
 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є 

формування у студентів потреб професійного розвитку, що може бути 

реалізовано за умови розуміння особливостей майбутньої професії та 

самоорганізації педагогічної діяльності.  

Предмет: особливості системи вищої освіти України  та особливості 

професійної діяльності вчителя податкових класів. 

 Завдання: 

1) дати знання про структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої 

професійної діяльності. 

2) розкрити шляхи формування культури педагогічного спілкування. 

3) сформувати у студентів загальне уявлення про педагогічну творчість як 

невід’ємну складову професійної майстерності вчителя початкових класів. 

4) розкрити сутність поняття “професіограма вчителя”, “педагогічна 

культура”, “імідж вчителя”, “професійна компетентність”, “комунікабельність”, 

“вербальна, невербальна, комп’ютерна комунікація” сучасного вчителя. 

5) ознайомити з деякими педагогічними технологіями як проявом 

творчості вчителя. 

Типовими завданнями діяльності при вивченні змістового  модуля є: 

1) ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вищому 

навчальному закладі освіти. 

2) ознайомити з науковою організацією праці студента. 

3) дати уявлення про важливість самоосвіти та самовиховання 

майбутнього педагога протягом життя. 

 Заплановані результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати : 

1) систему вищої та передвищої педагогічної освіти в Україні, її 

організаційну основу і структуру; 

2) завдання вищої педагогічної школи, функції вчителя та типові задачі 

виробничої діяльності; 

3) принципи та основні форми організації навчально-виховного процесу 

у ВНЗ, права та обов’язки студентів; 

4) види навчальних занять, наукової роботи студентів, види педагогічної 

практики; 

5) основні положення навчального плану спеціальності, перспективу 

вивчення навчальних дисциплін, розподіл часу на виконання завдань 

навчального плану; 

6) особливості організації та здійснення самостійної роботи; 



7) шляхи формування педагогічних умінь, засоби їх діагностики та 

корекції, умови побудови системи самонавчання. 

вміти : 

1) створювати власний імідж майбутнього педагога; 

2) творчо підходити до розв’язання педагогічних ситуацій; 

3) володіти прийомами педагогічної комунікації (вербальної, 

невербальної та комп’ютерної). 

4) продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись 

самоосвітою; 

5) користуватися прийомами швидкого запам’ятовування, раціонального 

використання часу тощо; 

6) володіти уміннями вчитися; 

7) володіти прийомами самовиховання (самонавіювання, саморегуляція 

тощо). 

 

      Набудуть компетентності: 

      Загальні компетентності: 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

       Спеціальні компетентності: 

СК 1. Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, 

що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту 

початкової освіти. 

СК 3. Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. 

СК 6. Здатність визначати мету та завдання освітнього процесу, коригувати 

його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими. 

СК 7. Здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання відповідно 

до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням 

специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів. 

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття 

додаткових професійних компетентностей.   

Результати навчання: 

РН 1. Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні 

технології в освітньому процесі початкової школи. 

РН 2. Дотримуватися нормативно-правових документів, що регламентують 

організацію освітнього процесу в початковій школі. 



РН 8. Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в освітньому 

процесі. 

РН 10. Взаємодіяти з колегами, профільними фахівцями та іншими учасниками 

освітнього процесу початкової школи. 

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності 

вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти. 

 

Зміст дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Професійної діяльність і особистість педагога 

Тема 1-2. Мета і завдання курсу «Вступ до спеціальності» вчителя 

початкових класів. 

Адаптація студентів у ВНЗ. Суть поняття «адаптація». Права та обов'язки 

студента ВНЗ. Психолого-педагогічна  характеристика сучасного студента ВНЗ 

освіти. 

Практичне заняття. Основні риси і якості вчителя української  національної 

школи. Підготувати твір-мініатюру на тему: «Образ учителя в народній 

творчості». Обговорення  педагогічних ситуацій з проблем педагогічної етики. 

Тема 3. Основні риси та функції сучасного вчителя податкових класів. 

Історія виникнення педагогічної професії. Основні риси сучасного вчителя 

початкових класів.  Імідж вчителя. Функції педагога. 

Тема 4. В. О. Сухомлинський «Сто порад учителю». 

Практичне заняття. Життя та педагогічна діяльність  В. О. Сухомлинського.  

В. О. Сухомлинський про основні завдання початкової школи. Аналіз порад 

педагога  із праці «Сто порад учителю». 

Тема 5-6. Педагогічне спілкування. Його структура,  функції,  стилі. 

Спілкування як основа педагогічної діяльності. 

Семінарське заняття. Сутність, структура та стилі педагогічного спілкування.  

Тема 7. Мистецтво педагогічного спілкування. 

