1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Галузь знань,
спеціальність,
ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

Галузь знань:
01 – «Освіта/Педагогіка»

Дисципліна за вибором

Найменування показників

Кількість кредитів – 1
Загальна кількість годин – 30
Модулів – 1

Рік підготовки
014 «Середня освіта»

Змістових модулів – 1

Індивідуальні заняття не
передбачено

Ступінь вищої освіти
«Доктор філософії»

2-й
Семестр
3-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 «Аксіологічний потенціал шкільного курсу
математики» є ознайомлення здобувача з компетентнісним та аксіологічним підходами у
навчанні математики та можливостями сприяти формуванню в учнів різного роду
цінностей у процесі навчання математики у школі.
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких
компетентностей:
Інтегральна компетентність (ІК):
здатність розв’язувати комплексні науково-дослідні проблеми в галузі освіти
(відповідно до цілей і завдань професійно-педагогічної та дослідно-інноваційної
діяльності), що передбачає переосмислення наявних та створення нових фундаментальних
теоретичних знань та запровадження новітньої професійно-педагогічної практики.
Загальні компетентності (ЗК):
здатність самостійно здобувати нові знання в галузі освіти, теорії та методики навчання (ЗК 1);
здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК 2); здатність мислити аналітично та
критично у процесі науково-дослідної діяльності (ЗК 3); здатність застосовувати кращі

освітньо-педагогічні практики у професійно-педагогічній діяльності (ЗК 4); здатність
використовувати інноваційні інформаційні технології та створювати нові електронні
(цифрові) освітні ресурси з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей
здобувачів освіти (ЗК 7); здатність цінувати та пропагувати українську культуру та освіту,
поважити мультикультурність (ЗК 9).
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Фахові компетентності: (ФК):
знання сучасних вимог до складових шкільної математичної освіти (цілей, змісту, умінь,
навичок, цінностей); засвоєння засобів, форм, методів і технологій, що обслуговують різні
моделі навчання та контролю; знання наукових підходів до формування ціннісних
ставлень учнів; уміння формувати ціннісні ставлення в учнів у процесі їхнього навчання;
добирати і використовувати методи, форми, засоби та технології навчання з урахуванням
мети, змісту матеріалу, що вивчається, вікових особливостей, рівня учіння і научуваності
учнів; вміння планувати та організовувати навчання математики, контроль і оцінювання;
здатність здійснювати та організовувати проєктну діяльність (ФК 4); здатність організації
партнерської (суб’єкт-суб’єктної) взаємодії в науково-дослідній діяльності та освітньому
процесі (ФК 5); здатність здійснювати моніторинг та оцінювання результатів власної
науково-дослідної і практичної педагогічної діяльності, визначати напрями подальших
досліджень та індивідуальні професійно-педагогічні потреби (ФК 6); здатність
використовувати спеціалізовані уміння та навички розв’язання проблем для виконання
кваліфікаційної праці (дисертації) та презентації результатів власних наукових досліджень
(ФК 7); здатність організовувати безпечне освітнє середовище ФК 8.
Вивчення дисципліни «Аксіологічний потенціал шкільного курсу математики»
можна вважати успішними за умови досягнення таких предметних результатів:
– здатність використовувати основні методологічні, загальнонаукові і педагогічні
підходи: аксіологічний, особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентністний,
індивідуальний, системний тощо;
– здатність використовувати у професійній діяльності знання про можливість
сприяти формуванню певних видів цінностей учнів у процесі навчання математики.
У результаті вивчення дисципліни «Аксіологічний потенціал шкільного курсу
математики» здобувач повинен:
знати:
- сутність і зміст понять «компетентнісний підхід», «аксіологічний підхід»,
«цінності», «ціннісні орієнтації»;
– про вплив змісту математики, форм і методів навчання на формування ціннісних
орієнтацій учнів;
– про можливість сприяти формуванню різних видів цінностей у процесі навчання
математики;
- що зміст математики, методики і технології навчання мають бути ціннісно
орієнтованими;
- про роль цінностей в розвитку суспільства;
уміти:
- оперувати основними поняттями аксіології;
- розрізняти різні види цінностей;
- створювати умови, що сприяють розвитку ключових компетентностей та
цінностей учнів у процесі навчання математики;
– реалізовувати у процесі навчання ціннісний потенціал математики
бути здатним:
– визначати сутність ціннісних орієнтацій та цінностей особистості;
– описувати та впроваджувати компетентнісний та аксіологічний підходи у
навчанні математики;
– використовувати педагогічний досвід формування ціннісних орієнтацій учнів.
Програма навчальної дисципліни «Аксіологічний потенціал шкільного курсу
математики» 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
Тема 1. Компетентнісний
підхід у навчанні
математики
Тема 2. Аксіологічний
підхід
у
навчанні
математики
Всього годин

