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1.
Мета навчальної дисципліни курс «Науковий образ світу» має на меті
ознайомлення студентів-математиків із основними поняттями, підходами,
методами та проблемами сучасного природознавства.
2.
Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної
дисципліни: курс «Науковий образ світу» вивчається на основі знань з
курсів вищої математики, які студенти вивчали на першому курсі, та
повної загальної освіти.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Науковий образ світу»
належить до переліку обов’язкових дисциплін ОП «Статистика» першого
(бакалаврського рівню вищої освіти). Сучасна людина живе в техногенному
оточенні, що безпосередньо, або через комунікації впливає на свідомість. Як
показав досвід, для того, щоб розібратися в реаліях нашого складного світу
треба мати більш широку підготовку, ніж у попередні часи. Курс «Науковий
образ
світу»
забезпечує
сприйняття
та
засвоєння
сучасних
мультидисциплінарних теорій.
4. Завдання (навчальні цілі): Засвоєння курсу «Науковий образ світу» буде
сприяти більш повному опануванню найбільш суттєвих проблем сучасного
природознавства.
Дисципліна
спрямована
на
формування
наступних
програмних
компетентностей:
o ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя;
o ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
o ЗК-5 Знання й розуміння предметної області та професійної
діяльності;
o ЗК-6 Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і
письмово;
o ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
o ЗК-10 Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел
o ЗК-11 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
o ЗК-12 Здатність працювати в команді.
o ЗК-13 Здатність до професійного спілкування з представниками
інших професійних груп різного рівня (з експертами в інших
галузях знань.
o ЗК-14 Здатність працювати автономно.
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o ЗК-15 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і
взятих обов’язків.
o ЗК-16 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт.
o ЗК-17 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
o СК-12 Здатність застосовувати ймовірнісно-статистичні методи в
міждисциплінарному контексті.
o СК-13 Здатність подавати статистичні процедури та результати їхнього застосування у формі, придатній для цільової аудиторії, до
якої звертаються, як усно, так і письмово.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
автономність та відповідальність)

Код

1.1.

1.2.

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисципліни

Методи
викладання і
навчання

Методи
оцінювання

Лекції,
самостійна
робота

Модульна
контрольна
робота,
презентації,
залікова робота

10

Лекції,
самостійна
робота

Модульна
контрольна
робота,
презентації,
залікова робота

10

Результат навчання

Знати ключові етапи розвитку
уявлень про природу.

Знати основні світоглядні засади
сучасних базових теорій про
природу.
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1.3.

2.1.

2.2.

Знати головні досягнення
сьогодення, найбільш суттєві
проблем сучасного
природознавства.

Вміти працювати з науковою
літературою і аналізувати
мультидисциплінарні наукові
проблеми.

Вміти використовувати
мульдисциплінарні знання
при виконанні професійних
обов’язків.

2.3.
Вміти аналізувати тенденції,
закономірності розвитку уявлень
про природу.

3.1.

Здатність до академічного
письма та спілкування, з
використанням
мультидисциплінарної наукової
термінології.

Лекції,
самостійна
робота

Модульна
контрольна
робота,
презентації,
залікова робота

10

Лекції,
самостійна
робота

Модульна
контрольна
робота,
презентації,
залікова робота

10

Лекції,
самостійна
робота

Модульна
контрольна
робота,
презентації,
залікова робота

10

Лекції,
самостійна
робота

Модульна
контрольна
робота,
презентації,
залікова робота

10

Лекції,
самостійна
робота

Модульна
контрольна
робота,
презентації,
залікова робота

10
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3.2.

4.1.

4.2.

Здатність систематизувати
отримані знання і викладати їх у
вигляді написання власних есе,
письмових робіт, творів,
створення електронних
презентацій.

Лекції,
самостійна
робота

Модульна
контрольна
робота,
презентації,
залікова робота

10

Здатність автономно визначати
та розкривати зміст основних
етапів розвитку
мульдисциплінарних теорій,
уявлень про природу.

Лекції,
самостійна
робота

Модульна
контрольна
робота,
презентації,
залікова робота

10

Лекції,
самостійна
робота

Модульна
контрольна
робота,
презентації,
залікова робота

10

Самостійно вирішувати
проблеми мульдисциплінарних
наук, використовуючи наявні
ресурси.

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)
Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

РН-1 Здійснювати професійну
письмову й усну комунікацію
українською мовою та, принаймні,
однією з іноземних мов.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

РН-3 Вміти використовувати

+

3.1

3.2

4.1

4.2

+

+

+

7

правові та етичні норми поведінки
в професійній діяльності.

РН-4 Вміти пояснювати
математичні концепції та
статистичні методи мовою,
зрозумілою для не фахівців у галузі
математики та статистики.

