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Он-лайн консультації в день проведення лекцій/практичних занять
(запопередньою домовленістю).
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2591
Курс розроблено так, щоб надати студентамінформацію про зміст
педагогічної діяльності, її суспільне значення; сформувати загальне
уявлення про структуру, характер і специфіку майбутньої професійної
діяльності; про цілісну професійну діяльність майбутнього вчителя, його
особи; сприяти здобуттю знань, виробленню вмінь і навичок для
успішної самореалізації у майбутній професійній діяльності.
Дисципліна «Вступ до педагогічної професії» є нормативною
дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми
підготовки першого рівня вищої освіти (бакалавра), яку викладають в ІІ
семестрі в обсязі 3 кредити ЄКТС.Програма навчальної дисципліни
включає три змістові модулі:професійна діяльність і особистість педагога,
підготовка вчителя та професійне зростання, сучасна система шкільної
освіти в Україні
Метою викладання нормативної дисципліни “Вступ до педагогічної
професії” є ознайомити студентів із виникненням та становленням
педагогічної професії; структурою педагогічної діяльності, функціями
вчителя,
особливостями
професійно-педагогічної
спрямованості
особистості
педагога,
особливостями
професійно-педагогічної
комунікації, способами оволодіння педагогічною майстерністю;
формувати потребу професійного розвитку, що може бути реалізовано за
умови розуміння особливостей майбутньої професії та самоорганізації
педагогічної діяльності, вміння аналізувати роль вчителя у суспільстві,
його вплив на формування та розвиток учнів, умови особистіснопрофесійного розвитку педагога.
Основна література:

1. Грицай Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки
майбутніх вчителів біології. – Рівне: О.Зень, 2016. – 440 с.
2. Ковальчук О.Б., Когут С.Я. Основи психології та педагогіки. –
Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 624 с.
3. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. – Львів:
Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
4. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до
спеціальності): навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури,
2005. – 168 с.
5. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. – К. :
Академвидав, 2012. – 200 с.

6. Підласий І. П. Продуктивний педагог. – Харків. : Вид. група «Основа»,
2010. – 360 с.

7. Фіцула М. Вступ до педагогічної професії. – Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2005. – 168 с.
Додаткова література:

Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

8. Гресь А. Не-методичний посібник для вчителя. – Харків : Вид. група
«Основа», 2011. – 255 с.
9. Джон ТейлорҐатто. Прихована програма обов’язкової шкільної
освіти. – Львів : Літопис, 2016. – 100 с.
10. Довідник педагога – початківця / Уклад. А. Г. Дербеньова. – Харків :
Вид. група «Основа», 2010. – 160 с.
11. КенРобінсон, ЛуАроніка. Школа майбутнього. Революція у вашій
школі, що назавжди змінить освіту. – Львів : Літопис, 2016. – 258 с.
12. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. – К. :
Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с.
13. Садкіна В. І. Навчаємо з радістю. Маленькі секрети учительського
успіху. – Харків.: Вид. група «Основа», 2015. – 112 с.
14. Школа молодого вчителя / Упоряд. М. К. Голубенко. – К. : Вид. дім
«Шкільний світ», 2005. – 128 с.
90 годин
48год аудиторних занять, з них 16год лекцій, 32годпрактичних занять. 42
години самостійної роботи.
Після завершення цього курсу студент буде:

знати:
- сутність і функції педагогічної діяльності;
- структуру педагогічної діяльності;
- сутність, складові компоненти та рівні педагогічної культури
вчителя;
- складові педагогічної майстерності;
- базові ціннісні орієнтації педагога;
- особливості педагогічного впливу на особистість дитини;
- основи педагогічного спілкування;
- принципи реформування шкільної освіти.
вміти:

-

-

Ключові слова

складати професіограму вчителя;
розвивати власні педагогічні здібності;
аналізувати різноманітні педагогічні ситуації;
визначати завдання навчально-виховної роботи в школі;
давати чіткий і обґрунтований аналіз процесів реформування
шкільної освіти;
визначати актуальні проблеми викладання біології в
сучасний період, обгрунтовувати підходи до формування
структури та змісту біологічної освіти;
розвивати прийоми педагогічної комунікації;
узагальнювати та творчо переймати передовий досвід
організації навчального процесу, навчально-методичної
роботи.

