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забезпечення формування у здобувачів
ціннісно-світоглядних орієнтацій,
відповідних актуальним цінностям
українського та світового гуманітарного
простору
Інтегральна компетентність, загальні Загальні компетентності
ЗК4.Здатність вчитися і оволодівати
компетентності, спеціальні (фахові)
сучасними знаннями.
компетентності
ЗК5. Здатність бути критичним і
самокритичним.
ЗК 10. Здатність реалізувати свої права і
обов’язки як члена суспільства,

усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні;
Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності
СК11. Здатність до особистісного та
професійного самовдосконалення, навчання
та саморозвитку.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Аксіологія як наука про природу цінностей
Аксіологія як наука про цінності. Основні виміри цінності як феномену. Цінність як
єдність об’єктивного і суб’єктивного. Цінності в структурі пізнавального процесу.
Оцінювання як процес реалізації цінностей. Ціннісна орієнтація як реалізація цінностей
Тема 2. Проблема типології цінностей.
Типологізація цінностей: проблема пошуку критеріїв. Загальні класифікації цінностей.
Типологізація цінностей як ієрархія потреб. Класификація цінностей М.Рокича та
Ш.Шварца. Теорія цінностей В.Франкла
Тема 3. Генеза та розвиток аксіології як науки.
Аналіз ціннісної проблематики за часів Античності. Розуміння цінностей у Середньовіччя.
Ціннісні орієнтації епохи Відродження. Проблема визначення цінностей в епоху Нового
Часу. Становлення аксіології як науки у неокантстві (В.Віндельбандт, Г.Ріккерт, Г.Лотце і
т.д.). Дослідження проблематики природи та функціонування цінностей в другій половині
ХІХ – першій половині ХХ ст. Плюралізм цінностей епохи постмодерну. Проблема
формування і розвитку вчення про цінності в українській соціально-філософській думці
Тема 4. Аксіологічний вимір психології особистості.
Предмет і методи аксіологічної психології особистості. Культурно-відповідні аспекти
персонального аксіогенезу. Аксіопсихіка як досвід персонального переживання і
рефлексії. Аксіопсихологічні траекторії саморозвитку особистості.

Тема 5. Ціннісний вимір освіти
Ціннісний контекст освіти: історична ретроспектива. Аксіологічний вимір приниципу
університетської автономії. Аксіологічна платформа спільного педагогічного простору
Європи. Реалізація принципу “Людиноцентризму” в сучасній європейській педагогіці
Аксіологізація професійно-педагогічної освіти. Аксіологічний досвід української
педагогіки: історичний вимір. Ціннісний аспект сучасного українського освітнього
дискурсу
Тема 6. Проблема функціонування цінностей у контексті сучасної епохи
Актуальні соціальні цінності та проблема їхнього функціонування. Філософсько-творчі

цінності. Проблема трансформації та реалізації сімейних цінностей у сучасності.
Виховання та освіта як цінність. Толерантність та гуманізм як ключові ціннісні домінанти
сучасності
Тема 7. Аксіологія соціальних комунікацій
Аксіологічний підхід до вивчення соціальних комунікацій. Соціокультурний простір як
детермінант аксологічної комунікації. Ціннісні домінанти у текстовому просторі.
Аксіологічний вимір дослідження засобів масової комунікації. Аксіологічні дослідження
медіатекстів. Типи аксіологічних моделей інформації. Концептуальний аналіз оцінної
інформації

Програмні результати навчання

ПР3. Здійснювати пошук інформації з
різних джерел, у т.ч. з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій,
для вирішення професійних завдань.
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію,
робити
самостійні
висновки
за
результатами власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР10. Формулювати думку логічно,
доступно, дискутувати, обстоювати власну
позицію, модифікувати висловлювання
відповідно до культуральних особливостей
співрозмовника.
ПР13.
Взаємодіяти,
вступати
у
комунікацію, бути зрозумілим, толерантно
ставитися до осіб, що мають інші
культуральні
чи
гендерно-вікові
відмінності.

При проведенні поточного контролю
використовуються наступні форми:
перевірка конспекту лекцій, опитування,
оцінювання виступів студентів та їхньої
участі у дискусії
Формою підсумкового контролю є залік,
що проводиться в усній формі
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (залік)
Форми поточного та підсумкового
контролю

Оцінка в
балах
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
національною
Оцінка
Пояснення
шкалою
«Відмінно» - теоретичний зміст курсу
Відмінно
А
освоєний цілком, необхідні практичні
(зараховано)
навички роботи з освоєним матеріалом
сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені
програмою
навчання,

80 – 89

Добре
(зараховано)

75 – 79

65 – 74

С

Задовільно
(зараховано)

60 – 64

21 – 59

В

D

Е

Незадовільно
(не зараховано)

FX

виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою
навчання, виконані, якість виконання
більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з
двома – трьома незначними помилками.
«Добре» - теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою
навчання, виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено мінімальним
числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з
однією – двома значними помилками.
«Задовільно» - теоретичний зміст курсу
освоєний не повністю, але прогалини не
носять істотного характеру, необхідні
практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані,
більшість
передбачених
програмою
навчання навчальних завдань виконано,
деякі з виконаних завдань містять
помилки, робота з трьома значними
помилками.
«Достатньо» - теоретичний зміст курсу
освоєний частково, деякі практичні
навички роботи не сформовані, частина
передбачених
програмою
навчання
навчальних завдань не виконана, або
якість виконання деяких з них оцінена
числом балів, близьким до мінімального,
робота, що задовольняє мінімум критеріїв
оцінки.
«Умовно незадовільно» - теоретичний
зміст курсу освоєний частково, необхідні
практичні навички роботи не сформовані,
більшість
передбачених
програм
навчання,
навчальних
завдань
не
виконана, або якість їхнього виконання
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оцінена числом балів, близьким до
мінімального, при додатковій самостійній
роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних
завдань (з можливістю повторного
складання), робота, що потребує доробки.
F
«Безумовно
незадовільно»
теоретичний зміст курсу не освоєний,
необхідні практичні навички роботи не
сформовані, всі виконані навчальні
завдання
містять
грубі
помилки,
додаткова
самостійна
робота
над
матеріалом курсу не приведе до
значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує
повної переробки.
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