




ВСТУП

1. Мета  навчальної  дисципліни  «Науковий  образ  світу»  ознайомити
студентів  політологів  із  основними  поняттями,  підходами,  методами  та  проблемами
сучасного природознавства, а також новітніми технологіями та принципами їх роботи.

2. Вимоги  до  опанування  або  вибору  навчальної  дисципліни: курс
«Науковий образ світу» вивчається на основі знань з курсів філософії, логіка, математика,
фізика, 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  «Політологія»  галузі  знань  05
«Соціальні  та  поведінкові  науки»  спеціальності  052  «Політологія», першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Курс «Науковий образ світу» забезпечує сприйняття
та засвоєння сучасних мультидисциплінарних теорій.

Дисципліна  знайомить  студентів  з  поняттям  науки,  наукового  дослідження,
наукового  світогляду,  наукового  образу  світу.  Вивчення  першої  частини  дисципліни
знайомить  студентів  з  основними  етапами  розвитку  наукового  образу  світу,  методами
наукових досліджень та наукового пізнання, надає базові поняття та розуміння про світ,
що нас оточує: побудову та розвиток всесвіту,  поняття життя,  його появу та розвиток,
фізичну природу явищ, що нас оточують. 

Опанування матеріалу другої частини дисципліни дасть змогу студентам знати та
розуміти  сучасні  напрямки  розвитку  науки  та  технологій,  вміти  пояснювати  цілі  та
завдання  сучасної  природничої  науки,  взаємозв’язок  між  життям  сучасної  людини  та
науковими  здобутками.  Вивчення  дисципліни  спрямовано  на  підвищення  рівня
освіченості  студентів,  розвиток  їх  логічного  та  аналітичного  мислення,  здобуття  ними
навичок роботи з науковою та науково-популярною літературою профілю, відмінного від
їх фахового, що в подальшому може бути використано ними при виконанні їх фахової
діяльності.

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:
загальні:
ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК3. Здатність бути критичним і самокритичним.
фахові:
ФК3.  Здатність  описувати,  пояснювати й оцінювати політичні  процеси та явища у різних

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах
ФК5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування,

політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.



5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність

та відповідальність)

Форми (та/або
методи і технології)

викладання і
навчання

Методи
оцінювання та

пороговий
критерій

оцінювання (за
необхідності)

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з

дисципліни

Код Результат навчання

Знати:
1.1 Знати  особливості  наукового  образу

світу,  наукових методів  дослідження,
розвиток  уявлень  про  світ  від
стародавніх часів до сучасності.

Лекція Письмова
контрольна
робота

10

1.2 Знати  основи  функціонування
сучасних  сенсорних  систем  та
розуміти  їх  важливість  для
суспільства.

Лекція 5

1.3 Знати  основи  функціонування
сучасних штучних мереж та розуміти
їх важливість для суспільства.

Лекція 5

1.4 Знати  та  розуміти  принципи
функціонування  сучасних
енергетичних  установок,  проблеми
сучасної  енергетики  та  можливі
шляхи їх розв’язання.

Лекція 10

1.5 Знати  та  розуміти  принципи
зберігання  енергії,  проблеми
зберігання  електричної  енергії  та
можливі шляхи їх розв’язання.

Лекція 10

Вміти:
2.1 Розуміти  міждисциплінарний  зв’язок

та його важливість у сучасній науці. 
Лекція Підсумкова

контрольна
робота

5

2.2 Розуміти  взаємозв’язок  природи  та
технологій,  знати  приклади
застосування  новітніх  досягнень
науки для потреб суспільства.

Лекція 5

2.3 Розуміти  технології  застосування
новітніх  досягнень  науки  для  потреб
медицини.

Лекція 5

2.4 Знати та розуміти напрямки сучасного
розвитку  науки  та  технологій,  вміти
наводити приклади новітніх наукових
розробок  та  пояснити  їх  принцип
роботи,  переваги  та  можливі  загрози
чи недоліки.

Лекція 5



2.5 Вміти  аналізувати  сучасний  стан
науки  та  технологій,  розуміти  їх
проблеми  та  загрози  для  суспільства
та  вплив  на  розвиток  правових
доктрин  та  функціонування  правової
системи.

Лекція.
Самостійна  робота
по  підготовці
реферату.

Реферат,
підсумкова
контрольна
робота

20

Комунікація:
3.1 Здатність  до  академічного  письма  та

спілкування,  з  використанням
нефахової наукової термінології.

