Профіль освітньо-професійної програми
«Філологія. Українська мова та література»

1 – Загальна характеристика
Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти
бакалавр
Галузь знань
03 Гуманітарні науки
Спеціальність
035 Філологія
Обмеження щодо форм Немає
навчання
Освітня кваліфікація
Бакалавр філології за спеціалізацією 035.01 «Українська
мова та література»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.01 –українська мова та література
Освітня програма: Філологія. Українська мова та література
Інтернет-адреса постійного http://www.mdpu.org.ua
розміщення
опису
освітньої програми
http://sajt-kafedri-ukransko-movi.mozello.com/
2 – Обсяг кредитів ЄКТС,
необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти
Обсяг освітньої програми у -на базі повної загальної середньої освіти становить 240
кредитах ЄКТС
кредитів ЄКТС, з них: 30 кредитів відводиться на
дисципліни вільного вибору студента, 90 кредитів
спрямовано на формування загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей, визначених Стандартом вищої
освіти;
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад
вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити
ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми
підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста),
обсягом не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС;
- на базі ступенів «бакалавр», «магістр» або ОКР
«спеціаліст» заклад вищої освіти має право визнати та
перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах
попередньої освітньої програми, обсягом не більше, ніж 120
кредитів ЄКТС.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених
Стандартом вищої освіти.
3 – Мета освітньої програми

Сформувати інтелектуально-етичний та духовний рівень розвʼязання теоретичних і
практичних завдань української мови і літератури та озброїти уміннями і навичками
вирішувати завдання професійної діяльності.
4 – Характеристика освітньої програми
Опис предметної області
Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра
філології є мова(и) (в теоретичному / практичному,
синхронному
/
діахронному,
діалектологічному,
стилістичному, соціокультурному та інших аспектах);
література й усна народна творчість; жанрово-стильові
різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна
та масова комунікація в усній і письмовій формі.
Мета навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати
складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в
галузі філології, що характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з
аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням
письмових та усних текстів різних жанрів і стилів,
організацією успішної комунікації різними мовами.
Теоретичний зміст предметної галузі становить система
базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій,
методів і понять філології.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та
спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних
одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури,
інформаційно-комунікаційні технології.
Орієнтація
освітньої Професійна. Орієнтована на здобуття студентами
програми
професійний
знань,
умінь,
навичок
та
інших
компетентностей для успішного здійснення професійної
філологічної діяльності. Спроможність застосовувати на
практиці набуті знання щодо мети і цінностей філологічної
освіти та методики навчання української мови і літератури в
загальноосвітніх навчальних закладах, традиційні та
інноваційні підходи до вирішення проблем філологічної
освіти.
Основний фокус освітньої Освітньо-професійна програма спрямована на забезпечення
програми та спеціалізації
підготовки філологів, лінгвістів і літературознавців,
формування професійних умінь і навичок редагування
текстів різних стилів; володіння методикою проведення
навчальних занять у загальноосвітній школі; уміння
самонавчатися, розвивати аналітичне мислення, приймати
обґрунтовані рішення; здатність організовувати успішну
комунікацію українською мовою; уміння працювати
автономно.
Підготовка фахівців зі спеціальності 035 Філологія.
Особливості програми
Успішне завершення програми передбачає здобуття

