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«Теоретико-методологічні засади формування наукової картини світу 
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подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 
Перші десятиліття ХХІ ст. засвідчили стрімке зростання обсягів 

інформації, розвиток технологій, глобалізацію та уніфікацію національних 
культур. Водночас, практично у всіх сферах соціального буття (як власне в 
Україні, так і в планетарному масштабі) розгортається низка кризових явищ, 
котрі не дозволяють поліпшити якість життя і ставлять під сумнів 
перспективи виживання людини як біологічного виду. Змушені констатувати, 
що сучасні освітні системи, попри розмаїття педагогічних шкіл і підходів, 
засобів і форм навчання, переважно, не спроможні забезпечити підготовку 
фахівця та особистості, готової до викликів сьогодення. Не зважаючи на 
декларування у сучасних навчальних програмах інтегративного вектору 
освіти та увагу до «м’яких навичок», орієнтованих на професійну та 
соціальну взаємодію, набори компетенцій, що формуються в ході навчання, 
залишаються дискретними, вузько-фаховими та не сягають світоглядного 
рівня. Зазначене вище стосується і природничої освіти у вищій школі 
України.  

Відповідно, актуальною виявляється дисертаційна робота 
Колесник М.О., що пропонує та обґрунтовує авторську концепцію 
формування природничо-наукової картини світу вчителів природничих 
спеціальностей. 

Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх учителів у 
закладах вищої освіти. Водночас, абсолютно новим є предмет дослідження, а 
саме, формування природничо-наукової картини світу у майбутніх учителів 
природничих спеціальностей у процесі фахової підготовки. За мету роботи 
дослідниця визначила виявлення та наукове обґрунтування об’єктивних 
логіко-дидактичних умов і підходів, які визначають адекватне відображення 
природи в свідомості майбутніх учителів, обумовлюють розвиток у студентів 
причинно-системного світогляду, системно-логічного мислення та готовності 
до формування природничо-наукової картини світу в учнів. Мета 
дослідження визначила комплекс взаємно пов’язаних завдань. 

На основі глибокого теоретичного аналізу класичних і сучасних робіт з 
філософії, психології, нейрофізіології, новітніх розробок у царині теорії 
систем, а також результатів практичної освітньої діяльності, висвітлених у 



педагогічній і методичній літературі, Колесник М.О. сформулювала 
концепцію роботи, у межах котрої природнича наукова картина світу 
розглядається як фокусний компонент універсальної наукової картини світу, 
організованої на основі універсалій світобудови. Провідна ідея дослідження 
полягає в тому, що формування цієї картини світу майбутніх учителів 
природничих спеціальностей з використанням обстоюваного в роботі 
причинно-системного підходу стимулює еволюційний (фаховий і 
особистісний) поступ людини як соціалізованої особистості, суб’єкта 
категоризаційно-інтерпретативної, професійно-перетворювальної та 
культуротворчої діяльності. 

Стан розробки проблеми дослідження вичерпно розкритий на основі 
аналізу дотичних вітчизняних та зарубіжних публікацій (352 позиції у 
бібліографічному списку). Аналіз наукової й методичної літератури, а також 
нормативної документації сприяє обґрунтованості положень рецензованої 
дисертації. 

Високий рівень обґрунтованості та валідності результатів виконаного 
дослідження зумовлений використанням адекватного набору методів і 
дослідницьких процедур, а також забезпечений вдало організованим 
педагогічним експериментом з належною інтерпретацією отриманих даних.  

Чітка та логічна структура рецензованої дисертаційної роботи (вступ, 
п'ять розділів з висновками до кожного з них, загальні висновки, список 
використаних джерел, додатки) повністю відповідає меті та завданням 
дослідження. 

