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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  «Вступ  до  спеціальності»,
складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми підготовки  бакалавра
013 «Початкова освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:   орієнтування здобувачів
вищої  освіти  щодо  змісту  педагогічної  діяльності,  її  сутності  та  ролі  в
сучасному  суспільстві,  основних  шляхів  і  методів  набуття  педагогічного
досвіду.

Міждисциплінарні  зв'язки: курс  «Вступ  до  спеціальності» тісно
пов’язаний  з  усім  циклом  психолого-педагогічних  дисциплін,  філософією
освіти, соціологією та педагогічною практикою в початковій школі.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль  1. Загальні основи педагогічної професії.
Змістовий  модуль 2. Підготовка  вчителя  у  вищому  педагогічному

навчальному закладі.
Змістовий  модуль  3.  Нормативно-правова  база  вчителя  початкових

класів.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1. 1. Метою викладання   навчальної  дисципліни  є:   ознайомлення

здобувачів вищої  освіти з  основними компетенціями вчителя,  особливостями
професійно-педагогічної  комунікації,  структурою  педагогічного  ВНЗ,  видами
навчальних  занять  у  ВНЗ,  особливостями  самостійної  та  наукової  роботи
здобувачів вищої освіти, формування уміння вчитися, потягу до самоосвіти та
самовиховання  протягом  життя,  опанування  здобувачами  вищої  освіти
основами  педагогічних  знань  та  успішним  застосуванням  їх  на  практиці,
особистісного ставлення до педагогічної діяльності.

1. 2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Вступ  до
спеціальності» є :

—  допомагати  здобувачам  вищої  освіти  адаптуватися  до  освітнього
процесу у вищих навчальних закладах освіти;

—  дати  знання  про  структуру,  зміст,  характер  і  специфіку  майбутньої
професійної діяльності; 

—  розкрити шляхи формування культури педагогічного спілкування; 
—  сформувати  у  здобувачів  вищої  освіти  загальне  уявлення  про

педагогічну  творчість  як  невід’ємний  складник  професійної  майстерності
вчителя початкових класів; 



—  розкрити  сутність  поняття  «професіограма  вчителя»,  «педагогічна
культура», «імідж вчителя», «професійна компетентність», «комунікабельність»,
«вербальна, невербальна, комп'ютерна комунікація» сучасного вчителя; 

—  ознайомити  зі  змістом  та  основними  формами  навчання  у  вищому
навчальному закладі освіти; 

— ознайомити з історією розвитку  коледжу та Університету; 
—  ознайомити з науковою організацією праці здобувача вищої освіти; 
—  дати  уявлення  про  важливість  самоосвіти  та  самовиховання

майбутнього педагога впродовж життя;
— формування у здобувачів вищої освіти навичок використання навчального

матеріалу у конкретних умовах педагогічної ситуації.
1. 3.   Відповідно  до  вимог  освітньо-професійної  програми  здобувачі

вищої освіти повинні:
знати:

— систему вищої  педагогічної  освіти в  Україні,  її  організаційну основу і
структуру;

—  завдання  вищої  педагогічної  школи,  функції  вчителя  та  типові  задачі
виробничої діяльності;

— принципи та основні форми організації освітнього процесу у ВНЗ, права
та обов'язки здобувачів вищої освіти;

— види навчальних занять, наукової роботи здобувачів вищої освіти, види
педагогічної практики;

—  основні  положення  навчального  плану  спеціальності,  перспективу
вивчення  навчальних  дисциплін,  розподіл  часу  на  виконання  завдань
навчального плану;

—  особливості організації та здійснення самостійної роботи;
— шляхи формування педагогічних умінь, засоби їх діагностики та корекції,

умови побудови системи самонавчання;
—  основні принципи контролю та оцінювання знань.

уміти:
  — складати професіограму вчителя початкових класів; 

— створювати власний імідж майбутнього педагога; 
— творчо підходити до розв’язання педагогічних ситуацій; 
— володіти прийомами педагогічної комунікації (вербальної, невербальної

та   комп’ютерної);
 — продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись самоосвітою;

— користуватися прийомами раціонального використання часу тощо; 
— володіти уміннями вчитися; 
—  володіти  прийомами  самовиховання  (самонавіювання,  саморегуляція

тощо);
— виявляти педагогічні здібності.



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години / 5 кредитів
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1.  Підготовка  вчителя  у  вищому  педагогічному
навчальному закладі

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

Тема 2. Особливості та вимоги до навчання у ВНЗ. 
Тема 3. Права та обов’язки здобувача вищої освіти ВНЗ. 
Тема  4. Імідж  здобувача  вищої  освіти  Львівського  національного

університету імені Івана Франка. 
Тема 5. Основні форми організації освітнього процесу у ВНЗ.  
Тема  6.  Система  контролю  навчальних  досягнень  здобувачів  вищої

освіти. 
Тема  7.  Професійний  розвиток  здобувача  вищої  освіти,  майбутнього

педагога. 
Змістовий Модуль 2. Загальні основи педагогічної професії
Тема 8. Основні риси сучасного вчителя початкових класів. 
Тема 9. Функції педагога. 
Тема 10.  Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності.  
Тема 11. Професійне спілкування у діяльності вчителя. 
Тема 12.  Педагогічна культура вчителя початкових класів. 
Тема 13. Педагогічна етика  та педагогічний такт. 
Змістовий модуль 3.  Нормативно-правова база  вчителя початкових

класів
Тема  14.  Нормативна  база  освітньої  діяльності  загальноосвітнього

закладу І ступеня. 
Тема 15. Ключові і предметні компетентності вчителя початкових класів. 
Тема 16. Права й обов’язки вчителя початкових класів. 
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https://urist-ua.net/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%83_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83/
http://moviestape.net/katalog_filmiv/drama/7128-vchytel-roku.html
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