
 

 

 

 

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ 

«Вступ до спеціальності» 

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Спеціальність 015 “Професійна  освіта”  

Освітня програма 0101 “Педагогічна  освіта” 
Рік навчання перший, семестр другий 

Форма навчання денна 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Мова викладання українська 

Лектор курсу 

 

_______________________________________________________ 

Контактна інформація 

лектора (e-mail) 

 

___________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

Сторінка курсу в eLearn 

 
 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Вступ до спеціальності» є обов’язковою. У результаті її вивчення 

здобувачі вищої освіти оволодіють такими компетентностями:  

• здатність до аналізу наукових та філософських поглядів на освітні та наукові 

процеси; 

• здатність працювати самостійно і автономно, виявляючи ініціативу та 

підприємливість; 

загальні компетентності:  

• здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

• навички лідерства, роботи в команді та побудови конструктивних 

міжособистісних відносин 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

• здатність до створення освітнього середовища, управління ним, реалізація  

лідерського потенціалу педагога, що забезпечують якісну освіту 

• здатність продукувати систему управління пізнавальною діяльністю, що 

забезпечує досягнення програмних результатів навчання 

• здатність до лідерства та управління освітнім процесом 

• здатність реалізувати здоров’язбережувальний підхід в організації 

освітнього процесу 

• здатність будувати ефективну комунікативну взаємодію, працювати в 

команді із суб’єктами освітнього процесу 

• здатність до рефлексії в процесі розв’язання професійних завдань 

• здатність до самоосвіти і професійного самовдосконалення. 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практичні) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 



ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА У ЗВО 

Тема  1.  Особливості   

студентської 

діяльності. 

6/6 Розумітися на анатомо-

фізіологічних  та  

психічних  

особливостях  

студентів. 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 

Тема 2. Організація 

навчання студента у 

закладі вищої освіти. 

4/6 Розумітися на 

видах навчальної  

діяльністі  студентів. 

Знати загальні вимоги 

щодо змісту, 

структури, оформлення 

есе,  реферату та 

письмових робіт. 

Розумітися на 

оформленні списку 

літературних джерел. 

 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 

Тема 3. Роль команди 

в організації 

навчання студента. 

4/6 Знати та вміти 

застосовувати  шляхи 

формування успішної 

команди та 

забезпечення її 

ефективної діяльності. 

 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ 

 

Тема  4.  Сутність  і  

особливості 

педагогічної 

діяльності  вчителя. 

4/8 Розумітися на основних  

компонентах  

професійно-

педагогічної  

діяльності:  мета,  

суб’єкт,  об’єкт,  

результат діяльності та 

особливостях 

педагогічної  

діяльності. 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 

Тема  5.  

Загальноосвітній  

заклад  як 

основне  місце  

професійної  

діяльності 

вчителя. 

4/7 Розумітися в 

основних нормативно-

правових документах, 

які визначать завдання, 

зміст та організацію 

навчально-виховного 

процесу  в  

загальноосвітніх  

закладах. Знати 

завдання  

загальноосвітніх  

навчальних  закладів.  

Розрізняти професійні 

права та обов’язки 

педагогів та учнів. 

 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 

Тема 6. Педагогічна 4/6 Розрізняти основні  Виконання ПЗ – 4 бали 



культура вчителя. 

 

складові  педагогічної  

культури. Знати рівні 

педагогічної культури 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

СР – 1 бал 

Тема 7. Педагогічна 

етика і такт 

вчителя. 

4/6 Розумітися на 

педагогічній етиці та 

педагогічному  такті. 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 3 бали 

СР – 1 бал 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30 

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-2 бали). Перескладання 

модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний)  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів 

заборонені. Статті, тези доповідей, реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування лекційних занять є обов’язковим. Навчання може 

відбуватись самостійно, індивідуально, із консультуванням у 

разі потреби   

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 
 

 


