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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  01 «Освіта / 

Педагогіка» 

013 «Початкова 

освіта»            

Освітньо-

професійна програма  

 «Початкова 

освіта» 

 

Освітній рівень 

«бакалавр» 

 

Нормативна 

Рік навчання – 1-ий 

Кількість 

годин/кредитів 90 / 3 

Семестр – 1-ий 

Лекції – 20 год. 

Практичні (семінарські) − 26 

год. 

ІНДЗ:  - 

Самостійна робота − 38 год. 

Консультації –  6 год. 

Мова навчання: 

українська 
Форма контролю: залік 

 

ІІ. Інформація про викладача  

ПІП  Пріма Раїса Миколаївна 

Науковий ступінь доктор педагогічних наук 

Вчене звання професор 

Посада  завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти 

Контактна інформація 066-700-83-44, primar@ukr.net  

Prima. Raisa@eenu.edu.ua 

Комунікація зі студентами: електронною поштою, на заняттях згідно з 

розкладом, за графіком консультацій. 

 Розклад занять розміщено на сайті навчального відділу ВНУ імені Лесі 

Українки: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi  

Консультації, індивідуальні завдання з навчальної дисципліни 

бакалаври можуть отримати щосереди  з 13.25 до 15.00 год. 

ІІІ. Опис дисципліни 

1. Анотація курсу. Дисципліна «Вступ до фаху» належить до переліку 

нормативних навчальних дисциплін, що пропонуються в рамках циклу 

загальної підготовки бакалаврів зі спеціальності 013 Початкова освіта на 

першому році навчання. Навчальний контент дисципліни визначає 

компетентності, яких повинен набути студент першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти відповідно до вимог освітньо-професійної програми «Початкова 

освіта», алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, що 

забезпечує загальний та професійний розвиток бакалавра.   

Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» знайомить студентів із 

сучасною системою підготовки вчителя початкової школи; професійною 

mailto:primar@ukr.net
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi


діяльністю і особистістю вчителя початкової школи; системою освіти в 

Україні; підготовкою вчителя початкової школи у ЗВО; Професійним 

стандартом «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 

освітньо-професійною програмою підготовки,  навчальним планом зі 

спеціальності 013 Початкова освіта; педагогічною практикою в системі 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи; самостійною роботою 

студентів у системі підготовки до педагогічної діяльності; загальноосвітнім 

навчальним закладом як місцем професійної діяльності майбутнього педагога; 

професійним самовихованням  майбутнього вчителя початкової школи 

відповідно до ОПП підготовки фахівця, затвердженої Вченою радою 

Волинського національного університету імені Лесі Українки (Протокол № 7 

від 29.06.2021року). Програма курсу розроблена з урахуванням інноваційного 

та  особистісно орієнтованого підходів до підготовки майбутнього учителя 

початкової школи. 

2. Постреквізити. Знання, уміння й навички, компетентності, яких 

набудуть студенти у ході засвоєння курсу стануть необхідною основою для 

вивчення таких навчальних дисциплін, як: «Теорія виховання у початковій 

школі», «Основи педагогічної майстерності», «Методики навчання дисциплін 

початкового навчання»,  успішного складання комплексного кваліфікаційного 

іспиту тощо. 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою вивчення 

навчальної дисципліни «Вступ до фаху» є орієнтування студентів щодо змісту 

педагогічної діяльності, її сутності та ролі в сучасному суспільстві, основних 

шляхів і методів набуття педагогічного досвіду, отримання ними уявлення про 

навчання та виховання особистості; опанування знаннями про систему освіти 

в нашій державі; розвиток практичних умінь, що забезпечують творчість та 

ініціативу в різних видах професійно-педагогічної діяльності. 

Завдання дисципліни: допомогти студентам адаптуватися до освітнього 

процесу у закладах вищої освіти, засвоїти зміст педагогічної діяльності, її 

суспільне значення, оволодіти основною педагогічною термінологією, 

поняттями, а також сприяти здобуттю знань, виробленню вмінь і навичок, 

компетентностей для успішної самореалізації у майбутній професійній 

діяльності. 

4. Результати навчання (компетентності)  

Інтегральна 

компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері початкової освіти під час 

практичної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю й 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й 

оволодівати сучасними знаннями, зокрема, інноваційними 

методичними підходами, сучасними системами, 



методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання 

учнів початкової школи; чинним нормативним 

забезпеченням початкової освіти тощо. 

ЗК 2. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення 

інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних 

джерел та формулювання логічних висновків.  

ЗК 3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі 

професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення, працювати автономно. 

