Спеціальність 014 Середня освіта (Французька мова і література)
Кваліфікація, що присвоюється:
Вчитель іноземної мови (французької) та зарубіжної літератури у загальноосвітніх та
спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях.
Рівень кваліфікації:
Бакалавр
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 гуманітарних та соціально-економічних, природничонаукових та професійно-практичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення
навчальних, методичних та організаційних завдань у галузі філологічної освіти; отримують
досконалі знання сучасної української мови та іноземних мов в межах освітньої програми.
Студенти володіють необхідними теоретичними та практичними знаннями та вміннями в
галузі лінгвістики, зарубіжної літератури, теорії та методики викладання іноземних мов.
Сферою діяльності є загальноосвітні та спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії.
Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі гуманітарної та
соціально-економічної підготовки — 33 кредити, модулі природничо-наукової підготовки —
170,5 кредитів, модулі професійно-практичної підготовки — 24,5 кредити. Модулі
нормативного блоку складають 48,5 кредитів, варіативного – 191,5 кредити.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області
– Основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (історія України, політологія,
українська мова за професійним спрямуванням, філософія) що відображають сучасний
рівень економічних, історичних, філософських, політологічних, соціологічних учень, в
обсязі, потрібному для розв’язання навчальних завдань.
– Основи професійно-орієнтованих дисциплін галузі філології (вступ до мовознавства,
загальне мовознавство, історія зарубіжної літератури, країнознавство Англії, історія
англійської мови, лексикологія, стилістика, теоретична граматика, теорія і практика
перекладу), а також основи природничо-наукових дисциплін.
– Основи психолого-педагогічних дисциплін.
– Основи теорії та методики викладання іноземних мов у ЗОШ.
– Основи володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача.
– Основи екологічних вчень, безпеки життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях.
2. Практичні уміння і навички
– Уміння вільно володіти іноземною мовою (французькою) в галузі професійної
діяльності.
– Уміння адекватно використовувати методичні прийоми відповідно до віку учнів і мети
навчання.
– Уміння орієнтуватися у сучасній методичній літературі, здійснювати вибір відповідних
посібників та інших засобів навчання.
– Володіння методиками налагодження міжособистісних відносин між учнівським
колективом та вчителями.
– Володіння інструментарієм для діагностики і визначення індивідуальних особливостей
учня.
– Уміння співставляти явища іноземної (французької) мови з їх еквівалентами в рідній
мові.
– Уміння передати комунікативний зміст іншомовного повідомлення відповідно до
соціального та культурного контексту

–

Уміння формувати в учнів уявлення про різноманіття культур у світі, виховувати
позитивне ставлення до культурних розходжень, що сприяють прогресу людства та
служать умовами для самореалізації особистості.
– Уміння правильно діагностувати педагогічне явище і знаходити способи оптимального
вирішення педагогічних завдань.
– Уміння ефективно управляти педагогічним процесом.
– Володіння морально-етичними нормами поведінки, способами зацікавлення та
утримання уваги учнів, навиками спілкування у полікультурному, політичному і
багатоконфесійному суспільстві.
Професійні профілі випускників:
Бакалавр може займати такі посади:
 вчитель іноземної мови (французької) та зарубіжної літератури у загальноосвітніх та
спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях;
 випускники можуть бути задіяні в організації науково-дослідного та науковопедагогічного профілю.
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр може продовжити навчання в магістратурі університету за спеціальністю
«8.02030302 Мова і література (французька, англійська)*», а також можливість навчання
другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK.
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, заочна
Директор програми:
Доктор педагогічних наук, професор Кемінь В.П.