Дисертаційне дослідження Колесник М.О. має наукову новизну, 
оскільки в ньому вперше: 

- розроблено оригінальну концепцію формування природничо-наукової 
картини світу, орієнтовану на формування цілісного наукового світогляду 
майбутніх учителів природничих спеціальностей з використанням 
універсалій світобудови, виділених у сучасній науково-природничій епістемі; 

- висвітлено особливості формування причинно-системного світогляду 
майбутніх учителів природничих спеціальностей на основі інтеграції 
системно-логічного мислення та чуттєво-логічного сприйняття світу;  

- теоретично обґрунтовано використання універсальних 
закономірностей природи як чинників конструювання змісту професійної 
підготовки вчителів природничих спеціальностей; 

- обґрунтовано систему формування природничо-наукової картини 
світу у майбутніх учителів природничих спеціальностей та візуалізовано її за 
допомогою структурно-функціональної моделі; 

- визначено логіко-дидактичні умови формування природничо-наукової 
картини світу; 



- розроблено критеріальний апарат визначення рівнів сформованості 
природничо-наукової картини світу у майбутніх учителів природничих 
спеціальностей та їх готовності до професійної діяльності; 

- уточнено у контексті розробленої концепції формування природничо-
наукової картини світу сутність базових понять, а також принципи 
конструювання інтегративного змісту відповідного навчального матеріалу. 

Рецензоване дисертаційне дослідження є практико-орієнтованим. Так, 
на основі запропонованої концепції розроблено навчально-методичне 
забезпечення системи формування природничо-наукової картини світу в 
освітньо-професійних програмах підготовки здобувачів з різних 
спеціальностей і рівнів; отримані результати використані при створенні 
робочих програм навчальних дисциплін «Методика навчання біології та 
здоров’я людини у старшій школі», «Новітні технології екологічного 
виховання учнів», «Соціоекологія», «Методологія біології», «Комп’ютерні 
інформаційні технології в освіті і науці» та втілені в ході лекційних і 
практичних занять, використані у авторських методичних рекомендаціях 
«Методика складання і розв’язування задач з біології» та практико-
орієнтованих тренінгових програмах «Освітні системи. Теорія та практика їх 
моделювання», «Універсалії світобудови», планах роботи студентських 
навчальних студій «Творча майстерня майбутнього вчителя» та «Інтеграція 
природничих дисциплін в універсальній науковій картині світу». 

Запропонована модель формування ПНКС імплементована автором 
при розробці електронного навчального курсу «Соціоекологія», навчальної 
програми курсу «Універсальна наукова картина світу: методологія 
природознавства» для підвищення кваліфікації учителів природничих 
спеціальностей, авторського факультативного курсу для старшокласників 
«Абетка нестандартного мислення». Результати дослідження впроваджено в 
освітній процес кількох університетів, низки загальноосвітніх шкіл, у заходи, 
проведені громадськими організаціями.  

Отримані в ході дослідження результати належним чином апробовані 
під час виступів на міжнародних, всеукраїнських, регіональних, між-
університетських наукових і науково-практичних конференціях, а також 
опубліковані у закордонних наукових виданнях і фахових виданнях України. 

Серед здобутків дисертантки варто відзначити: 
- вдале обґрунтування системного підходу у формуванні наукової 

картини світу майбутніх учителів природничих спеціальностей; 
- багатовимірний синтез сучасних наукових уявлень про картину 

світу (наукову картину світу зокрема) і їхню творчу адаптацію до завдань 
дослідження; 

- ідентифікацію природничо-наукового ядра наукової картини світу; 



- формування змісту низки навчальних дисциплін з орієнтацією на 
формування природничо-наукової картини світу в майбутніх учителів 
природничих спеціальностей; 

- здійснення педагогічного експерименту та інтерпретація 
результатів, що дозволили окреслити перспективи використання 
запропонованої концепції у навчальному процесі. 