+

+

+

+

+

+

РН-17 Знати методи моделювання
природничих та/або соціальних
процесів

+

+

+

+

+

РН-19 Вміти оцінювати та
забезпечувати якість виконуваних
досліджень

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки:

1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, РН 2.1,
РН 2.2, РН 2.3, РН 3.1, РН. 3.2, РН. 4.1, РН.4.2.– 10 балів/6 балів;
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH1.1, PH1.2,
PH1.3, PH2.1, PH2.2, РН 2.3, РН3.1, РН.3.2, РН.4.1, РН. 4.2 – 10 балів/6
балів;
3. Модульна контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, РН 2.1– 15 балів/9 балів;
4. Модульна контрольна робота 2: PH1.3, РН 2.2, РН 2.3 – 15 балів/9
балів;
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5. Презентації: : PH1.1, PH1.2, PH1.3, РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3, РН 3.1, РН.
3.2, РН. 4.1, РН.4.2. – 10 балів/5 балів;
Разом 60/35

- підсумкове оцінювання: залік.

- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів;
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3,
PH2.1, PH2.2, РН 2.3, РН3.1, РН.3.2, РН.4.1, РН. 4.2
- форма проведення і види завдань: письмова робота.

7.2. Організація оцінювання:
Активна робота на лекціях передбачає успішне проходження опитувань, що
проводяться на лекціях, відповіді на запитання лектора в ході пояснення
матеріалу. Самостійна робота передбачає самостійне опрацювання
літератури на предмет теоретичного матеріалу, відвідування природничих
музеїв, підготовка рефератів, доповідей, що задаються викладачем.
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить
20 балів, рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки
дисципліни становить 35 балів. Студенти, які протягом семестру набрали сумарно
меншу кількість балів ніж рекомендований мінімум 35 балів для підвищення балів
отримують можливість написати додаткову контрольну роботу та досклаcти
домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових –
20 балів, тобто, якщо оцінка студента на заліку є нижчою від мінімального
порогового рівня (20 балів), то бали за залік не додаються до семестрової
оцінки;
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та
перездачі форм контролю здійснюються у відповідності до „Положення про
організацію освітнього процесу в Київському національному університеті
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імені
Тараса
Шевченка”
(2018),
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf.
Форма заліку – письмова. Заліковий білет складається із 4 питань. Кожне
завдання оцінюються від 0 до 10 балів. Всього за залік можна отримати від 0
до 40 балів.
Терміни проведення форм оцінювання:
1. Модульна контрольна робота №1: на 6-му тижні 3 семестру.
2. Модульна контрольна робота №2: на 12-му тижні 3 семестру
3. Оцінювання завдань самостійної роботи за РН2.1, РН2.2 на 6 тижні, за
РН2.3 на 12 тижні 1 семестру
7.3. Шкала відповідності оцінок
Для заліку

Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59

8.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Кількість годин

№

Назва лекції

п/п

Самостійна
робота

Лекції

2
1

Мікросвіт
2

4

Вступ. Наука та її роль в суспільстві.

6
12

10
6
4

Космологія та космонавтика

12

2
5

Біологічний світ

10

4
6

Інформаційний світ

10

4
7

Геологічний світ

Світ майбутнього (футурологія)

8

2

8

2

2
9

Наука і Непізнане. Заключення.

ВСЬОГО

2

28

60

8.2 Самостійна робота студентів. Самостійна робота передбачає самостійне
опрацювання літератури на предмет теоретичного матеріалу, підготовка
рефератів, презентацій, екскурсії до природничих музеїв.
Перелік деяких тем рефератів:
№
1
2

Перелік тем реферату (індивідуальні завдання студентам)
Індивідуальні теми з врахуванням спеціалізації студентів
Фізичні проблеми нанотехнологій
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Застосування математичних методів обробки в гуманітарних
науках.
Державна премія України в галузі фізико-математичних наук
періоду 2000-2020 рр. (на вибір студента).
Державна премія України в галузі технічних наук періоду 20002020 рр. (на вибір студента).
Державна премія України в галузі хімічних наук періоду 2000-2020
рр. (на вибір студента).
Державна премія України в галузі біолого-медичних наук періоду
2000-2020 рр. (на вибір студента).
Технології зберігання інформації
Електричні явища навколо нас
Використання хімічних реакцій в побуті
Використання електромагнітних хвиль в побутовій апаратурі
Фотографічна оптика

Перелік деяких природничих музеїв та приклади навчально-тематичних планів екскурсій:

Тема екскурсії

Кристалічна форма матерії

Різноманітність біологічного
світу
електроніка,
приладобудування,
радіотехніка, телекомунікації,
інформатика, корисні
копалини, промислові
технології, машинобудування,
авіація i космонавтика,
транспорт, металургія,
електрозварювання, енергетика

Місце проведення
екскурсійної роботи

Кількість
академічни
х
годин
2

Геологічний музей
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка
Центральний науково2
природничий музей НАН
України
Державний
2
політехнічний музей
(Національний
технічний університет
України)
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Загальний обсяг 90 год.,
Лекцій
–28 год.
Самостійна робота – 60 год.
Консультації 2 год
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