Спеціальність 014 «Середня освіта (Польська мова і література)»
Кваліфікація, що присвоюється:
Учитель польської мови та літератури
Рівень кваліфікації:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Студенти отримують знання з професійно-профільованих дисциплін полоністичного
циклу та фундаментальних філологічних дисциплін, в обсязі, необхідному для вирішення
прикладних та наукових завдань з фаху. Випускники фахово підготовлені як учителіполоністи, мають сформований науковий світогляд, володіють уміннями й навичками
здійснювати навчально-пізнавальну діяльність та використовувати надбані знання з
полоністики та філологічних дисциплін загалом у практичній фаховій діяльності, засвоювати
іноземні мови та суміжні спеціальності.
Система підготовки бакалаврів, учителів польської мови та літератури, спрямована на
формування конкурентноспроможного фахівця і формує його ґрунтовну підготовленість до
реалізації інформаційної, розвиваючої, орієнтаційної, мобілізуючої та дослідницької функцій
у фаховій діяльності учителя-філолога.
Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, у т. ч. модулі
нормативного блоку – 180 кредитів, варіативного – 60 кредитів.
Ключові результати навчання
1. Знання з предметної галузі:
– Володіння знаннями із сучасної методології наукових досліджень у галузі філології,
зокрема, у галузі полоністики.
– Аналітичні уміння виявляти й науково пояснювати мовознавчі та літературознавчі
явища, процеси, концепції у галузі полоністики.
– Наукове засвоєння та практичне застосування сучасних методів і принципів навчання
польської мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах та
загальноосвітніх навчальних закладах з посиленим вивченням польської мови та інших
іноземних мов.
– Володіння принципами контекстуального, компаративістичного та історикофункціонального вивчення польської мови та літератури.
– Виявлення й пояснення закономірностей поетики польської літератури у процесі її
історичного розвитку та фундаментальних ознак генології, стилістики й версології
польської літератури.
– Стратегічна активність щодо аналітично-інтерпретаційного засвоєння та практичного
застосування нових теорій, концепцій та методик як у галузі наук полоністичного
циклу та інших гуманітарних напрямів, так і в сучасних методиках їх навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах.
– Усвідомлення професійної та суспільно-культурної ролі учителя польської мови та
літератури в умовах інтенсифікації євроінтеґраційних процесів в Україні і
пожвавлення співпраці України та Польщі на різних рівнях сучасного цивілізаційного
розвитку.
– Науково-методичний аналіз і практичне застосування нових принципів та методик
шкільного навчання, з урахуванням педагогічного, дидактичного, психологічного,
соціологічного, антропологічного, культурознавчого чинників сучасної шкільної
освіти.
2. Практичні уміння і навички:

– Володіння уміннями й навичками, необхідними для організації навчально-виховного
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.
– Практичне застосування у роботі учителя-полоніста науково-понятійного апарату,
властивого для сучасного польського мовознавства та польського літературознавства.
– Застосування у фаховій практиці учителя-полоніста знань з сучасної польської
літературної мови, історії польської літератури, стилістики польської мови та
літератури, культури польської мови, країнознавства Польщі, поетики й філософії
польської літератури.
– Освоєння компаративістичних принципів навчання польської мови та літератури, з
акцентуванням їх специфіки у світовому контексті історичного розвитку
європейських культур та зв’язків з українською культурою.
– Практичне застосування сучасних методик навчання фонетики, лексики, морфології,
словотвору, синтаксису та пунктуації польської мови.
– Уміння й навички застосування існуючих та створення нових аналітичноінтерпретаційних концепцій і моделей щодо трактування й засвоєння польської
літератури на шкільних уроках польської мови та літератури.
– Володіння навичками розробляти й упроваджувати у практику комплексноконцептуальну систему шкільного вивчення окремих розділів сучасної польської
мови та окремих періодів історії польської літератури.
– Уміння працювати зі словниками, довідниками, енциклопедичними виданнями з
польської мови та літератури.
– Усвідомлення й практичне застосування культурно-історичної та суспільноекономічної складової навчання польської мови та літератури у сучасних умовах
розвитку освіти в українській загальноосвітній школі.
– Володіння інноваційними та інтерактивними стратегіями і технологіями сучасного
навчально-виховного процесу загалом та процесу сучасного навчання польської мови
й літератури зокрема.
– Володіння культурою польської мови, сучасними нормами культурної комунікації,
навичками соціокультурної компетенції та фахової креативності учителя-полоніста.
Професійні профілі випускників:
Філолог-фахівець бакалаврського рівня вищої освіти, якому присвоєно кваліфікацію учителя
польської мови та літератури, може працювати: учителем польської мови та літератури у
загальноосвітніх навчальних закладах; керівником факультативу чи гуртка з вивчення
польської мови у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах; керівником
аматорського дитячого та юнацького художнього колективу; інструктором-аніматором у
загальноосвітньому, культурно-просвітницькому чи культурно-мистецькому закладі.
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр може продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за
спеціальністю «Польська мова та література».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Стобальна шкала оцінювання з
переведенням у національну шкалу та шкалу ЄКТС.
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно складений атестаційний
іспит з польської мови та літератури, методики навчання польської мови та літератури.
Форма навчання:
Денна.
Директор програми:
Доктор філологічних наук, професор
Л.Кравченко