ЗК 5. Громадянська компетентність. Здатність активно, 

відповідально й ефективно реалізовувати громадянські 

права та обов’язки з метою розвитку демократичного 

суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах 

сучасного суспільно-політичного життя в Україні, 

застосовувати процедури й технології захисту власних 

інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема 

учнів початкової школи; використовувати способи 

діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному 

законодавству України.  

ЗК 6. Етична. Здатність діяти на основі принципів і норм 

етики, правил культури поведінки у стосунках із 

дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та 

національних цінностей, норм суспільної моралі; 

дотримуватися принципів педагогічної етики (професійної 

етики вчителя початкової школи). 

ЗК 7. Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, 

пов’язані із соціальною структурою та національною 

специфікою суспільства, з особливостями соціальних 

ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, 

розуміння соціального контексту художніх творів. 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

спроможність ідентифікувати себе з цінностями 

професійного середовища; наявність професійної позиції 

вчителя. Здатність до цінування та повага до 

різноманітності і мультикультурності; надання рівних 

можливостей учням різних національностей та різних 

розумових здібностей, толерантне ставлення до їхньої 

культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК 12. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до 

застосування сучасних засобів інформаційних і 

комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних 

задач у професійній діяльності вчителя початкових класів 

й у повсякденному житті. 



Фахові 

компетентності 

(ФК) 

 

ФК 1. Предметна компетентність. Здатність до 

застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-

наукових дисциплін, що є теоретичною основою змісту 

освітніх галузей, визначених Державним стандартом 

початкової освіти, в освітньому процесі початкової школи. 

Здатність до організації освітньої діяльності у початковій 

школі відповідно до вимог НУШ. Здатність організовувати 

освітній процес в інклюзивному класі. Здатність 

застосовувати сучасні методики і технології навчання 

молодших школярів. Здатність використовувати сучасні 

засоби, електронні та медіаресурси, цифрові інструменти в 

освітніх цілях. Види предметних компетентностей: 

філологічна, математична, технологічна, природничо-

наукова, мистецька. 

ФК 2.  Психологічна компетентність. Здатність до 

розвитку учнів початкової школи як суб’єктів освітнього 

процесу на основі знань та умінь про їхні вікові, 

індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку. 

ФК 3. Педагогічна компетентність. Здатність до 

проектування, організації, оцінювання, рефлексії та 

коригування освітнього процесу в початковій ланці освіти. 

Складниками педагогічної компетентності є: дидактична, 

виховна, організаційна. 

ФК. 4. Методична компетентність. Здатність ефективно 

діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні методичні 

задачі під час навчання учнів освітніх галузей/змістових 

ліній, визначених Державним стандартом початкової 

загальної освіти. Методична компетентність ґрунтується на 

теоретичній і практичній готовності до проведення уроків 

за різними навчальними комплектами, що виявляється у 

сформованості системи дидактико-методичних знань і 

умінь із окремих розділів та тем курсу, окремих етапів 

навчання й досвіду їх застосування та наявності емоційно-

ціннісного ставлення до діяльності щодо навчання учнів 

предмету. Види методичної компетентності визначаються 

відповідно до предметів, що вивчаються у початковій 

школі 

ФК. 5. Професійно-комунікативна компетентність. 

Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні 

знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 

комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної 

діяльності, а також індивідуально-психологічні якості 

особистості задля успішного здійснення в конкретних 

умовах педагогічної комунікативної діяльності з 



молодшими школярами, батьками, колегами з молодшими 

школярами, батьками, колегами. 

Програмні 

результати 

навчання 

(ПРН) 

 

ПРН. 1. Здатність продемонструвати глибокі знання у 

галузі педагогічних наук та застосування їх методів у 

різних видах наукової й педагогічної діяльності. Глибоке 

розуміння ролі науки, освіти і культури в розвитку 

цивілізації, знання структури, форм і методів наукового 

пізнання, їх еволюції, методології наукових досліджень; 

здатність кваліфіковано пояснити категоріальні 

педагогічні поняття; знання правових та етичних норм, які 

регулюють міжособистісні відносини у професійних 

колективах. Сформованість світоглядних позицій і 

переконань у пріоритетності завдань початкової ланки 

освіти для формування особистості та прогресивного 

розвитку суспільства.  

ПРН 2. Здатність здійснювати самостійну професійно-

практичну та науково-дослідну діяльність, вивчати, 

узагальнювати і впроваджувати в освітній процес нові 

форми, методи і технології в галузі початкової ланки 

освіти.  

ПРН. 3. Здатність виявити компетентності для 

забезпечення розвитку, навчання і виховання дітей 

молодшого шкільного віку; усвідомлювати нерозривну 

єдність успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. 

