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J
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Щенна форма навчання

pik навчання

Кiлькiсть кредитiв
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1

Семестр 10
01 OcBiTa
013 Початкова

Лекцii 20 год.

ocBiTa, 012
Щошкiльна ocBiTa

Практичнi (ceMiHap и) 22

N4агiстр

Лабораторнi 0 год.

IНДЗ: немае

го д.

Iндивiдуальнi 0 год.
Самостiйна робота ВЗ год.
КонсультацiТ 10 год.
Форма контролю: екзамен

2.

АНОТАЦIЯ КУРСУ:

Програма навчальноТ дисциплiни " Аксiолоziя пеdаzоziчноi освimu "
складена вiдповiдно до освiтньо*гrрофесiйноi програми пiдготовки магiстра

галузi знань 01 OcBiTa, спецiальностi 013 Початкова ocBiTa, 012 !ошкiльна
ocBiTa.

Чiльне мiсце у системi цих особллrвостей належить цiннiсним аспектам
освiти, дослiдження яких с предметом сгIецtальноi галузi фiлософських знань

1

системи життевих цiнностей, якi б вiдповiдали суспiлъним очiкуванняМ Та
iдеалам,

у переважноi частини представникiв управлiнськоТ елiти

виступас

сьогоднi на piBHi серйозноi нацiональноТ проблеми. Тому для iT розв'язання

необхiднi й вiдповiднi теоретичнi дослiдження

у

сферi фiлософiТ освiти, i

надiйнi експериментальнi данi, якi

б

найбiльш доцiльнi методи, форми

педагогiчнi технологiТ прищеплеНня

i

дозволили обrрунтовано обиратИ

студентам системи життевих цiнностей та iдеаrriв.

Вивчення аксiологii педагогiчноТ освiти

с

важливою

УМОВОЮ

формування загаJIъноТ та педагогiчноТ культури магiстрiв як фахiвцiв виrцого
квалiфiкацiйного рiвня, якi в майбутньому поповнять склад наУкОВЦiВ У

рiзних галузях науки та викладацький корпус вищих навчаJIьних закладiв.
Курс ,, Аксiолоziя пеDаzоziчноt ocBima " мае ознайомити магiстрiв

початковоi освiти

iз

дефiнiцiями, iнтерпретацiями, трактуванням й
роздумами щодо cyTHocTi освiтнього феномену, осмислення освiти абО ЯК
(процесу здобуття певних знанъ)), або як (результату залучення циХ ЗнаНЬ

своТй життедiялъностi>>. OcBiTa репрезентуе багатовекторниЙ

В

ПОЧаТОК

отримання й не менш багатовекторний результат застосування. OcBiTa ЗаВЖДИ

прiоритетно визначена, контекстуально оформлена, цiннiсно обумовлеНа.

Якщо молода людина. вступае в педагогiчний навчальний заклад, То

Це

означае, що вона в принципi не байдужа до професiТ вчителя, викладача.

Проведення занять пропонованого курсу вимагас застосУВаннЯ
рiзноманiтних методик. Важливим е здiйснення проблемного пiдходУ В
лекцiйному викJIаданнi, в семiнарських заняттях, в органiзацii самостiйНОТ
роботи магiстрiв. Доцiльними € рiзнi форми роботи студентiв: iндивiдУалЬНа,
диференцiйно-групова, фронталъна.

2.| Мета i завдання курсу

,,

Аксiолоziя пеdаzоziчноi ocBimli'.,

мiждисциплiнарнi зв' язки.
2.|.1,. Меmа вuвчення курсу полягае в озброеннi магiстрiв знаннями про

цiннiсний аспект свiдомоi

освiтнъоТ

дiялъностi,

що е цiлiсною

i

цiлеспрямованою пошуковою дiяльнiстю людини,
визначаються

iT

суть i форми

якот

переконаннями.

2.|.2. Завdання вuвчення курсу|

сформувати знання кJIючових понятъ аксiологiчного пiдходу

-

у

вивченнi

педагогiчних явищ;

-

ознайомити майбутнiх фахiвцiв

iз

основним спрямуванням аксiологiт

сучасноТ освiти: забезпечення блага людини, збереження Ti як цiнностi;

- сформувати поняття про педагогiчнi цiнностi;
- вивчити класифiкацiю педагогiчних цiнностей;
- ознайОмитИ студентiВ iз основними культурно-гуманiстичними

функцiями

освlти.
2,1.З. Мiжduсцuплiнарнi зв'жкL,t

загаJiьною

i

-

iз загальною i вiковою психологiсю,

вiковою фiзiологiсю, фiлософiею, соцiологiею, етикою,

естетикою, теорiсю управIIiння.