Педагогічний конфлікт і причини його виникнення. Поведінка вчителя в 

конфліктній ситуації. 

Тема 8. Модульна контрольна робота. 

Змістовий модуль 2. Основи самоорганізації навчальної діяльності 

студента у ВНЗ. 

Тема 9. Сучасна вища педагогічна освіта на європейському стандарті. 

Модернізація  вищої освіти в Україні відповідно до вимог Болонського 

процесу. Вищий педагогічний навчальний заклад і організація навчально-

виховного процесу. 

Тема 10-11. Професійне самовиховання в системі підготовки майбутнього 

вчителя. 



Самовиховання в системі підготовки майбутнього вчителя. Складові 

самоусвідомлення.  Технологія професійного самовиховання майбутнього 

вчителя. Самопізнання як передумова самовиховання майбутнього  педагога. 

Семінарське заняття. Професійне зростання педагога. Початкова школа – 

основне місце професійної діяльності майбутнього педагога. Головні завдання 

та правила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього закладу І ступеня. 

Тема 12-13. Організація навчальної праці студента. 

Культура навчальної праці студента. Наукова робота студентів у системі 

професійної підготовки. 

Семінарське заняття. Режим дня студента. Гігієна розумової праці студентів. 

Техніка розумової праці студентів. 

Тема 14. Педагогічна практика студентів.  

Семінарське заняття. Педагогічна практика у школі, її завдання та зміст. 

Педагогічне спілкування. 

Тема 15. Самостійна робота студентів у системі підготовки до педагогічної 

діяльності. 

Майбутній педагог: загальна характеристика,  права та обов’язки. Організація 

професійного самовиховання майбутніх педагогів. 

Тема 16. Методика пошуку літературних джерел. 

Практичне заняття. Етапи роботи з джерелами. Методика пошуку і виявлення 

джерел. Способи фіксації інформації. 

Тема 17. Модульна контрольна робота. 

Тема 18. Підсумкове заняття. 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
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 I семестр 

 Змістовний модуль 1. Професійна діяльність і особистість педагога 

1. Тема 1-2. Мета і завдання курсу «Вступ 

до спеціальності» вчителя початкових 

класів. Учитель української 

національної  школи 

Самостійна робота. Підготувати твір-

8 2  2 4 



мініатюру та педагогічні ситуації з 

проблем педагогічної етики. 

2. Тема 3. Основні риси та функції 

сучасного вчителя податкових класів. 

Самостійна робота. Особливості 

педагогічної професії та діяльності. 

4 2   2 

3. Тема 4. В. О. Сухомлинський «Сто 

порад учителю». 2   2  

4. Тема 5-6. Педагогічне спілкування. 

Його структура,  функції,  стилі. 4 2  2  

5. Тема 7. Мистецтво педагогічного 

спілкування. 

Самостійна робота. Знайти або скласти 

тести про «Мотиви вибору професії» та 

«Професійні ситуації» для рівня 

сформованості педагогічних здібностей. 

6 2   4 

6. Тема 8. Модульна контрольна робота. 2   2  

Змістовий модуль 2. Основи самоорганізації навчальної діяльності студента у ВНЗ. 

7. Тема 9. Сучасна вища педагогічна 

освіта на європейському стандарті. 

Самостійна робота. Вищий 

педагогічний навчальний заклад і 

організація навчально-виховного 

процесу в ньому. 

5 2   3 

8. Тема 10-11. Професійне самовиховання 

в системі підготовки майбутнього 

вчителя. 

4 2  2  

9. Тема 12-13. Організація навчальної 

праці студента. 

Самостійна робота. Форми організації 

навчання у ВНЗ. 

7 2  2 3 

10. Тема 14. Педагогічна практика 

студентів.  

Самостійна робота. Характеристика 

загальної початкової освіти. 

4   2 2 

11. Тема 15. Самостійна робота студентів у 

системі підготовки до педагогічної 

діяльності. 

Самостійна робота. Знайти 20 висловів 

видатних педагогів про педагога та 

записати їх. 

4 2   2 



12. Тема 16. Методика пошуку 

літературних джерел. 

Самостійна робота. Методика роботи з 

книгою. Скласти список використаних 

джерел (15 різновидів періодики та 

книг). 

6   2 4 

13. Тема 17. Модульна контрольна 

робота. 
2   2  

14. Тема 18. Підсумкове заняття. 2 2    

15. Разом за І семестр 60 18  18 24 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу  для студентів денної форми навчання  

І семестр 

№ 

з/п 

Перелік тем лекцій Кількість годин 

1 Тема 1. Мета і завдання курсу «Вступ до спеціальності» вчителя 

початкових класів. Учитель української національної  школи. 