Здатність реалізовувати освітні стандарти та 

впроваджувати освітні технології в освітній процес 

початкової школи. 

ПРН. 5. Здатність працювати самостійно та в групі, 

виявляти сумлінність; уміння ефективно користуватися 

науковою та довідковою літературою; самостійно 

проводити науководослідну роботу.  

ПРН 6. Здатність ставити і вирішувати на основі наявних 

даних прикладні завдання, пов'язані з використанням 

сучасних освітніх технологій у початковій ланці освіти. 

ПРН. 8. Здатність організовувати та ефективно управляти 

освітнім процесом в системі початкової освіти та 

взаємодією його учасників. Володіння вміннями ведення 

документації, планування та методичної роботи у сфері 

початкової ланки освіти. Готовність і здатність до 

продукування творчих ідей професійного характеру.  

ПРН 9. Здатність брати відповідальність за власну 

стратегію професійної поведінки, результати своєї 

професійної діяльності. Здатність до постійного 

професійного вдосконалення в умовах інформаційного 



середовища (підвищення рівня іншомовної та ІКТ-

компетенції). 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 Назви змістових модулів і тем 
Усьо

го 
Лек. 

Практ

.  

Сам. 

роб. 

Конс

. 

Форма конт 

ролю/ 

Бали 

Змістовий модуль1. Загальні засади педагогічної професії. Сучасна 

система підготовки вчителя початкової школи. 

Тема 1. Професійна діяльність і 

особистість учителя початкової 

школи 

8 2 2 4  

Усне 

опитування, 

самостійна 

робота, 

обговорення 

рефера- 

тивних 

повідомлень /  

3 б. 

Тема 2. Система освіти в 

Україні 

10 2 4 4  

Усне 

опитування, 

повідомлення, 

самостійна 

робота / 

3 б. 

Тема 3. Підготовка вчителя 

початкової школи у ЗВО 

 

12 4 4 4  

Усне 

опитування, 

самостійна 

робота, 

обговорення 

рефера- 

тивних 

повідомлень /  

  8 б. 

Тема 4. Професійний стандарт 

«Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої 

освіти», ОПП, навчальний план 

зі спеціальності 013 Початкова 

освіта 

 

14 4 2 6 2 

Усне 

опитування, 

повідомлення, 

самостійна 

робота / 

3 б. 

Тема 5. Педагогічна практика в 

системі підготовки 

майбутнього вчителя 

початкової школи 

12 2 4 4 2 

Усне 

опитування, 

повідомлення, 

самостійна 

робота / 



 6 б. 

Тема 6. Самостійна робота 

студентів у системі підготовки 

до педагогічної діяльності 

 10 2 2 6  

Усне 

опитування, 

самостійна 

робота, 

обговорення 

рефера- 

тивних 

повідомлень /  

3 б. 

Разом за змістовим модулем 1 66 16 18 28 4 26 б. 

Змістовий модуль 2. Особливості професійної діяльності сучасного  

вчителя початкової школи. 

Тема 7. Загальноосвітній 

навчальний заклад – місце 

професійної діяльності 

майбутнього педагога. 13 2 4 6 1 

Усне 

опитування, 

самостійна 

робота, 

обговорення 

рефера- 

тивних 

повідомлень /  

  8 б. 

Тема 8. Професійне 

самовиховання майбутнього 

вчителя початкової школи 

11 2 4 4 1 

Усне 

опитування, 

самостійна 

робота, 

обговорення 

рефера- 

тивних 

повідомлень /  

  6 б. 

Разом за змістовим модулем 2 24 4 8 10 2 14 б. 

Модульна контрольна робота 

(МКР) 
     

Тести /60 б. 

Усього годин  / балів 90 20 26 38 6 100 

Види підсумкових робіт  Бал 

Модульна контрольна робота 60 

Модульно-контрольна робота за змістовим модулем 1 

(Тести) 

30 

Модульно-контрольна робота за змістовим модулем 2 

(Тести) 

30 



Поточний контроль 40 

Усього годин / Балів 90 20 26 38 6 100 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання 

№ 

з/п 
Перелік питань 

К-сть годин 

1 

Створити картотеку висловлювань, віршів, видатних 

педагогів про вчителя, користуючись друкованими 

електронними посібниками та інтернет-джерелами. 

Проаналізувати як змінювалися цілі педагогічної 

діяльності в різні історичні відрізки часу. 

4 

2 

Ознайомитися із Законом України «Про загальну середню 

освіту», занотуйте завдання початкової освіти. 

