
Каталог  учебной дисциплины  (модуля) 
Название учебной дисциплины  
(модуля) 

Введение в педагогическую 
профессию 

Код и название специальности 1-02 01 01 История и 
обществоведческие дисциплины 

Курс обучения 1 
Семестр обучения 1 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

34 

лекционные 20 
семинарские 14 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Зачет  
Количество кредитов 2 

Содержание дисциплины 
Цель учебной дисциплины – создание условий, обеспечивающих 

осознание будущими учителями значимости сделанного ими 
профессионального выбора, формирование целостного представления о 
педагогической деятельности, развитие познавательного интереса к 
педагогической профессии. 

Содержание учебной дисциплины «Введение в педагогическую 
профессию» включает в себя следующие темы: «Педагогическая профессия, 
ее особенности и миссия», «Образование как социокультурный феномен. 
Система образования в Республике Беларусь», «Ребенок как самоценность и 
его позиция в образовательном процессе. Права ребенка», «Педагогическая 
деятельность: сущность, структура, функции», «Учитель как личность и 
субъект педагогической деятельности», «Педагогические способности 
учителя», «Педагогическая культура и профессионализм учителя», 
«Творческая и инновационная деятельность учителей Республики Беларусь», 
«Педагогическое образование как личностно-преобразующая деятельность», 
«Профессиональное самовоспитание и самообразование учителя». 

Изучение учебной дисциплины «Введение в педагогическую 
профессию» обеспечит расширение кругозора первокурсников в сфере 
педагогической профессии, осознание ее социальной значимости, овладение 
содержанием педагогической деятельности и формирование 
профессионально-педагогической направленности мышления. 

Логика построения курса предполагает «погружение» студентов в 
сферу образования, являющуюся основой их профессиональной 
деятельности, формирование у будущих педагогов системы знаний о 
педагогической профессии и себе как субъекте педагогического труда, а 
также готовности к принятию ребенка как самоценности и субъекта 
образовательного процесса. 
 

И.о. заведующего кафедрой педагогики                                         И.А. Царик  



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 
 

Назва вучэбнай дысцыпліны 
(модуля) 

Уводзіны ў педагагічную прафесію   

Код і назва спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя 
дысцыпліны 

Курс навучання 1 
Семестр навучання 1 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

34 

лекцыйныя 20 
семінарскія 14 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Залік  
Колькасць крэдзітаў 2 

Змест дысцыпліны 
Мэта вучэбнай дысцыпліны - стварэнне ўмоў, якія забяспечваюць 
ўсведамленне будучымі настаўнікамі значнасці зробленага імі прафесійнага 
выбару, фарміраванне цэласнага ўяўлення аб педагагічнай дзейнасці, 
развіццё пазнавальнай цікавасці да педагагічнай прафесіі. 
Змест вучэбнай дысцыпліны “Уводзіны ў педагагічную прафесію” ўключае ў 
сябе наступныя тэмы: “Педагагічная прафесія, яе асаблівасці і місія”, 
“Адукацыя як сацыякультурны феномен. Сістэма адукацыі ў Рэспубліцы 
Беларусь”, “Дзіця як самакаштоўнасць і яго пазіцыя ў адукацыйным працэсе. 
Правы дзіцяці”, “Педагагічная дзейнасць: сутнасць, структура, функцыі”, 
“Настаўнік як асоба і суб’ект педагагічнай дзейнасці”, “Педагагічныя 
здольнасці настаўніка”, “Педагагічная культура і прафесіяналізм настаўніка”, 
“Творчая і інавацыйная дзейнасць настаўнікаў Рэспублікі Беларусь”, 
“Педагагічная адукацыя як асобасна-пераўтваральная дзейнасць”, 
“Прафесійнае самавыхаванне і самаадукацыя настаўніка”. 
Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Уводзіны ў педагагічную прафесію” 
забяспечыць пашырэнне светапогляду першакурснікаў у сферы педагагічнай 
прафесіі, ўсведамленне яе сацыяльнай значнасці, авалоданне зместам 
педагагічнай дзейнасці і фарміраванне прафесійна-педагагічнай 
накіраванасці мыслення. 
Логіка пабудовы курса мяркуе “пагружэнне” студэнтаў у сферу адукацыі, 
якая з’яўляецца асновай іх прафесійнай дзейнасці, фарміраванне ў будучых 
педагогаў сістэмы ведаў аб педагагічнай прафесіі і сабе як суб’екце 
педагагічнай працы, а таксама гатоўнасці да прыняцця дзіцяці як 
самакаштоўнасці і суб’екта адукацыйнага працэсу. 
 

В.а. загадчыка кафедры педагогікі                                         І.А. Царык  
 