орzанiзацiя навчальноzо процесу базуеться на реалiзацiт особистiснодiяльнiсного пiдходу.

В межах

даного пiдходу при органiзацii навчального

rтроцесу необхiдно забезпечити:

о можливiсть виборУ студентом

iндивiдуальноТ

ocBiTHboT

TpacKTopii;

.

створення умов для самореаJliзацii студента як особистостi з
урахуванням його особистiсного досвiду, встановлеНня сУб'еКТ -

суб'ектних вiдносин iз викладачем;

о

опора в реалiзацii навчального процесу

на

<<еднiсть

зовнiшнiх i

внутрiшнiх мотивiв: зовнiшнiм е мотив досягнення, внутрiшнiм
- пiзнавалъний мотив).

реалiзацiя даних позицiй в органiзацii навчаJIъного процесу в межах
вивчення дисциплiни у Аксiолоziя пеduzоziчноi ocBimc|' здiйснюеться через

органiзацiю взаемопов'язаноi аудиторноТ та самостiйноТ роботи.

дулиторна робота студентiв спрямована на засвосння фiлософського
вчення про цiнностi педагогiчноi освiти , Що з'ясовус якостi i властивостi
5

i бажання
IIредметiв, явищ, процесiв, здатних задовольняти потреби, iнтереси
заняттях
людей. Навчально-пiзнавальна дiялънiсть студентiв на семiнарсъких
пiдходiв,
забезпечус формування yMiHb здiйснювати порiвняльний аналiз
концепцiй i наукових шкiл для внутрiшнъого самовизначення з аксiологiчних
основ професiйно-педагогiчноТ дiяльностi,

Формування практичних навикiв майбутнiх спецiалiстiв вiдбувастъся
та
через спецiально органiзованi заняття з використанням рефлексивних
iнтерактивних технологiй навчання,
Органiзацiя самоСтiйноТ роботи студентiв представлена декiлькома рiвнями:
академiчний, який передбачае традицiйнi форми самостiйноi

перший

-

опрацюванIUI лiтератури,
роботИ студентiВ (опрацюВаннЯ конспектiв,
гtiдготовка виступiв, доповiдей Toruo),

- проектний, який передбачае
послуг у навчаJIьних закладах,

щругий piBeHb
проектiв ocBiTHix

створення студентами

Третiй piBeHb представлений дослiдницьким проектом, який дозволяе
студентам отримати досвiд модепювання освiтнього процесу,

3.

компЕтЕнцIi

ОпанувавшИ зазначений курсу, спецiалiст мас засвоТти наступнi
знання:

знати сутъ та мiсце аксiологiчного пiдходу

в

системi освiти та

педагогiчних явищ;
знати причини розробки новот методологiт педагогiки;
освiти;
розумiти сутъ гуманiстичноТ фiлософiТ

знати аксiологiчнi принципи, культурно-гуманiстичнi
освiти.

ознайомити

з

функцiТ

основними засадами аксiологiчного дослiдження

знання;

сформувати вiдповiдну методологiчну культуру;

,

виявити перспективнi напрями аналiзу цiннiсноi проблематики
науки i кулътури.

Оволодiти умiннями:

4.

IнФормдцIйний оБсяг ндвчдльноi дисциплIни
,с
вiдповiдно до навчалъного плану курс Аксiолоziя пеdаzоziчноi

освimu " складаеться

iз

4 залiкових кредитiв, необхiдних для засвосння 2-х

змiстових модулiв. Кожен змiстовий модулъ складастъся з пiдсумковот
оцiнки, залiковогО кредитУ та включае лекцiйнi, практичнi заняття,
самостiйну роботу студентiв.