Користуючись чинними документами (Закон України 

«Про освіту», «Національна доктрина розвитку освіти»), 

виписати основні структурні компоненти системи освіти 

України. 

4 

3 

Визначити якими загальнонавчальними вміннями і 

навичками має володіти сучасний студент педагогічного 

ЗВО 

4 

4 

Опрацювати Професійний стандарт «Вчитель початкових 

класів закладу загальної середньої освіти», ОПП і 

навчальний план підготовки бакалавра зі спеціальності 013 

«Початкова освіта» 

6 

5 

Знайти в Інтернет-мережі інформацію про студентські 

педагогічні конференції, які проводитимуться в поточному 

навчальному році. Які проблеми виносяться для 

обговорення? Які вимоги до публікацій висуваються? 

4 

6 

Скласти список джерел (10–12 позицій) до теми 

«Самостійна робота студентів у системі підготовки до 

педагогічної діяльності». 

6 

7 

Скласти тезисний план праці В. О. Сухомлинського «Сто 

порад учителеві» (порада 1, 2).  

Написати лист майбутньому учневі. 

Провести серед одногрупників мікродослідження на тему 

«Що я знаю про професію вчителя початкової школи?» 

6 

8 

Виконати творчий проєкт «Яким я уявляю себе через 5 
років» (у формі педагогічного есе, або у формі презентації, 
творчо оформити, проілюструвати). 
Презентувати декілька висловів, гасел, які могли би 
підвищити власну самооцінку (наприклад, «Я багато 
працюю, тому неодмінно досягну успіху», «У мене 

4 



великий потенціал», «Я успішно складу сесію» тощо), 
розмістить їх над робочим столом. 

 

ІУ. Політика оцінювання 

Політика викладача щодо студента. Відвідування усіх завдань є 

обов’язковим, окрім випадків оформлення індивідуального відвідування або 

пропуску занять із поважних причин (лікарняний, важливі сімейні події тощо). 

В окремих випадках можлива дистанційна форма навчання. 

Політика щодо академічної доброчесності. Оскільки плагіат є 

серйозним правопорушенням, важливо обов’язково виділяти ті частини робіт, 

які є запозиченими в інших авторів (робити коректні посилання). 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Кінцеві терміни здачі 

робіт та перездачі регламентуються навчальним планом, графіком 

навчального процесу факультету, розкладами навчальних занять та заліково-

езаменаційних сесій; складати та перескладати іспит із дисципліни в 

індивідуальному порядку студент може тільки оформивши заяву на 

індивідуальне складання заліково-екзаменаційної сесії. 

V. Підсумковий контроль 

Формою підсумкового контролю є залік, проводиться у вигляді  

тестування, нараховує 30 питань (2 бали за правильну відповідь) і триває 60 

хвилин, максимальна кількість балів, яку студент може набрати становить 60 

балів. До отриманих балів за тестування додаються бали поточного контролю. 

Питання до заліку: тестові завдання. 

VІ. Шкала оцінювання 

Загальна сума балів за курс – 100.  

Оцінка в балах 

за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка  

для екзамену /заліку 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 

75 – 81 Добре 

67 -74 Задовільно 

60 – 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 



 

VІІ. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

Основна 

1. Батракова С. Н. Основы профессионально-педагогического 

общения : учеб. пособ. Ярославль, 1986.  80 с.   

2. Бех І. Д. Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах // 

Педагогіка толерантності.  2001.  № 3–4.  С. 157–162. 
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// Завуч.  2001. № 6.  С. 6–9. 
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[Укл. : О. В. Більська]. Вінниця : ТД «Едельвейс и К», 2007.  296 с. 
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Просвещение, 1988. 206 с. 
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9. Вступ до спеціальності: навч.-метод. посіб. [для студ. пед. закл. 

освіти] / [За ред. Н. І. Яковець]. Ніжин : Вид-во НДПУ, 2003. – 89 с. 

10. Галузинський В. М. Педагогіка : теорія та історія. К. : Вища школа, 

1995.  236 с. 

11. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен 

Устимович Гончаренко.  К. : Либідь, 1997.  375 с. 

12. Державна Національна програма «Освіта» (Україна XXI століття).  К. : 

Райдуга, 1994.  61 с. 

13. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии: учеб. М. : 

Рос. пед. агенство, 1995. 183 с.  

14. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в 

Європейський простір вищої освіти. К. : Політехніка, 2003. 200 с. 

15. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя. М.: 

Педагогика, 2001.  56 с. 
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140 с.  
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розвитку початкової освіти: технологічний підхід : монографія. Донецьк : 
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навчальний посібник.  К. : Видавничій дім «Слово», 2014.  2014. 440 с. 
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