Адаптація студентів у ВНЗ. Суть поняття «адаптація». Права та 

обов'язки студента ВНЗ. Психолого-педагогічна  характеристика 

сучасного студента ВНЗ освіти. 

2 

2 Тема 3. Основні риси та функції сучасного вчителя податкових 

класів. 

Історія виникнення педагогічної професії. Основні риси сучасного 

вчителя початкових класів.  Імідж вчителя. Функції педагога. 

2 

3 Тема 5. Педагогічне спілкування. Його структура,  функції,  

стилі. 

Спілкування як основа педагогічної діяльності. 

2 

4 Тема 7. Мистецтво педагогічного спілкування. 

Педагогічний конфлікт і причини його виникнення. Поведінка 

вчителя в конфліктній ситуації. 

2 

5 

Тема 9. Сучасна вища педагогічна освіта на європейському 

стандарті. 

Модернізація  вищої освіти в Україні відповідно до вимог 

Болонського процесу. Вищий педагогічний навчальний заклад і 

організація навчально-виховного процесу. 

2 

6 

Тема 10. Професійне самовиховання в системі підготовки 

майбутнього вчителя. 

Самовиховання в системі підготовки майбутнього вчителя. Складові 

самоусвідомлення.  Технологія професійного самовиховання 

майбутнього вчителя. Самопізнання як передумова самовиховання 

майбутнього  педагога. 

2 

7 

Тема 12. Організація навчальної праці студента. 

Культура навчальної праці студента. Наукова робота студентів у 

системі професійної підготовки. 

2 

8 
Тема 15. Самостійна робота студентів у системі підготовки до 

педагогічної діяльності. 
2 



Майбутній педагог: загальна характеристика,  права та обов’язки. 

Організація професійного самовиховання майбутніх педагогів. 

9 Тема 18. Підсумкове заняття. 2 

 Разом за І семестр 18 

 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять для 

студентів денної форми навчання 

І семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного  

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість годин 

1 Тема 2. Мета і завдання курсу «Вступ до спеціальності» вчителя 

початкових класів. Учитель української національної  школи 
2 

2 Тема 4. В. О. Сухомлинський «Сто порад учителю». 2 

3 Тема 6. Педагогічне спілкування. Його структура,  функції,  стилі. 2 

4 Тема 8. Модульна контрольна робота. 2 

5 
Тема 11. Професійне самовиховання в системі підготовки 

майбутнього вчителя. 
2 

6 Тема 13. Організація навчальної праці студента. 2 

7 Тема 14. Педагогічна практика студентів.  2 

8 Тема 16. Методика пошуку літературних джерел. 2 

9 Тема 17. Модульна контрольна робота. 2 

 Разом за І семестр 18 

 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної роботи 

Кількість годин 

1-2 Тема 1-2. Підготувати твір-мініатюру та педагогічні ситуації з 

проблем педагогічної етики. 
4 

3 Тема 3. Особливості педагогічної професії та діяльності. 2 

7 Тема 7. Знайти або скласти тести про «Мотиви вибору професії» та 

«Професійні ситуації» для рівня сформованості педагогічних 

здібностей. 

4 

9 Тема 9. Вищий педагогічний навчальний заклад і організація 

навчально-виховного процесу в ньому. 
3 

12-13 Тема 12-13. Форми організації навчання у ВНЗ. 3 

14 Тема 14. Характеристика загальної початкової освіти. 2 

15 
Тема 15. Знайти 20 висловів видатних педагогів про педагога та 

записати їх.  
2 

17 
Тема 16. Методика роботи з книгою. Скласти список використаних 

джерел (15 різновидів періодики та книг). 
4 
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4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ  

1.Адаптація студентів у ВНЗ. 

2.Суть поняття «адаптація». 

3.Права та обов’язки студента ВНЗ. 

4.Психолого-педагогічна характеристика сучасного студента ВНЗ освіти. 



5.Історія виникнення педагогічної професії. 

6.Основні риси сучасного вчителя початкових класів. 

7.Імідж вчителя. Функції педагога. 

8.Особливості педагогічної професії та діяльності.  

9.Спілкування як основа педагогічної діяльності.  

10.Сутність, структура та стилі педагогічного спілкування. 

11.Педагогічний конфлікті причини його виникнення.  

12.Поведінка вчителя у конфліктній ситуації. 

13.Сучасна вища педагогічна освіта на європейському стандарті. 

14.Самовиховання майбутнього педагога. 

15.Самопізнання як передумова самовиховання майбутнього педагога. 

16.Професійне зростання вчителя. 

17.Культура навчальної праці студента.  

18.Гігієна розумової праці студента.  

19.Режим дня студента.  