педагогічна професія, професійно-особистісні якості, професійна
компетентність
вчителя,
педагогічна
діяльність,
педагогічна
майстерність, педагогічне спілкування, професіограма вчителя, система
освіти

Формат курсу
Теми

очний
проведення лекцій, практичних занять
Тема 1.Педагогічна професія: становлення та розвиток
Тема 2.Професійно-педагогічна діяльність учителя сучасної школи
Тема 3.Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності
Тема 4. Основи педагогічної майстерності
Тема 5. Професійне спілкування у структурі діяльності педагога
Тема 6. Професійне зростання вчителя
Тема 7. Виклики та завдання сучасної освіти
Тема 8.Проблеми сучасної шкільної освіти та її реформування

Підсумковий контроль,
форма
Пререквізити
Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання
Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

залік у кінці семестру
для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
педагогіки,психології
методи словесні, наочні, самостійної роботи студентів, стимулювання і
мотивації навальної діяльності, активні та проблемно-пошукові, методи
усного і письмового контролю.
комп’ютер/ноутбук, проектор
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
за наступним співвідношенням:

•

•

•

практичні заняття: 30% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів – 30;
доповідь з презентацією – до 5 балів (6 доповідей на
семестр – 30 балів);
завдання самостійної роботи: 40 % семестрової оцінки;
максимальна кількість балів – 40;
подкаст на тему «Стилі педагогічної діяльності» чи
«Функції педагогічної діяльності», ментальна карта на тему
«Імідж сучасного вчителя з біології» або терміни до
словника, модель професійної компетентності чи
професіограма сучасного вчителя біології, модельні
ситуаційні конфлікти і запропонуйте кілька шляхів їх
вирішення– до 10 балів (4 завдання на семестр – до 40
балів).
контрольнаробота (модульна): 30% семестрової оцінки;
максимальна кількість балів– 30.

Академічна доброчесність: очікується, що роботи студентів будуть їх
оригінальнимидослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на
використаніджерела, фабрикування джерел, списування, втручання в
роботу іншихстудентів становлять, але не обмежують, приклади
можливоїакадемічної
недоброчесності.
Виявлення
ознак
академічноїнедоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для
їїнезарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату
чиобману. Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються.

Відвідування і активна участь у лекційних і практичних заняттях, а також
опрацювання сучасних педагогічних джерел літератури, виконання
завдань самостійної роботи є необхідними для опанування матеріалу
курсу і набуття відповідних практичних навичок.
Студенти мають інформувати викладача про неможливістьвідвідати
заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язанідотримуватися усіх
строків визначених для виконання усіх видівписьмових робіт,
передбачених курсом.
Література. Уся література, якустуденти не зможуть знайти самостійно,
буде надана викладачемвиключно в освітніх цілях без права її передачі
третім особам. Студентизаохочуються до використання також й іншої
літератури та джерел, якихнемає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані напоточному
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумковоготестування. При
цьому обов’язково враховуються присутність назаняттях та активність
студента під час практичного заняття;недопустимість пропусків та
запізнень на заняття; користуваннямобільним телефоном, планшетом чи
іншими мобільними пристроямипід час заняття в цілях не пов’язаних з
навчанням; списування та плагіат;несвоєчасне виконання поставленого
завдання і т. ін.Залік студент отримує на підставі результатів виконання
ним усіх видів робіт на практичних заняттях та модульних контрольних
робіт протягом семестру.
Питання до модульних
контролів (замірів знань)

