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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

Найменування показників  

Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 1 
Галузь знань: 

01 – «Освіта/Педагогіка» Дисципліна за вибором 

 
Загальна кількість годин – 30 

Модулів – 1 

014 «Середня освіта» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 

2-й 

Семестр 

4-й 

Індивідуальне заняття не 

передбачено  

Ступінь вищої освіти 

Доктор філософії 

Лекції 

4 год. 

Семінарські 

6 год. 

Самостійна робота 

20 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

 

2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Метою навчальної дисципліни «Формування в учнів ціннісних орієнтацій та 

наукової картини світу» є сформувати у здобувачів розуміння концептуальної ролі 

природознавства у розвитку  світової  культури; розкрити значення наукового світогляду у 

формуванні особистісних цінностей людини.   

 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування 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 в 
галузі освіти (ЗК 3);  

здатність використовувати інноваційні інформаційні технології та створювати нові 
електронні (цифрові) освітні ресурси з урахуванням індивідуально-психологічних 
особливостей здобувачів освіти (ЗК 7); 
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здатність розв’язувати дослідницькі проблеми із дотриманням принципів 
професійної етики та академічної доброчесності (ЗК 8); 

здатність цінувати та пропагувати українську культуру та освіту, поважити 
мультикультурність (ЗК 9).  

   фахові компетентності (ФК):  

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 здійснювати та організовувати проєктну діяльність в конкретній 

предметній освітній галузі (ФК 4);  

здатність до організації партнерської (суб’єкт-суб’єктної) взаємодії в науково-

дослідній діяльності та освітньому процесі  (ФК 5);  

здатність  організовувати безпечне освітнє середовище  (ФК 8). 

 

Результати навчання дисципліни «Формування в учнів ціннісних орієнтацій та 

наукової картини світу» можна вважати успішними за умови досягнення  

предметних результатів: 

здатність використовувати п р и р о д н и ч о - н а у к о в і  знання для 
обґрунтування сучасної наукової картини світу, ролі людини в біосфері, в діалозі науки 
і суспільства, пояснення явищ у навколишньому матеріальному світі з опорою на  
загальнолюдські цінності й  критичне мислення . 

– здатність використовувати у професійній діяльності знання про взаємозв’язки  

природничо-наукової ї гуманітарної компонентів культури.  

 

У результаті вивчення дисципліни «Формування в учнів ціннісних орієнтацій та 

наукової картини світу» здобувач  повинен:  

знати: 

- сутність і зміст понять «наукова картина світу», «концепції природознавства», 

«ціннісні орієнтації»; 

- історію виникнення й основні концепції картин світу; 

- про роль природничо-наукового знання в розвитку світової культури; 

уміти:  

- оперувати основними поняттями природничо-наукової картини світу; 

- характеризувати  загальнокультурну цінність природничо-наукових знань і 

особливості сучасної наукової картини світу; 

- пояснювати вплив людини на довкілля;  

- володіти   методами формування в учнів ціннісних орієнтацій на основі наукової 

картини світу; 

 бути здатним:  

- використовувати інтегрований підхід до розкриття  ролі й місця   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 

наукової картини світу; 

- використовувати педагогічний досвід формування ціннісних орієнтацій учня й 

наукових уявлень про навколишній світ 

 
Програма навчальної дисципліни «Формування в учнів ціннісних орієнтацій та 

наукової картини світу» складається з одного модуля. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 30 годин / 1 кредит  за ЄКТС. 
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   3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви блоків (модулів) і 

тем 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції семінарські практичні 
самостійна 

робота 

Тема 1. Наукова картина 

світу і місце людини в ній 

22 2 4 - 16 

Тема 2. Формування 

ціннісних орієнтацій 

учнів на основі наукового 

пізнання навколишнього 

світу   

 

8 2 2 - 4 

Всього годин 30 4 6 - 20 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

№ з/п Назви тем лекцій 
Кількість 

годин 

1.  Наукова картина світу і місце людини в ній 2 

2.  Формування ціннісних орієнтацій учнів на основі наукового 

пізнання навколишнього світу 

2 

 Разом 4 

 

Тема 1. Наукова картина світу і місце людини в   

План: 

1. Наука як феномен культури. 