змiстовий модуль 1. Теоретичнi засади аксiологii педагогiчноi освiти
Тема l.Аксiологiзацiя освiти як вимога сучасностi
1. Щiнностi - iHBapiaHTHi аспекти реформування сучасноТ освiти.
2. дксiОлогiчнi проблеми сучасноТ фiлософсько-педагогiчнiй рефлексii.
з. OcHoBHi напрямки аксiологiзацiТ викладання навчальних дисциплiн.
4. Характеристика механiзмiв трансляцiТ цiнностей в ocBiTHboMy i
виховному процесах.

Тема 2. Дксiологiчний пiдхiд у системi педагогiчноi методологit

1. Дксiологiчний пiдхiд - провiдний методологiчний принцип.
2. I_{iHHocTi як провiдне поняття аксiологiТ. Типологiя цiнностей.
З. Аксiологiчний пiдхiд до вивчення педагогiчних явищ
4. дксiологiчний пiдхiд як шлях до усвiдомлення цiннiсниХ аспектiВ
громадянсъкоi освiти i виховання молодi.

Тема 3. Педагогiчна аксiологiя як наука про цiнностi освiти.

1. Поняття про педагогiчнi цiнностi.
2. Класифiкацiя педагогiчних цiнностей.

З. ФункцiТ педагогiчноТ аксiологiТ.
4. Принципи педагогiчноi аксiологiТ.
Тема

4.

Аксiологiчний вимiр сучасноi освiти i виховання

Дктуальнiсть аксiологiчноi проблематики в сучаснiй парадигмi украiнськот
школи
2. Загалъна характеристика аксiологiчного пiдходу
З. HayKoBi передумови змiн в аксiологiчному пiдходi
4. МетоДологiчне значеннЯ змiн В науковiй парадигмi для ocBiTHix процесiв
5. Педагогiчнi цiнностi сучасного украiнського суспiльства
1.

ООсферично-векторна" модель
Тема 5. СтруКryра'ОцiннiсНого cBiTy" i
аксlологll знання.

1. Предмет i метод аксiологiТ знання
2. Рацiональнi, чуттевi та BoлboBi параметри знання.
3. I-{iHHicHi характеРистикИ знаннЯ В системi цiннiсних координат

4.

iнтелектуальноТ дiялъно cTi.
Дксiологiчнi тенденцii в сучаснiй методологiТ наукового пiзнаННЯ.

Змiстовий модуль 2. Особистiсно-професiйнi прiоритети пеДагОГiчнОi
аксiологii

тема 1. Щiннiснi потенцii наукового знання в rсoнTerсcTi проблем освiти i
виховання.
1. Система цiннiсних орiснтацiй у сферi формування пiдростаючого
поколlння
2. OcBiTa i виховання
розвитку науки.

-

створення пiдгрунтя для TIiHHicHo зорiентованого

3. Роль аксiологiчноi концепцii знання

в сучаснiй педагогiцi.

Тема 2. Особистiсний вимiр педагогiчноi аксiологii

i.педагогiчнi основи становлення аксiологiчноI парадигми в ocBiTi.
2. Формування цiннiсних орiентацiй майбутнiх вчителiв як завдання

педагогiчноi аксiологii.

тема 3. Праксеологiчний вимiр педагогiчноi аксiологiт
1.

Професiйна пiдготовка ocBiTHix кадрiв

як

предмет

педагогiчноТ аксiологiТ.

2. CTpyKTypHi пiдсистеми цiннiсних орiентацiй педагога.

З. Педагогiчнi

технологiТ розвитку аксiосфери майбутньогО вчителЯ

Тема 4. ВплиВ аксiолоГiчноi концепцii знання на формування сучасноi
картини cBiTy.

1. I_{iHHicHi характеристики свiтоглядних уявлень,

якi формуються

засобами наукового пiзнання.
2. РолЬ унiверсаЛьноi системи цiннiсних орiентацiй у становленнi единоi
загаJIьнонауковоi картини cBiTy.
3. Гносеологiчна свосрiднiстъ мистецтва i естетична цiннiсть iстини.

Тема 5. Аксiологiя освiти i формування нацiональноf елiти.
1. Формування системи цiнностей в украТнськiй фiлософiТ освiти
2. Умови успiшного формування духовного cBiTy студента

З. Нова освiтня парадигма i нова фiлософiя освiти.