1. Особливості педагогічної професії.
2. Соціальне значення педагогічної професії.
3. Професійно зумовлені вимоги до особистості вчителя.
4. Професійно-особистісні якості сучасного вчителя.
5. Педагогічні здібності вчителя.
6. Функції вчителя.
7. Професійна компетентність вчителя, її структура.
8. Рівні професійної компетенції вчителя.
9. Педагогічні вміння вчителя.
10. Структура педагогічної діяльності.
11. Педагогічна культура. Рівні сформованості професійнопедагогічної культури вчителя.
12. Педагогічна майстерність.
13. Професійна етика і педагогічний такт учителя.
14. Педагогічне спілкування, його особливості.
15. Стилі педагогічного спілкування.
16. Види педагогічного спілкування.
17. Бар’єри в процесі спілкування вчителя з учнями.
18. Психолого-педагогічні умови ефективності спілкування.
19. Професійне зростання вчителя.
20. Роль професійного самовиховання і саморозвитку у становленні
педагога.
21. Проблеми сучасної освіти і її реформування.
22. Нова українська школа.
23. Методика викладання біології в системіпідготовки вчителя
біології.

Опитування

усний зворотний зв’язок із студентами протягом семестру, анкету з
метою оцінювання якості курсу буде надано позавершенню курсу

Таблиця
Схема курсу «Вступ до педагогічної професії»
Тижден
ь,
дата*,
години

Література /
ресурс для
виконання
завдань

Термін
виконання*

1.

Педагогічна професія та її соціальне значення у лекція
суспільстві.
практичне
Особливостіпедагогічноїпрофесії
заняття

1, 3, 5, 7

1 тиждень

2.

Функціїпедагогічноїдіяльності.
Особливостіпедагогічноїдіяльностівчителябіол
огії

1, 3, 5, 7

1 тиждень

3.

Сучасний вчитель: вимоги, функції, вміння.
лекція
Професійне зростання вчителя.
практичне
Основнівидитастиліпедагогічноїдіяльності
заняття

4.

5.

6.

7.

Тема занять

Професійно-педагогічна діяльність учителя
сучасної школи
Професійнозумовленівимогидоособистостівчи
телябіології
Модельтарівніпрофесійноїкомпетентностівчит
елябіології
Педагогічна
культура
та
педагогічна
майстерність вчителя.

8.

Педагогічнатехнікавчителя

9.

Педагогічне спілкування, його особливості.
Педагогічнийтакттапедагогічнаетика.
Технологіяпрофесійногосамовихованнявчител
ябіології

10.

Конфлікти у педагогічнихситуаціях

11.

Вербальна та невербальна комунікація

12.

Реформуванняосвіти в Україні: основнізасади

14.
15.

практичне
заняття

Професійно-педагогічнийімідж
у практичне
структуріпрофесійноїкомпетентностівчителя
заняття

Професіограмасучасноговчителябіології

13.

Форма
заняття

1, 3, 4, 6, 7,
10, 14

1 тиждень

3, 5, 6, 7, 12
1, 3, 4, 6, 7,
10, 14

1 тиждень

3, 5, 6, 7, 12

1 тиждень

1, 3, 4, 6, 7,
10, 14

1 тиждень

3, 5, 7

1 тиждень

3, 5, 6, 7, 12

1 тиждень

2, 3, 5, 7, 8, 13

1 тиждень

2, 3, 13

1 тиждень

2, 3, 13

1 тиждень

1, 4, 6, 9, 11

1 тиждень

2, 3, 13

1 тиждень

1, 4, 6, 9, 11

1 тиждень

1, 4, 6, 9, 11

1 тиждень

1, 4, 6, 9, 11

1 тиждень

лекція
практичне
заняття
практичне
заняття
лекція
практичне
заняття
практичне
заняття
лекція
практичне
заняття
практичне
заняття
лекція
практичне
заняття
практичне
заняття

Бар’єри в процесі спілкування вчителя з
лекція
учнями. Педагогічний конфлікт.
практичне
Новаукраїнськашкола
заняття
Етапиформуванняконкурентоздатностіукраїнсь практичне
коїмолоді у європейськомупросторі
заняття
Виклики та завданнясучасноїосвіти в Україні.
лекція
Реформування шкільної біологічної освіти
практичне