20.Наукова робота студентів у системі професійної підготовки.  

21.Педагогічна практика студентів.  

22.Педагогічне спілкування.   

23.Майбутній педагог: загальна характеристика,  права та обов'язки.  

24.Організація професійного самовиховання майбутніх педагогів. 

25.Самостійна робота студентів у системі підготовки до педагогічної 

діяльності. 

 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.  

2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 

3. Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції 

(самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності  

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Міні-тести до певної теми, модульна контрольна робота, залік. 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів під час оцінювання знань за поточну успішність  

становить на залік – 100 балів. 

 

 

 



Поточне тестування та самостійна робота  

С
у
м

а  

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2 

 С
Р

С
 

Т1-2 

 

5 

Т4 

 

5 

Т5-6 

 

5 

МКР 

 

20 

Т10-11 

 

5 

Т12-13 

 

5 

Т14 

 

5 

Т16 

 

5 

МКР 

 

20 

2
5
 

1
0
0
 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових одиниць 

 

Поточне оцінювання упродовж семестру: 

1. Модульні контрольні роботи. Передбачено дві модульні контрольні 

роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати  20 балів (20х2 = 

40). 

2. Практичні заняття. За усне опитування студент впродовж семестру 

накопичує 35 балів. Програмою передбачено 7 практичних занять. За одне 

практичне заняття  -  5  балів. Кількість балів, які студент може отримати за 

усні відповіді подано в таблиці. 

3. Самостійна робота. За самостійну роботу (твір-мініатюра, складання 

тестів, списку використаних джерел) впродовж семестру студент набирає 25 

балів (7 тем по 3 б. = 21 б. і 1 тема – 4 б.). 

Підсумковим контролем знань студентів є залік, який виставляється на 

підставі отриманих упродовж семестру суми балів. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТS 

 

 

 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

 

 

Оцінка в 

балах 

 

Оцінка за національною шкалою 

 

Екзамен, 

диференційований залік 

 

 

Залік 

А відмінно 90-100 відмінно 5  

 

зараховано 
В дуже добре 81-89 

добре 

 

    4  С добре 71-80 

D задовільно 61-70 задовільно 

 

      

     3  Е достатньо 51-60 

FX незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано 

 

 

 



8.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Навчальна програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Лекційні, практичні і семінарські матеріали. 

4. Завдання для самостійної роботи. 

5. Матеріали діагностики і контролю навчальної діяльності студентів. 

6. Питання до заліку. 

7. Основна та допоміжна література. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Басюк Н.А. Вступ до спеціальності: методичні рекомендації до 

практичних занять. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 56 с. 

2. Кас'яненко О. М. Вступ до спеціальності: конспект лекцій з дисципліни 

«Вступ до спеціальності» для студентів денної форми навчання 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта» Ч.І. Мукачево : МДУ, 2020. 72с. 

3. Костащук О.І. Вступ до спеціальності «Початкова освіта»: навчально-

методичний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет, 

2019. 90 с. 

 

   Допоміжна 

1. Базиль С. М., Толмачов В. С. Інформатична компетентність — важлива 

складова професіоналізму. Вісник Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2017. Вип. 1 

(33).  С. 45–54. 

2. Бех М. Особистісно орієнтовані технології навчання в початковій школі. 

Початкова школа.  2017.  № 6. С. 36–40. 

3. Бібік Н. М. Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ: Літера 

ЛТД, 2018. 160 с. 

4. Бруханський Р. Ф. Вступ до спеціальності : навчально-методичний 

посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 134 с. 

5. Вітюк В. В. Інноваційні технології професійного розвитку педагогів: 

метод. рек. Педагогічний пошук.  2018.  С.7 – 10. 

6. Гузь Д.О. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 

для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Одеса: 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. 75 с. 

7. Довга Т. Я. Імідж і здоров’я: термінологічний словник: навчальний 

посібник. Харків: ФОП Озеров Г В., 2017. 72 с. 



8. Довга Т. Я. Мода. Стиль. Одяг: термінологічний словник: навчальний 

посібник. Харків: ФОП Озеров Г В., 2017.  80 с. 

9. Кравченко Н.В., Хоменко В.Г., Хоменко С.В. Вступ до спеціальності: 

навчальний посібник [для студентів спеціальності 015 Професійна освіта. 

Бердянськ: БДПУ, 2017. 198 с. 

10. Лавринченко Н. М. Проблеми і перспективи реформування освіти 

України на компетентнісних засадах. Вісник Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2017. Вип. 1 

(33).  С. 10–17. 

11. Ткаченко Н. М. Імідж як феномен міждисциплінарного наукового 

дослідження. Вісник Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. 2017.  Вип. 1 (33).  С. 119–127. 
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