Таблuця 2

Кiлькiсть годин,
вiдведених на:
|-F

irr 5
q)

F.F
хЕ

li

с{)

Тема 1. Аксiологiзацiя освiти як вимога
сучасностi
Тема 2. Аксiологiчний пiдхiд у системl
педагогiчноi методолог11
Тема 3. Педагогiчна аксiологiя як наука про
цiнностi освiти.
Тема 4. Аксiологiчний вимiр сучасноi освlти
1 виховання
Т.r" 5. Структура "цiннiсного cBiTy" i
"сферично-векторна" модель аксiологii
знання.

@.oсoбистiснo.пpoфeсiйнiпpiopитеTиПeДагoгiчнoi
Тема

1.

Цiннiснi потенцit наукового знання

в

KoHTeKcTi проблем освiти i виховання.

Тема 2. Особистiсний вимiр педагогiчноi

Еtrtrп

аксlолог11

Тема

3. Праксеологiчний вимiр педагогlчноi

аксiологii

10

Тема

4.

Вплив аксiологiчноi концепц11

знання на формування сучасноТ картини

Тема 5. Аксiологiя освiти i формування
нацiоналънот елiти.

Всього годин

тема

1.

,р""r"""их

(семiнарських) занять

методологii
дксiологiчний пiдхiд у системi педагогiчноi

(4 год,)

1.Аксiологiчнийпiдхiд-провiднийметоДологiчнийгtринцигt.
сучаснiй гrедагогiцi,
2. Тенденцii аксiологiчного пiдходу в
3.IJiнностiякпровiднеПоняТТяаксiологii.Типологiяцiнностей.
4.АксiологiчнийпiдхiдДоВиВЧенняпеДаГогiчнихяВиЩ.Розвиток
гуманiстичноТ спрямованостi освiти,

5.АксiологiчнийпiдхiдякшляхдоУсвiдоМленняцiннiснихаспектiв
молодi,
громадянсъкоi освiти i виховання

про uiHHocTi освiти (6 год,)
тема 2. IIедагогiчна аксiологiя як наука

класифiкацiя педагогiчних цiнностей
(аксiологiчна моделъ):
2. Групи ,r.дurоrl"них цiнностей
1 . Соцiально-педагогiчнi цiнностi,
2. Груповi педагогiчнi цiнностi,
3. Особистiсно-педагогiчнi цiнностi,
1. Сутъ та

4. Самодостатнi цiнностi:

а)чiнностi_цiлi;цiнностi_МоТИВи;цiнностi-засоби.

- стосунки,
б. Цiнностi - якостi (риси),
7. Щiнностi - знання,

5. Щiнностi

З.ФункцiТ педагогiчноi аксiологii,
4.Принuипи педагогiчноI аксiологii,
ПРiОРИТеТИ педагогrчноl
змiстовий модуль 2. особистiсно-профеСiЙНi
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аксrологrl

тема 3. особистiсний вимiр педагогiчноi аксiологii (4 год.)
1.педагогiчнi основи становлення аксiологiчнот парадигми в ocBiTi.
2. Формування цiннiсних орiентацiй майбутнiх учителiв як завдання
педагогiчноТ аксiологii.
З. Розвиток духовних сил.Формування характеру i моралъноi
вiдповiдалъностi.
4. Самореалiзацiя, розвиток iнтелектуальноi свободи

Тема 4. Праксеологiчний вимiр педагогiчноi аксiологii (4 год.)

1.

Професiйна пiдготовка ocBiTHix кадрiв як

предметпедагогlчно1

аксlолог11.

2.CTpyKTypHi пiдсистеми цiннiсних орiснтацiй педагога,
3. Педагогiчнi технологiт розвитку аксiосфери майбутнього вчителя,

тема 5. особистiсно-професiйнi прiоритети педагогiчноi аксiологif

(4 год.)

1. Особистi сний вимiр шедагогiчноТ аксiологii
2. .Щуховнi цiнностi у педагогiчнiй концепцiТ В.О.Сухомлинського

з. дксiологiчнi

аспекти мотивацii студента до навчання.
4. Аксiологiчнi орiентири педагогiчноi концепцii К.Щ.Ушинського.
5. Система освiтньо-виховних цiнностей у гrедагогiчнiй спадщинi

I.огiснка
5.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТIЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
ВраховуючИ специфiкУ навчаJIьногО курсу самостiйна робота

передбачас:
- опрацювання лекцiйного курсу;
- попередню пiдготовку до практичних занять;
- виконання завдань i вправ у позааудиторний час;
- рецензування науковоТ cTaTTi (методичного характеру),
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Завдання виконуються студентами в позаурочний час та перевiряються
викладачем за окремим графiком, складеним кафедрою, зважаючи на
потреби та можливостi студентiв.