Особливу теоретичну значущість мають: 
- вдала інтеграція фундаментальних положень з різних галузей 

наукового знання, що віддзеркалюють особливості функціонування 
природних систем, узагальнені з огляду на механізми неперервної освіти з 
позицій синтетичного, міждисциплінарного еко-центричного підходу до 
аналізу й моделювання освітніх процесів; 

- логічно і послідовно використаний причинно-системний підхід в 
моделюванні природничо-наукової картини світу, орієнтований на 
формування причинно-системного світогляду та, відповідно, системно-
логічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей; 

- обґрунтування основ і принципів поєднання природничого та 
гуманітарного складників змісту освіти 

- розробка багатовимірної моделі освіти, орієнтованої на інтеграцію 
різногалузевих наукових знань та їхнє "піднесення" до світоглядного рівня; 

- розробка і обґрунтування моделі формування природничо-наукової 
картини світу; 

- обґрунтування поєднання системно-логічного мислення образно-
чуттєвого складника категоризаційної діяльності, що є основою причинно-
системного світогляду студентів як основи формування природничо-наукової 
картини світу; 

- виділення універсальних закономірностей та логіко-дидактичних 
умов формування природничо-наукової картини світу. 

На окрему позитивну відзнаку заслуговують: 
- чітке визначення методологічного ядра наукової картини світу на 

засадах причинно-системного підходу, що уможливлює подальше практичне 
втілення запропонованої концепції природничої освіти; 

- акцентування світоглядного характеру сприйняття дійсності, що 
вписується до дидактичного ядра системи формування природничо-наукової 
картини світу; 

- докладний розгляд етапів динамічної універсально-орієнтованої 
структурно-функціональної моделі формування науково-природничої 
картини світу майбутніх учителів природничих спеціальностей, а також 
унаочнення отриманих результатів у відповідних кількісних даних. 

Варто відзначити логіку структурування і характер викладу матеріалу: 
низка фундаментальних понять і концептів, що демонструють універсальні 



закони буття (та, словами, здобувачки, універсальні алгоритми всезагальних 
законів природи) отримує адекватну інтерпретацію та адаптується як до 
змісту навчальних дисциплін так і до мети дослідження.  

Водночас, вважаємо за потрібне висловити деякі зауваження 
дискусійного характеру:  

1. Дисертантка зазначає, що причинно-системний підхід є 
концептуальною основою дослідження. Однак, у роботі згадуються й інші 
підходи, дотичні до конструювання змісту природничої освіти та організації 
освітнього процесу (наприклад, синергетичний). Оскільки ці підходи також 
мають системний характер, варто чіткіше окреслити їхню кореляцію із 
задекларованим магістральним причинно-системним підходом. 

2. В роботі зазначено, що система формування природничо-наукової 
картини світу складається з трьох компонентів – конструкційного, 
операційного та орієнтаційного. Але у структурно-функціональній моделі, 
що візуалізує запропоновану систему, вказані компоненти не окреслені. Тому 
модель вимагає додаткових коментарів. Окрему увагу слід приділити 
поясненню сутності конструкційного компоненту моделі. 

3. На наш погляд, потребує більш детального опису методична 
складова запропонованої системи, зокрема, методів та засобів формування 
природничо-наукової картини світу майбутніх учителів природничих 
спеціальностей третього етапу формувального експерименту. 

4. Бажано було б у контексті запропонованого дослідження 
акцентувати низку компетенцій, які формуються у майбутніх учителів 
природничих спеціальностей в результаті запровадження авторської системи 
формування природничо-наукової картини світу. 

5. Однією з логіко-дидактичних умов, що сприяють ефективній 
реалізації запропонованої системи формування природничо-наукової картини 
світу майбутніх учителів природничих спеціальностей названо дидактичне 
прогнозування та проєктування. Бажано було б отримати коментар автора, як 
саме зазначена логіко-дидактична умова реалізується в практичній 
діяльності. 

6. Стиль викладу достатньо чіткий, однак окремі фрагменти видаються 
надто об’ємними та перевантаженими абревіатурами, що ускладнює 
сприйняття.  

Втім, висловлені міркування мають дискусійний характер і не 
применшують загальне позитивне враження від дисертації.  

Висновок. Аналіз дисертаційного дослідження Колесник Марини 
Олександрівни «Теоретико-методологічні засади формування наукової 
картини світу у майбутніх учителів природничих спеціальностей» засвідчив, 
що воно є актуальним, самостійним, цiлiсним, логічно завершеним 
дослідженням, виконаним на високому теоретичному рівні із залученням  



 
 