фундаментальних та професійно орієнтованих знань і вмінь,
здатності вирішувати типові професійні завдання в галузі
філології та суміжних спеціальностей.
5 – Придатність випускників до працевлаштування
та подальшого навчання
Придатність випускників Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературнодо працевлаштування
видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у
закладах загальної середньої освіти; у різноманітних фондах,
фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і
культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де
потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу,
оцінювання текстів.
Академічні
права Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
випускників
Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної
освіти.
6 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, кейс-технології, індивідуальнотворчий та праксіологічний підходи. Навчання у системі
MOODLE на сайті Центру освітніх дистанційних технологій
університету.
Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в
групах, самостійна робота на основі
підручників та
конспектів, електронних підручників, консультації із
викладачами.
Оцінювання
Бально-накопичувальна система оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти з кожної навчальної
дисципліни включає поточний, періодичний та підсумковий
/ семестровий контроль знань. Основним видом контролю
знань, умінь, навичок та способів їх застосування є поточний
контроль. За семестр з курсу дисципліни проводяться дві
періодичні контрольні роботи, результати яких є складником
результатів періодичних контролів. До складу інтегрованої
навчальної дисципліни входять також курсова робота або
навчальна практика. Підсумкова оцінка за семестр
складається з суми балів за всі види роботи.
7 – Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та практичні проблеми в галузі філології
(лінгвістики, літературознавства, фольклористики,
перекладу) в процесі професійної діяльності або
навчання, що передбачає застосування теорій та
методів філологічної науки і характеризується

Загальні
компетентності

ЗК 1

ЗК 2

ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8
ЗК 9
ЗК 10
ЗК 11
ЗК 12

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

комплексністю та невизначеністю умов.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства
на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність учитися й оволодівати сучасними
знаннями.
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
інформації з різних джерел.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність працювати в команді та автономно.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.

ЗК13

Здатність проведення досліджень на належному
рівні.

ФК 1

Усвідомлення структури філологічної науки та її
теоретичних основ.
Здатність використовувати в професійній діяльності
знання про мову як особливу знакову систему, її
природу, функції, рівні.
Здатність використовувати в професійній діяльності
знання
з
теорії
та
історії
мов(и),
що
вивчаються(ється).

ФК 2
ФК 3

ФК 4
ФК 5

ФК 6

Здатність аналізувати діалектні та соціальні
різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати
соціолінгвальну ситуацію.
Здатність використовувати в професійній діяльності
системні знання про основні періоди розвитку
літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ
століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних
представників та художні явища, а також знання про
тенденції розвитку світового літературного процесу
та української літератури.
Здатність
вільно,
гнучко
й
ефективно
використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування
(офіційному, неофіційному, нейтральному), для
розв’язання комунікативних завдань у різних сферах
життя.

ФК 7

Здатність до збирання й аналізу, систематизації та
інтерпретації мовних, літературних, фольклорних
фактів, інтерпретації та перекладу тексту (залежно
від обраної спеціалізації).

ФК 8

Здатність
вільно
оперувати
спеціальною
термінологією для розв’язання професійних завдань.

ФК 9

Усвідомлення засад і технологій створення текстів
різних жанрів і стилів державною та іноземною
(іноземними) мовами.
Здатність
здійснювати
лінгвістичний,
літературознавчий та спеціальний філологічний
(залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів
різних стилів і жанрів.
Здатність до надання консультацій з дотримання
норм літературної мови та культури мовлення.
Здатність до організації ділової комунікації.

ФК 10

ФК 11
ФК 12

8 – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання
Результати навчання
РН 1.
Вільно спілкуватися з професійних питань із
(РН)
фахівцями та нефахівцями державною та іноземною(ими)
мовами усно й письмово, використовувати їх для організації
ефективної міжкультурної комунікації.
РН 2.
Ефективно працювати з інформацією: добирати

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової
літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати.
РН 3.
Організовувати процес свого навчання й
самоосвіти.
РН 4.
Розуміти фундаментальні принципи буття людини,
природи, суспільства.
РН 5.
Співпрацювати з колегами, представниками інших
культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів
тощо.
РН 6.
Використовувати інформаційні й комунікаційні
технології для вирішення складних спеціалізованих задач і
проблем професійної діяльності.
РН 7.
Розуміти основні проблеми філології та підходи до
їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
РН 8.
Знати й розуміти систему мови, загальні
властивості літератури як мистецтва слова, історію мови (мов)
і літератури (літератур), що вивчаються, і вміти застосовувати
ці знання у професійній діяльності.
РН 9.
Характеризувати діалектні та соціальні різновиди
мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну
ситуацію.
РН 10.
Знати норми літературної мови та вміти їх
застосовувати у практичній діяльності.
РН 11.
Знати принципи, технології і прийоми створення
усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та
іноземною (іноземними) мовами.
РН 12.
Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню
взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх
зумовлюють.
РН 13.
Аналізувати й інтерпретувати твори української та
зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості,
визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі
(відповідно до обраної спеціалізації).
РН 14.
Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в
усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових
різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному,
нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у
побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій
сферах життя.
РН 15.
Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та
спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.

