безпечне освітнє середовище (ФК 8);

Результати навчання дисципліни «Прикладна спрямованість шкільної природничої
освіти» можна вважати успішними за умови досягнення
предметних результатів:
 розуміння сутності прикладної спрямованості шкільної природничої освіти –
орієнтації змісту, методів і форм навчання на застосування законів природи в
техніці, суміжних науках, професійній діяльності, народному господарстві і побуті;
 здатність використовувати п р и к л а д н і п р и р о д н и ч о - н а у к о в і знання
для обґрунтування сучасної наукової картини світу, розв’язування практикоорієнтованих завдань, що виникають поза навчальним предметом і розв’язуються
фізико-математичними методами;
 здобуття знань про природні об’єкти та явища, набуття практичних й
інтелектуальних умінь, створення і розв’язання проблемних ситуацій, вивчення
історії науки і техніки, формування ключових і предметних компетентностей,
творчих здібностей тощо;
 уміння розв’язувати прикладні завдання, пов’язані з наукою, технікою та
повсякденним життям;
 здатність використовувати у професійній діяльності знання про взаємозв’язки
природничо-наукової ї гуманітарної компонентів культури.
У результаті вивчення дисципліни «Прикладна спрямованість шкільної
природничої освіти» здобувач повинен:
знати:
 сутність і зміст понять «прикладна спрямованість», «завдання прикладного
змісту», «наукова картина світу», «концепції шкільної природничої освіти»,
«ціннісні орієнтації», «компетентності»;
 еволюція змісту принципу прикладної спрямованості;
 роль прикладних природничо-наукових знань у розвитку науки, техніки та
виробництва;
уміти:
 оперувати основними поняттями природничо-наукової картини світу;
 характеризувати загальнокультурну цінність природничо-наукових знань і
особливості реалізації прикладної спрямованості шкільної природничої освіти;
 пояснювати вплив людини на довкілля;
 володіти способами і методами розв’язування завдань прикладного характеру;
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бути здатним:
 використовувати компетентнісний підхід до розкриття ролі й місця прикладного
природничо-наукового знання в сучасному суспільстві;
 застосовувати природничо-наукові поняття і концепції у власній науковій і
педагогічній діяльності.
 визначати сутність ціннісних орієнтацій особистості; основні поняття і принципи
шкільної природничої освіти;
 використовувати педагогічний досвід реалізації прикладної спрямованості шкільної
природничої освіти.
Програма навчальної дисципліни «Прикладна спрямованість шкільної природничої
освіти» складається з одного модуля. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30
годин / 1 кредит за ЄКТС.
3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви блоків (модулів) і
тем
Тема 1. Прикладна
спрямованість як
природнича категорія
Тема
2.
Теоретичні
основи
реалізації
прикладної спрямованості
шкільної
природничої
освіти
Всього годин

Кількість годин
у тому числі
усього

лекції

семінарські

практичні

12

2

2

-

самостійна
робота
8

18

2

4

-

21

30

4

6

-

20

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
№ з/п
1.
2.

Назви тем лекцій
Прикладна спрямованість як педагогічна категорія
Теоретичні основи реалізації прикладної спрямованості шкільної
природничої освіти
Разом

Кількість
годин
2
2
4

Тема 1. Прикладна спрямованість як наукова категорія
План:
1. Становлення проблеми прикладної спрямованості в педагогічній науці.
2. Основні поняття прикладної спрямованості шкільної природничої освіти.
3. Зміст принципу прикладної спрямованості в контексті парадигми компетентнісно
орієнтованого навчання.
4. Концепція прикладної спрямованості навчання природничих предметів.
5. Цілі й результати навчання природничих предметів на основі компетентнісного
підходу.
6. Формування предметних і ключових компетентностей на основі принципу
прикладної спрямованості.
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Тема 2. Теоретичні основи реалізації прикладної спрямованості шкільної природничої
освіти
План:
1. Дидактичні основи формування змісту шкільної природничої освіти прикладного
характеру.
2. Практико-орієнтовані завдання як засіб реалізації принципу прикладної
спрямованості навчання природничих предметів.
3. Методологічні засади проєктування навчального середовища розв’язування
завдань виробничого спрямування.
4. Дидактична модель навчання природничих предметів на основі прикладної
спрямованості
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п
1.
2.
3.