Кількість годин
у тому числі
усього
8

2

2

-

самостійна
робота
4

22

2

4

-

16

30

4

6

-

20

лекції

семінарські практичні

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
№ з/п
1.
2.

Назви тем лекцій
Компетентнісний підхід у навчанні математики
Аксіологічний підхід у навчанні математики
Разом

Кількість
годин
2
2
4

Тема 1. Компетентнісний підхід у навчанні математики
План:
1. Що таке компетентність?
2. Цінність як складова компетентності
3. Види компетентностей
4. Впровадження компетентнісного підходу у навчанні математики
Тема 2. Аксіологічний підхід у навчанні математики
План:
1. Цінності та їх види
2. Аксіологія
3. Впровадження аксіологічного підходу у навчанні математики
4. Формування загальнозначущих цінностей у навчанні математики
5. Формування громадянських та національних цінностей у навчанні математики
6. Формування сімейних цінностей у навчанні математики
7. Формування особистісних цінностей у навчання математики
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п
1.
2.

Назви тем семінарських занять
Компетентнісний підхід у навчанні математики в контексті
реформи Нова українська школа
Засоби, що сприяють формуванню певних ціннісних орієнтацій
учнів у процесі навчання математики
5

Кількість
годин
2
2

3.

Приклади задач, проєктів, уроків та позакласних заходів, що
сприяють формуванню різного роду цінностей в учнів

2
Разом
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Тема 1. Компетентнісний підхід у навчанні математики в контексті реформи Нова
українська школа (2 год)
Питання для обговорення:
1. Що важливіше для успішного життя людини в сучасному суспільстві: hard skills чи
soft skills?
2. Переваги Нової української школи
Тема 2. Засоби, що сприяють формуванню певних цінностей учнів у процесі навчання
математики (2 год)
Питання для обговорення:
1. Чи відрізняються ці засоби навчання в різних вікових групах учнів?
2. Як можна оцінити рівень сформованості певних цінностей в учнів?
Тема 3. Приклади задач, проєктів, уроків та позакласних заходів, що сприяють
формуванню різного роду цінностей в учнів (2 год)
Питання для обговорення:
1. Чи по результатам навчання учні мають однаковий набір цінностей?
2. Чи можуть певні види цінностей з часом стати не актуальними?
6. САМОСТІЙНА РОБОТА
Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аксіологічний потенціал
шкільного курсу математики» 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.
№
Назви тем самостійних робіт
з/п
1 Аналіз діючих підручників з математики на наявність
компетентнісних завдань (презентація PowerPoint з діаграмами і
коментарями на семінарському заняття)
2 Складання завдань, що сприятимуть впровадженню наскрізних
ліній ключових компетентностей
(10 завдань оформлених на аркушах формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 14, одинарний інтервал)
3 Види робіт, що сприяють формуванню особистісних цінностей
учнів (графічна схема на 1 аркуші формату А4, презентація
PowerPoint на семінарському занятті)
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Кількість
годин
4

4

4

4

5

План-конспект позакласного заходу, що сприяє формуванню
загальнозначущих цінностей в учнів (у письмовій формі на 5-10
аркушах формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14,
одинарний
інтервал,
з
подальшим
представленням
на
семінарському занятті)
Підготовка доповіді про можливості сприяння формування в учнів
певних видів цінностей 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)
Разом

4

4

20

7. 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 навчання:
- 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, Miro) та месенджерів (Тelegram, Viber).
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8. 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.
9. 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
Т1
Л
5

С П/р С/р
10
15

Л
5

С
20

Т2
П/р

С/р
35

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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10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Комп’ютерні презентації лекцій.
2. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з дисципліни
«Аксіологічний потенціал шкільного курсу математики» – рукопис.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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1. Акуленко І.А., Тарасенкова Н.А. Аксіологічний компонент методичних
компетентностей майбутніх учителів математики//Вісник Черкаського університету: Серія
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