РН 16.
Знати й розуміти основні поняття, теорії та
концепції
обраної
філологічної
спеціалізації,
уміти
застосовувати їх у професійній діяльності.
РН 17.
Збирати,
аналізувати,
систематизувати
й
інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх
для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності та/або навчання.
РН 18.
Мати навички управління комплексними діями або
проектами при розв’язанні складних проблем у професійній
діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах.
РН 19.
Мати навички участі в наукових та/або
прикладних дослідженнях у галузі філології.
9 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне
забезпечення

Підготовка фахівців здійснюється викладачами кафедри
германської
філології
Мелітопольського
державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, яку
очолює доктор філологічних наук, доцент Гармаш О.Л
згідно з чинними нормативами для підготовки фахівців з
вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
(Постанова Кабінету Міністрів України № 347-2018п від
10.05.2018 р. «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності».
Загальні
відомості
про
матеріально-технічне
забезпечення навчального процесу в Мелітопольському
державному педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького
відображені в Паспорті санітарно-технічного стану приміщень
та інших об`єктів університету, які використовуються при
проведенні освітньої діяльності.
Мелітопольський державний педагогічний університет
розташований в 7 навчальних корпусах, має два гуртожитки,
бібліотеку, комп’ютерні класи, актові зали, спортивні зали,
спортивні майданчики, агробіологічний комплекс, музеї, базу
відпочинку, навчально-польову базу (с. Богатир), навчальнонауково-польову базу (с. Степанівка), пункти харчування,
точки безкоштовного бездротового доступу в Інтернет.
Методичні кабінети, наукова лабораторія і комп’ютерні
класи факультету мають необхідну наочність, оснащені аудіовідео технікою.
Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття,
науково-дослідницька та самостійна робота студентів

проводяться у достатньою мірою забезпечених необхідним
обладнанням та сучасними ТЗН в аудиторіях.
Інформаційне
та Офіційний сайт Мелітопольського державного педагогічного
навчально-методичне
університету
імені
Богдана
Хмельницького:
забезпечення
https://mdpu.org.ua/;
необмежений безкоштовний бездротовий доступ до мережі
Інтернет;
наукова бібліотека, читальні зали;
дистанційна освітня платформа Moodle.
Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та
навчальними посібниками, вітчизняними і зарубіжними
фаховими періодичними виданнями відповідного профілю,
авторських розробок професорсько-викладацького складу,
надається відкритий доступ до електронного архівурепозитарію МДПУ eKhSUIR: http://ekhsuir.kspu.edu/ .
Вимоги щодо проведення лекційних та практичних занять
НПП визначаються Положенням про організацію освітнього
процесу в Мелітопольському державному педагогічному
університеті імені Богдана Хмельницького тв. іншими
внутрішніми положеннями.
Для розроблення лекційних курсів, організації самостійної
роботи студентів використовується видавнича продукція
викладачів кафедри, яку складають монографії, навчальні
посібники, підручники, методичні рекомендації тощо.
10 – Академічна мобільність
Національна
мобільність

Міжнародна
мобільність

кредитна

Здобувачі вищої освіти мають можливість в рамках
національної кредитної мобільності проходити у ЗВОпартнерах окремі курси, навчатися протягом семестру з
подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням
кредитів.
кредитна
Принципи
міжнародної
академічної
мобільності
визначаються законодавством України, інших країн та
міждержавними угодами. Кожен здобувач вищої освіти має
можливість пройти процедуру визнання кредитів/періодів
навчання.

