
Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)» 
Кваліфікація, що присвоюється:  
Викладач української мови і літератури 
Рівень кваліфікації:  
Другий (магістерський) рівень вищої освіти  
Спеціальні вимоги до зарахування:  
Наявність диплома бакалавра чи спеціаліста. Зарахування відбувається на підставі 
результатів співбесіди з фахових предметів та іноземної мови.  
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 
неформального, неофіційного):  
Базова вища освіта зі спеціальності «Українська мова і література» 
Профіль програми:  

Студенти отримують знання з професійно-профільованих дисциплін  в обсязі, 
необхідному для  з’ясування науково-практичних завдань з фаху. 

Система підготовки викладачів української мови і  літератури спрямована на 
формування конкурентоспроможної особистості, підготовку висококваліфікованого фахівця, 
готового до  постійного вдосконалення професійно-педагогічних якостей. 

Випускники  спрямовані на формування наукового світогляду, уміння здійснювати 
науково-практичну діяльність та використовувати отримані знання у професійній діяльності.  

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, у т. ч. модулі 
нормативного блоку – 67 кредитів, варіативного – 23 кредити. 
Ключові результати навчання:  
1. Знання з предметної галузі 

– Сучасну методологію наукових досліджень в галузі філології. 
– Теорію і методологію філологічної науки. 
– Актуальні питання історії української мови, проблемні питання синтаксису, системний 

аналізу художнього тексту, етнолінгвістики, основ герменевтики та проблемні питання 
морфології. 

– Науковий апарат сучасної лінгвістики і літературознавства. 
– Поняття, ідеї та методи сучасних інформаційних технологій. 
– Основи наукової та управлінської діяльності. 
– Категорії мовознавства і літературознавства. 
– Закономірності, історію, сучасний стан і основні напрямки розвитку української 

лінгвістики та літературознавства. 
– Найновіші дослідження з проблем дидактики та методики навчання, виховання та 

прийомів навчання у ВНЗ. 
– Поглиблене вивчення і розуміння та методи викладання мови і літератури у вищих 

закладах освіти. 
– Знання науково-методичних основ і стандартів в галузі  філології при проведенні 

філологічних досліджень. 
– Ґрунтовна підготовка в галузі філології, володіння науковим апаратом, проблемно-

пошуковими методами для реалізації лінгвістичних та літературознавчих 
інтерпретацій. 

– Знати об’єкт  і методи лінгвістичної та літературознавчої  наук, чітко оперувати їх 
понятійно-категоріальним апаратом. 

2. Практичні уміння і навички: 
– Здійснювати науково-дослідницьку роботу в галузі філології  
– Здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння і навички в галузі 

фундаментальних розділів філологічних наук у професійній діяльності. 
– Використовувати  набуті знання і навички для дослідження лінгвістичних та 

літературознавчих питань 
– Уміння  аналізувати, синтезувати науково-методичну та загальнонаукову інформацію. 



– Вивчати, аналізувати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід, 
систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, враховуючи позитивний 
досвід минулого і зарубіжних країн. 

– Застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і використання філологічної 
наукової інформації. 

– Володіти мовознавчою, літературознавчою  методологією, навичками творчого 
мислення і самостійного прийняття соціально-відповідальних рішень. 

– Володіти навичками роботи з сучасними науковими технологіями обробки та 
оформлення результатів наукових досліджень. 

– Володіння сучасними методами та прийомами викладання української мови та 
літератури у вищій школі. 

– Застосовувати навики абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої та 
результативної праці. 

– Добирати раціональні технології навчання з української мови і  літератури з 
урахуванням ступеню навчання та типу закладу освіти. 

– Оволодіння професійно-педагогічними навичками, спеціальними вміннями викладача 
як філолога, підготовка до самостійної роботи за спеціальністю. 

– Дотримуватися кодексу професійної етики, керуватися моральними нормами та 
цінностями, дотримуватися правил етикету. 

Професійні профілі випускників:  
Здійснення навчально-виховної, методичної та організаційної діяльності в навчальних 
закладах І – ІV рівнів акредитації, навчально-виховних, наукових, методичних, державних 
установах. 
Доступ до подальшого навчання:  
Випускник  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Українська мова і 
література» може продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 
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 90 кредитів, успішний захист магістерської роботи 
Форма навчання:  
Денна, заочна 
Директор програми:  
Доктор філологічних  наук, професор      В.Винницький 
Доктор філологічних  наук, професор      П.Іванишин 
 
 
 
 