2. Особливості наукового пізнання.  

3. Природознавство як комплекс наук про природу 

4. Історичні етапи пізнання природи 

5. Концепції сучасного природознавства 

6. Основні поняття і принципи наукової картини світу 

7. Формування сучасної наукової картини світу. 

8. Рівні організації речовини  та живих систем 

 

 

Тема 2. Формування ціннісних орієнтацій учнів на основі наукового пізнання 

навколишнього світу   

План: 

1. Цінності та ціннісні орієнтації особистості в контексті наукового світогляду. 

2. Педагогічна кореляція ціннісних орієнтацій учня і його наукового світогляду. 
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

 

№ з/п Назви тем семінарських занять 
Кількість 

годин 

1.   Природничі науки в контексті культури 2 

2.  Систематизація знань у формі наукової картини світу 2 

3.  Ціннісні орієнтації особистості з погляду педагогіки і психології 2 

 Разом 6 

 

Тема 1. Природничі науки в контексті культури (2 год) 

Питання для обговорення: 

1. Історичні етапи пізнання природи 

2. Концепції сучасного природознавства 

      

Тема 2. Систематизація знань у формі наукової картини світу (2 год) 

Питання для обговорення: 

1. Основні поняття і принципи наукової картини світу 

2. Інтегрування природничо-наукового знання на основі ієрархії рівнів організації 

матерії   

3. Людина в природі. Концепція сталого розвитку 

 

Тема 3. Ціннісні орієнтації особистості з погляду педагогіки і психології (2 год) 

Питання для обговорення: 

1. Сутність ціннісних орієнтацій особистості 

2. Педагогічний досвід формування ціннісних орієнтацій учня. 

  

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Формування в учнів ціннісних 

орієнтацій та наукової картини світу» спрямований на закріплення теоретичних знань і їх 

поглиблення, на набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, що сприяє 

формуванню професійного світогляду майбутніх фахівців докторів філософії.  

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. 

 

№ 

з/п 
Назви тем самостійних робіт 

Кількість 

годин 

1 Ознайомлення з концепціями сучасного природознавства.  

Встановлення історичних етапів становлення цих концепцій  

(письмова робота на 2-3 аркушах формату А4, шрифт Times New 

Roman, розмір 12, одинарний інтервал, з подальшим захистом 

положень на семінарському занятті) 

4 

2 Складання тлумачного словника основних понять, що 

характеризують сучасну наукову картину світу 

(письмова робота на 1-2 аркушах формату А4, шрифт Times New 

Roman, розмір 12, одинарний інтервал; презентація PowerPoint (від 

4 
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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 при 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;  

10 слайдів) на семінарському занятті) 

3 Складання схеми відповідності рівнів організації матерії та 

об’єктів, що вивчаються на цих рівнях (графічна схема на 1 аркуші 

формату А4, презентація PowerPoint на семінарському занятті) 

4 

4 Складання   навчальних 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) 

4 

5 Підготовка доповіді про можливості формування в учнів ціннісних 

орієнтацій на основі матеріалів власного дослідження (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) 

 

4 

 Разом 20 
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- 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 засвоєннями аспірантами навчального змісту 

здійснюється шляхом опитування й оцінювання знань під час семінарських занять, 

виконання аспірантами 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 

під час підсумкового іспиту. При цьому обов’язково враховуються: присутність на 

заняттях та активність здобувача під час заняття; неприпустимість пропусків та запізнень 

на заняття; користування мобільним телефоном чи 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 80 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 

Підсумковий 

контроль 
Сума 

Т1 Т2 

15 100 Л С П/р С/р Л С П/р С/р 

5 20   35 5 10   10 

 

Скорочення: Л – лекція; С – семінар; С/р – самостійна робота. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно  

82-89 В 
добре  

75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Комп»ютерні презентації лекцій. 

2. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з дисципліни 

«Формування в учнів ціннісних орієнтацій та наукової картини світу» – рукопис. 

 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Величко Л. Загальнокультурний контекст шкільної хімічної освіти.  Рідна школа. 

2008. № 3-4. С. 9-12 
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