Спеціальність 014 «Середня освіта (Російська мова і література»
Кваліфікація, що присвоюється:
Вчитель російської мови і 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:
При підготовці фахівців-філологів освітнього ступеня «Бакалавр» реалізується
інноваційна модель філологічної освіти, що характеризується поглибленим вивченням на
магістерському рівні двох складових напряму: літературознавства й мовознавства
(російського та англійського).
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 області:
– Володіти знаннями і навичками, необхідними для організації навчально-виховного
процесу в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.
– Розуміти закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України
у світовому співтоваристві.
– Усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах.
– Бути здатними до самонавчання та продовження професійного розвитку.
– Володіти навичками спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію
російською та англійською мовами.
– Розуміти структуру філологічної науки, поділ знань на мовознавчу та
літературознавчу складові, усвідомлювати специфіку кожної.
– Розуміти лінгвістику як особливу науку, що вивчає структуру і функціонування
мови.
– Володіти
основними
поняттями,
концепціями
і
фактами
сучасної
літературознавчої науки.
– Мати здатність оперативно засвоювати нові теорії, концепції, методики
дослідження, що народжуються як у галузі філології, так і на межі різних
гуманітарних наук.
– Вміти правильно застосовувати теорію компаративістики до літературного
матеріалу.
2. Практичні уміння і навички:
– Володіння сучасними методами отримання науково-бібліографічної інформації;
– Здатність аналізувати та інтерпретувати художні тексти;
– Засвоєння знань з російської мови як знакової системи;
– Знання про розвиток мови, її будову та функціонування;
– Знання про світовий літературний процес та місце російської літератури в ньому;
– Збагачення індивідуального лексичного запасу й граматичної будови мови;
– Формування здатностей аналізувати та оцінювати мовно-літературні факти;
– Володіння орфографічними й орфоепічними нормами російської мови;
– Осмислення зв’язків між різними філологічними науками;
– Вміння працювати з різними мовознавчими та літературознавчими словниками;
– Здатність розпізнавати, називати й визначати лінгвістичні та літературознавчі
поняття;

–

Оперування лінгвістичними фактами з фонетики, морфології, лексикології,
синтаксису;
– Володіння нормами вимови, правопису й пунктуації;
– Здатність будувати власну мовленнєву поведінку відповідно до реальних ситуацій
спілкування, передусім професійного;
– Знання методологічних і теоретичних основ методики навчання російської мови
та літератури, концептуальних основ, структури й змісту засобів навчання;
– Усвідомлення мови й літератури як форм вираження національної культури,
взаємозв’язку мови та історії народу;
– Формування мовно-літературної картини світу.
Професійні профілі випускників: фахівець-філолог освітнього ступеня «Бакалавр» може
працювати вчителем російської мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах;
керівником гуртка загальноосвітнього та позашкільного навчальних закладів, аматорського
дитячого колективу; інструктором культурно-просвітницького та спеціалізованого
мистецького закладів.
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр може продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за
спеціальністю «Російська мова і 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
екзамен.
Форма навчання:
Денна.
Директор програми:
Доктор філологічних наук, професор
Л.Кравченко