розподIл БАлIв тА критЕрri оцrнювАння
При вивченнi курсУ студент виконус TaKi види робiт: вивчення
лекцiйного матерiалу, опрацювання матерiалу на ceMiHapax, виконання
самостiйних завдань, написання тематичних контролъниХ TecTiB. Yci ВИДИ

6.

навчалъноi дiяльностi студента оцiнюються певною кiлькiстю балiв.
комплексна оцiнка знань проводитъся провiдним викладачем за 5-бальною
шкаJIоЮ

за кожеН залiковий

кредит. ПiслЯ вивчення курсу студенти

складаютъ екзамен. Сумарна кiлькiсть балiв, яку студент отримуе при
засвоеннi змiстових модулiв за 100- бальною шкалою, визначас його
пiдсумкову оцiнку, яка вiдповiдае: зараховано, не зараховано з необхiднiстЮ
повторного скпадання.

щiагностика успiшностi навчання студентiв здiйснюсться шляхом
проведення поточного та пiдсумкового контролю.

поточне оцiнювання призначено для визначення рiвня навченостi
студентiВ гtiд чаС тrроведення лекцiйних та практичних занять i реалiзуетъся

у формi опитування, виступiв на заняттях, перевiрки виконаних студентами
самостiйних завдань. Поточне тестування Й модульний контроль
здiйснюсться провiдним викладачем

семестрУ

в

на практичних заняттях

межах вiдповiдного навчалъного модуля

за

протягом
графiком,

затвердженим кафедрою англiйськот фiлологiт. Максимальна оцiнка студента
за lrоточНе оцiнюВаннЯ становиТь 40 балiв. Максимальна кiлькiсть балiв, яку

студент може набрати за залiк становитъ 60 бал.
На практичному заняттi оцiнюютъся:
1) ycHi вiдповiдi студентiв;

2) у{асть в обговореннi дискусiйних питань;
З) участъ у дiлових, рольових iграх та ix обговореннi;

4) аналiз ситуацiйних завданъ та вмiння доведення власноi думки;
5) реферативнi виступи, ycHi повiдомJIення тощо,

Критерii оцiнювання знань студента на практичних

/

семiнарських

заняттях
Таблuця 3

Оцiнка

за

нацiональною
шкалою

Сума балiв
за Bci види
навчальноi
дiяльностi

КритерiТ оцiнювання

Аргументована, логiчна, повна
вiдповiдь; глибокi знання навчального

э

вiдмiнно

90 _ 100

матерiалу, rцо мiститься в основних i
додаткових рекомендованих лiтературних
джерелах; творче осмислення матерiалу;
чiтка, лаконiчна вiдповiдъ на поставленi
питання, вмiння застосовувати теоретичнi
положення гrри розв'язуваннi практичних

задач. Активна участъ
дискусiйних питань.
Аргументована,

в

обговореннi

логlчна,

повна

вiдповiдь; мiцнi знання навчального
матерiалу, включаючи аргументованi
вiдповiдi

на

поставленi питання; чiтка,

лаконiчна вiдповiдь майже на Bci поставлен1
питання; вмiння, застосовувати теоретичнi

положення

при розв'язаннi

задач; активна участъ

в

практичних
обговореннi

дискусiйних питань.
Мiцнi знання навчального матерiалу,
вмiння орiентуватися в нъому; оперування
необхiдним колом понятъ та категорiй;
вмiння встановити зв'язок мiж теорiею та

практикою, В цiлом1' логiчна вiдповiдъ
незначною кiлъкiстю помиJIок,

Посереднi

знання

з

навчаJIъного

матерiалу; маJIо аргументованi вiдповiдi;