Лекція.
Самостійна  робота
по  підготовці
реферату.

Реферат 10

Автономність та відповідальність:
4.1 Здатність  автономно  визначати  та

розкривати  зміст  основних  етапів
розвитку  мультидисциплінарних
теорій, уявлень про природу.

Лекція.
Самостійна  робота
по  підготовці
реферату.

Реферат 10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання 

                                Результа
ти навчання дисципліни (код) 
Програмні  результати  навчання
(назва)

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5 3.1. 4.1

2.  Вільно  спілкуватися
державною та однією з іноземних
мов усно і письмово у професійній
діяльності.

+ + + + + + + + + + +
+

+

3.  Вміти  критично  мислити  у
сфері професійної діяльності.

+ + + +
+

+
+

+
+

+
+

+
+

10.  Вміти  описувати,
пояснювати й оцінювати політичні
процеси  та  явища  у  різних
історичних,  соціальних,
культурних  та  ідеологічних
контекстах.

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+ + +
+

12.   Вміти  аналізувати
взаємодію  політичних  акторів  та
інститутів,  владу  та  урядування,
політичні  системи  та  режими,

+ + + + +
+

+ +
+



політичну  поведінку  у  різних
контекстах їх функціонування.

7. Схема формування оцінки.

 7.1. Форми оцінювання
 Контроль  знань  здійснюється  за  системою  ECTS,  яка  передбачає  дворівневе
оцінювання  засвоєного  матеріалу,  зокрема  оцінювання  теоретичної  підготовки  –
результати  навчання  (знання  1.1  –  1.5),  що  складає  40  %  від  загальної  оцінки  та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація –
3.1); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.

Оцінювання семестрової роботи: 

             1. Самостійна робота (реферат): Р.Н. 2.5, 3.1, 4.1 – 24-40 балів

             2. Письмова контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 – 24-40 балів

Семестрову  кількість  балів формують  бали,  отримані  студентом  у  процесі
засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із
балів за самостійну роботиу (реферат) та за письмову контрольну роботу. Всі види робіт
за семестр мають у підсумку:

- в максимальному вимірі 80 балів
- в мінімальному вимірі 48 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на
семінар в письмовій формі

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 – 12-
20 балів.

4 Підсумкове оцінювання у формі заліку:
5 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік
виставляється  за  результатами  роботи  студента  впродовж  усього  семестру  і  не  передбачає
додаткових заходів оцінювання. 

6 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60
балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій
формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.     

7 Таким  чином,  підсумкова  оцінка  з  дисципліни  (мінімум  60,  максимум  100  балів)
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та
підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).

8 При простому розрахунку отримуємо:
9



Семестрова кількість
балів

ПКР (підсумкова контрольна
робота) / залік

Підсумкова
оцінка

Мінімум 48 12 60
Максимум 80 20 100

7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота
Семестрова кількість балів

Min – 48 бали Max – 80 балів
Самостійна  робота
(реферат)

Реферат  на  тему:  «Стан  якоїсь
галузі  сучасної  науки  та
технологій,  відображення
актуальних  напрямків  та
перспектив  розвитку  цієї  галузі,
висвітлювання  впливу  цього
розвитку  на  формування  правових
доктрин  та  функціонування
правової системи»

Min – 24 Max – 40

Письмова
контрольна робота

До тем 1-10
Min – 24 Max – 40

Підсумкова
контрольна робота

До тем 1-17
Min – 12 Max – 20

Підсумкова  оцінка
з дисципліни

60 100

Критерії оцінювання:

1. Самостійна робота (реферат):
 

Критерій Оцінювання Максимальна
оцінка

Використання 
наукових джерел
інформації

Використані 5 та більше наукових джерел – 5
Не використано наукових джерел - 0

5

Оформлення
реферату

Реферат оформлено згідно з чинними вимогами до 
оформлення наукових кваліфікаційних робіт – 5
Реферат має недоліки форматування – 4
Реферат має недоліки форматування, відсутність посилань 
в тексті – 3
Реферат має недоліки форматування, відсутність посилань 
в тексті та невірно оформлений перелік посилань – 2
Реферат має недоліки форматування, відсутність посилань 
в тексті та відсутність переліку посилань – 1

5

Структура
реферату

Реферат  має  чітку  структуру,  виділено  вступ,  основні
розділи  та  висновки,  сформульовано  мету  та  завдання
реферату – 5 
Логічна  структура  реферату  порушена,  розділи  не
пов’язані між собою – 4 
У рефераті відсутній зміст та поділ на розділи – 3 

