Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»
Кваліфікація, що присвоюється:
Учитель української 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:
Студенти отримують знання з професійно-профільованих дисциплін в обсязі,
необхідному для з’ясування практичних завдань з фаху. Випускники спрямовані на
формування наукового світогляду, уміння здійснювати навчально-пізнавальну діяльність та
використовувати надбані знання у фаховій діяльності, оволодівати мовами та суміжними
спеціальностями.
Система підготовки бакалаврів, учителів української мови і літератури спрямована на
формування конкурентоспроможного фахівця і формує його готовність до виконання
дослідницької, інформаційної та мобілізуючої функцій.
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
– Принципи контекстуального, порівняльного й історико-функціонального вивчення
літератури.
– Закономірності літературного розвитку, напрямків, стилів, жанрів, характерних для
словесності.
– Методику філологічного та джерелознавчого аналізу для виявлення мовознавчих та
літературознавчих концепцій та вивчення певних філологічних процесів, явищ.
– Основні методи лінгвістичного та літературознавчого аналізу.
– Знання і розуміння практикуму з української мови, сучасної української літературної
мови, історії української літератури.
– Сучасні уявлення про проведення уроків і позакласних заходів з української мови і
літератури.
– Основні аналітико-інтерпретаційні методики у шкільній практиці викладання мови та
літератури.
– Знання основних підходів, принципів та методів про проведення уроків і позакласних
заходів з української мови та літератури
2. Практичні уміння і навички:
–
Володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.
–
Керуватися філологічним науково-понятійним апаратом у професійній діяльності
вчителя-словесника.
–
Застосовувати знання та вміння для тлумачення літературних та мовних явищ на
уроках української мови і літератури.
–
Враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні закони розвитку
суспільства та навички соціокультурної компетенції.
–
Розробляти, аналізувати та застосовувати аналітико-інтерпретаційні методики у
шкільній практиці викладання мови і літератури.
–
Володіння принципами контекстуального, компаративістичного
вивчення
української мови та літератури
– Застосувати знання з сучасної української літературної мови, історії української

літератури, стилістики української мови на уроках української словесності.
– Оцінювати, інтерпретувати та синтезувати інформацію, отриману з різних науковометодичних джерел.
– Уміння працювати зі словниками, довідниками, енциклопедичними виданнями з
української мови та літератури
– Володіти комунікативними технологіями у майбутній професійній діяльності.
– Здатність використовувати в педагогічній практиці досягнення новітніх методів і
підходів педагогів-новаторів.
– Застосовувати методи, форми, прийоми навчання і сучасні засоби для навчання
аспектам та видам мовленнєвої діяльності загальноосвітній школі..
Професійні профілі випускників:
бакалавр може займати такі посади:
–
–
–
–

вчитель української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів;
керівник гуртка загальноосвітнього та позашкільного навчальних закладів;
вихователь;

культорганізатор закладів освіти;
– інструктор культурно-просвітницького та спеціалізованого мистецького закладів.
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр може продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за
спеціальністю «Українська мова та література. Мова і література англійська (німецька)».
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, успішне складання атестаційного
екзамену з української мови і літератури, методики української мови та літератури.
Форма навчання:
Денна, заочна
Директор програми:
Доктор філологічних наук, професор
В.Винницький
Доктор філологічних наук, професор
П.Іванишин