3

задовiльно

слабке застосування теоретичних положень
при розв'язаннi практичних завдань,
Фрагментарне володiння матерiалом i
необхiдним коJIом понять та категорiй
курсу; вiдповiдъ, яка мiститъ значну
помилок; неповне
кiлъкiстъ недолiкiв
висвiтлення змiсту питанъ; недостатне
вмiння зробити аргументованi висновки;
матерiалу
опрацювання
часткове

i

пlдручника.
1

незадовiльно з
моrкливiстю
повторного
складання

значноt

частини
матерiалу курсу; неоволодiння понятiйним
буль-якоТ
опрацъованоi лiтератури N4oBa невиразна,
обмежена, бiдна, словниковий запас не дас
змогу оформити iдею. Практичнi навички на

НеопануванЕя

апаратом; вiдсутнiсть

piBHi розпiзнавання.
2

незадовiльно з
обов'язковим
повторним

курсом

Студент не знае програмного
матерiалу, не працював в аулиторiТ з
викладачем або самостiйно; допускас

cyTTeBi помилки у вiдповiдях на питання, не

BMic застосувати теоретичнi положення при
розв'язаннi практичних завданъ,
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пiдсумковий контроль проводиться з метою оцiнювання резулътатlв
навчання студентiв на завершалъному етапi та реалiзуетъся у формi екзамену.

Екзамен проводиться у формi усного опитування.

В оцiнцi знань студентiв на екзаменi враховустъся]
1) достаТнiстЪ обсяry вiдповiдi (повна, недостатньо повна, неповна);

2) логiчнiсть викладу MaTepi-y;
3) обrрунтованiсть власних мiркуванъ.

критерii оцiнювання знань сryдента на екзаменl
Таблuця 4

Оцiнка

за

нацiональною
шкалою

Сума балiв
за Bci види
навчальноi
дiяльностi

Критерii оцiнювання
Студент мае глибокi мiцнi

i

системнt

знання з усього теоретичного курсу.

Аргументована, логiчна, повна
вiдповiдъ; глибокi знання навчального

э

100-90

вiдмiнно

балiв

матерiалу, що мiститься в основних i
додаткових рекомендованих лiтературних
джерелах; творче осмислення матерiалу;
чiтка, лаконiчна вiдповiдь на поставленi
питання, вмiння застосовувати теоретичнi
положення при розв'язуваннi практичних
задач.

4

добре

89-74 бали

Аргументована,

вiдповiдь;

лопчна,

мiцнi знання

повна

навчального
16

матерiалу, включаючи

вiдповiдi

на

поставленi

аргументован1
питання; чiтка,

лаконiчна вiдповiдь майже на Bci поставленi
питання; вмiння застосовувати теоретичнi
положення при розв'язаннi практичних
завдань.

Студент демонструс мiцнi

знання
вмiння
матерiалу,
навчального
орiснтуватися в ньому; оперування
необхiдним колом понять та категорlи;
вмiння встановити зв'язок мiж теорiею та

rтрактикою, в цiлому логiчна вiдповiдь з
незначною кiлькiстю помилок.
Посереднi знання навчального
матерiалу; мало аргументованi вiдповiдi;
слабке застосування теоретичних положень

при

3

задовiльно

73-60 балiв

розв'язаннi практичних

завдань.

Студент знае ocHoBHi теми курсу, але його
знання маютъ загалъний характер, iнодi
непiдкрiпленi прикладами. Замiсть чiткого
термiнологiчного визначення пояснюс
теоретичний матерiал на побутовому piBHi.
VIас прогаJIини в теоретичному Kypci та
практичних умiннях.
Фрагментарне володiння матерiалом i
необхiдним колом понятъ та категорiй
курсу; вiдповiдъ мiститъ значну кiлькiсть
недолiкiв i помилок; неповне висвiтлення
змiсту питань; недостатне вмiння зробити
аргументованi висновки; часткове
опрацювання матерiалу пiдручника.

Студент мае фрагментарнi знання

1

1

незадовiльно з

можливiстю
повторного
складання
1
2

незадовiльно з

59_35

з

усъого курсу; не володiс понятiйним
апаратом. Практичнi навички на piBHi
розпiзнавання.

34-|

Студент не знас програмного
матерiалу; доtIускае cyTTeBi помилки у
17

вiдповiдях на питання, не BMie застосувати

обовоязковим
повторним
курсом

теоретичнi положення

при

розв'язаннi

практичних завдань.
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