5



У рефераті  відсутній  зміст  та  поділ  на  розділи,  відсутні
мета та завдання – 2 
У  рефераті  відсутні  мета  та  завдання,  вступ  та/або
висновки – 1 

Повнота
розкриття теми

Тему  розкрито  повністю,  висвітлено  основні  аспекти
використання  зазначеної  технології  в  житті  людини,  її
актуальність,  переваги  та  недоліки,  напрямки  розвитку,
виділено  найбільш  актуальні  напрямки  та  ті,  що
найшвидше  розвиваються,  наведено  прогнози  експертів
щодо  розвитку  технології  або вказано  про її  відсутність,
вказано  правові  норми,  пов’язані  з  регулюванням  даної
технології – 15
Відсутність деяких зазначених вище аспектів – 5-14
Реферат містить лише загальновідому інформацію, відсутні
актуальні дані останніх років – 1-5

15

Сформульований
та 
обґрунтований 
висновок

Висновок  чітко  сформульований  та  обґрунтований  на
основі викладеного в рефераті матеріалу – 10
Висновок недостатньо обґрунтований – 6-9 балів
Висновок  не  узгоджується  з  викладеним  в  рефераті
матеріалом – 3-5
Висновок  сформульований  та  не  наведено  жодного
обґрунтування – 1-2

10

Всього 40

2. Письмова контрольна робота:

Тип завдання Оцінювання Максимальна
оцінка

Тестове 
завдання, 
11 питань

Правильна відповідь – 2 бали, неправильна відповідь – 0 
балів

22

Завдання  на
встановлення
відповідності  на
3 логічні пари, 3
питання

Одна правильно встановлена відповідність – 1 бал, 
правильно виконане завдання – 3 бали

9

Завдання  з
короткою
відповіддю,  3
питання

Правильна відповідь – 3 бали, неправильна відповідь – 0
балів

9

Всього 40

3. Підсумкова контрольна робота:
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
правильно  інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язкову  та  додаткову
літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,  незаангажованість  здійсненного
дослідження / підсумкової контрольної роботи;

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст  поставленого  завдання,  використовує  обов’язкову  літературу,  демонструє



самостійність  та  достовірність  проведеного  дослідження  /  підсумкової  контрольної
роботи.  Допускаються несуттєві неточності;

10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань,  самостійності  у  вирішені  поставлених  завдань,  не  спирається  на  необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності;

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

7.3. Шкала відповідності оцінок:

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п

Назва  теми
Кількість годин

Лекції Консульта
ції

Самостійна
робота

Частина 1. Основи фізичного образу світу 

1
Вступ.
Тема 1  Знання про світ та світ знань. Особливості 

формування наукового образу. 
1 4

2
Тема 2.  Науковий образ світу від стародавніх часів 

до сучасності.
4

3 Тема 3. Всесвіт. Планети. 4
4 Тема 4. Фізична картина світу. 6
5 Тема 5. Життя. Людина. Розум. 4

Частина 2.  Сучасні наукоємні технології

6
Тема 6.  Міждисциплінарність як основа сучасного 

наукового образу світу.
1 4

7 Тема 7.  Науки про напівпровідникові сенсори. 4

8
Тема 8.  Полімери та їх практичне застосування в 

сучасних дослідженнях.
4

9 Тема 9.  Проблеми сучасної енергетики. 6
10 Тема 10.  Воднева енергетика. 4

Письмова контрольна робота 1
11 Тема 11.  Нетрадиційні джерела енергії. 1 4

12
Тема 12. Сучасний стан робототехніки. Вплив 

розвитку робототехніки на розвиток 
юридичної сфери

4

13
Тема 13.  Нанотехнології, їх зв’язок з природою та 

біомедициною.
1

4

14 Тема 14.  Біоніка та біоміметика. 1 4

15
Тема 15. Аналіз сучасного стану науки та 

технологій. Перспективи розвитку науки і 
техніки.

4

16
Тема 16.  Сучасні інформаційні технології для науки 

та навчання.
1

4

17 Тема 17.  Проблеми та загрози нових технологій. 4

Самостійна робота (реферат) 10
Підсумкова контрольна робота 1
ВСЬОГО 6 2 82

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 6 год.
Консультацій –2 год.
Самостійна робота – 82 год.
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