Назви тем семінарських занять
Технології навчання природничих предметів на засадах
компетентнісного підходу
Розв’язування завдань прикладного змісту як складова методики
формування компетентностей
Хмаро орієнтовані технології навчання як засіб посилення
прикладної спрямованості шкільної природничої освіти
Разом

Кількість
годин
2
2
2
6

Тема 1. Технології навчання природничих предметів на засадах компетентнісного підходу
(2 год)
Питання для обговорення:
1. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі формування
компетентностей.
2. Навчально-методичне забезпечення прикладної спрямованості навчання
природничих предметів.
3. Курси за вибором як навчальне середовище розв’язування завдань виробничого
характеру.
Тема 2. Розв’язування завдань прикладного змісту як складова методики формування
компетентностей (2 год)
Питання для обговорення:
1. Теорія і практика розв’язування прикладних завдань у закладах загальної
середньої освіти.
2. Дидактичні вимоги до змісту прикладних завдань.
3. Методичні особливості розв’язування завдань прикладного характеру.
4. Компетентнісно орієнтована система прикладних завдань у шкільних
підручниках.
5. Прикладні завдання історичного змісту як засіб формування емоційно-ціннісного
складника компетентностей.
Тема 3. Хмаро орієнтовані технології навчання як засіб посилення прикладної
спрямованості шкільної природничої освіти (2 год)
Питання для обговорення:
1. Розв’язування компетентнісно орієнтованих завдань прикладного характеру
засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
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2. Комп’ютерне моделювання у процесі розв’язування завдань прикладного
характеру.
3. Застосування динамічного геометричного середовища GeoGebra у процесі
навчання шкільного курсу фізики.
7. САМОСТІЙНА РОБОТА
Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна спрямованість
шкільної природничої освіти» спрямований на закріплення прикладних знань і їх
поглиблення, набуття й удосконалення практичних навичок і вмінь, що сприяє
формуванню предметних і ключових компетентностей.
Самостійна робота поділяється на 5 тем (по 4 годин кожна).
Кожна самостійна робота передбачає виконання письмового завдання або
презентації.
Звітуватись за виконання самостійної роботи бажано під час відповідного
семінарського заняття.
Матеріали, підготовлені письмово, здаються (надсилаються) викладачу на перевірку.
№
Назви тем самостійних робіт
з/п
1 Ознайомлення з концепціями, стандартами, програмами шкільної
природничої освіти. Визначення історичних етапів їх становлення
(письмова робота на 2-3 аркушах формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 12, одинарний інтервал, з подальшим захистом
положень на семінарському занятті)
2 Складання та розв’язування прикладних завдань в навчальновиховному процесі закладів загальної середньої освіти.
Ознайомлення з класифікацією, методами, способами і прийомами
їх розв’язування. Дистанційне навчання розв’язуванню прикладних
завдань
(письмова робота на 2-3 аркушах формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 12, одинарний інтервал; презентація PowerPoint (від
10 слайдів) на семінарському занятті)
3 Підготовка вчителя до реалізації прикладної спрямованості
шкільної природничої освіти
(письмова робота на 2-3 аркушах формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 12, одинарний інтервал, з подальшим захистом
положень на семінарському занятті)
4 Складання прикладних завдань міжпредметного змісту на основі
синхроністичної таблиці «Видатні відкриття у природничих
науках»
(2-3 завдання з короткими відповідями у письмовій формі на
аркуші формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 12,
одинарний
інтервал,
з
подальшим
представленням
на
семінарському занятті)
5 Підготовка доповіді кваліметричні методи оцінювання рівнів
сформованості предметних і ключових компетентностей (письмова
робота на 3-4 аркуші формату А4, шрифт Times New Roman, розмір
12, одинарний інтервал, з подальшим захистом положень у вигляді
презентації PowerPoint на семінарському занятті) (4 год)
Разом
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Кількість
годин
4

4

4

4

4

20

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Під час викладання дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи
навчання.
Словесні та наочні методи навчання використовуються під час лекцій і семінарських
занять, практичні – під час здійснення здобувачами самостійної роботи.
Під час проведення лекцій і семінарських занять використовуються такі словесні
методи як розповідь, пояснення, бесіда, дискусія.
До наочних методів навчання, які застосовуються в процесі викладанні дисципліни,
належать: ілюстрація, презентація.
Зокрема:
за типом пізнавальної діяльності:
- проблемного викладу;
- дослідницький;
відповідно до логіки пізнання:
- аналітичний;
- індуктивний;
- дедуктивний;
за основними етапами процесу:
- формування знань;
- формування умінь і навичок;
- застосування знань;
- узагальнення;
- закріплення;
- перевірка;
за системним підходом:
- стимулювання та мотивація;
- контроль та самоконтроль.
за джерелами знань:
- словесні - розповідь, пояснення, лекція;
- наочні - демонстрація, ілюстрація.
за рівнем самостійної розумової діяльності:
- проблемний;
- частково-пошуковий;
- метод проблемного викладання.
Методи під час дистанційного навчання: телекомунікаційні (інтерактивні
комп’ютерні відеоконференції, on-line консультації, самостійна робота здобувачів вищої
освіти ступеня доктор філософії з використанням освітніх платформ (Zoom, Classroom,
Google Meet) та месенджерів (Тelegram, Viber).
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль успішності засвоєння аспірантами навчального змісту
здійснюється шляхом опитування й оцінювання знань під час семінарських занять,
виконання самостійної роботи, проведення і перевірки письмових контрольних тестувань.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ
Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється за 100-бальною шкалою,
шкалою ECTS та національною шкалою.
Очікувані результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання
оголошуються на першому занятті в семестрі. Враховуються бали, набрані на заняттях та
8

під час підсумкового контролю (заліку). Обов’язково враховуються: присутність на
заняттях та аудиторна активність здобувача; неприпустимість пропусків та запізнень на
заняття; користування мобільним телефоном або іншими пристроями під час заняття в
цілях, не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання
поставленого завдання та ін.
Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів на 1 семестр, із них 85 балів здобувач
може отримати впродовж роботи на семінарських, лекційних заняттях, 15 балів – на заліку.
Схему нарахування балів з дисципліни наведено в таблиці.
Таблиця
Поточне оцінювання, самостійна робота, залік
Л

Т1
С

С/р

Л

С

5

10

9

5

10

С

Т2
С/р

С/р

С/р

С/р

10

9

9

9

9

Підсумковий
контроль

Сума

15

100

Скорочення: Л – лекція; С – семінар; С/р – самостійна робота.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
75-81
69-74
60-68
35-59

А
В
С
D
Е
FX

1-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, диференційованого заліку, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни
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Анотація
У змісті курсу обґрунтовано дидактичні засади реалізації прикладної спрямованості
шкільної природничої освіти, що базуються на ідеї забезпечення відповідності змісту, методів та
технологій навчання природничих предметів вимогам застосування здобутих знань на практиці;
розкрито зміст, сутність і становлення принципу прикладної спрямованості та особливості його
застосування в шкільній природничій освіті; описано дидактичну модель навчання шкільних
природничих предметів на основі принципу прикладної спрямованості та обґрунтовано
дидактичні умови її реалізації в освітньому процесі; запропоновано методику формування системи
прикладних вправ та завдань з предметів природничого циклу в закладах середньої освіти II III
ступенів, спрямованої на вироблення в учнів ціннісних орієнтацій, правильної поведінки стосовно
енергоресурсів, власного здоров’я, навколишнього середовища, стосунків між людьми;
розроблено технологію формування вмінь розв’язувати задачі прикладного змісту.

Abstract.
The content of the course substantiates the didactic principles of implementation of the
applied orientation of school science education, based on the idea of ensuring compliance of the
content, methods and technologies of teaching natural subjects to the requirements of applying
the acquired knowledge in practice; the content, essence and formation of the principle of
applied orientation and features of its application in school natural education are revealed; the
didactic model of teaching school natural subjects on the basis of the principle of applied
orientation is described and the didactic conditions of its realization in the educational process
are substantiated; proposed a method of forming a system of applied exercises and tasks in the
natural cycle in secondary schools II III degrees, aimed at developing students' values, correct
behavior in relation to energy, personal health, environment, human relations; developed
technology for the formation of skills to solve problems of applied content.
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