Код і назва спеціальності(напряму): 014 Середня освіта
Назва спеціалізації: 014.01 Середня освіта (українська мова та література)
Код і назва галузі знань: 01 Освіта
Кваліфікація: магістр з середньої освіти, викладач української мови та літератури
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: магістр – повна вища освіта
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї ступеня бакалавра з будь-якої спеціальності. За умови, що попередній
рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист магістерської
роботи
Програмні результати навчання: оволодіння основами загальнотеоретичних і
професійних дисциплін в обсязі, необхідному для проведення науково-дослідної роботи,
основами дисциплін психолого-педагогічного циклу в їх спрямуванні на вищу школу;
проведення досліджень з проблем дидактики і методики навчання та прийомів навчання у ВНЗ;
забезпечення процесів наукової та управлінської діяльності навчального закладу; аналіз
основних напрямів розвитку освіти, систематизації, опрацювання, аналізу, узагальнення та
використання інформації; розробка планів методичної роботи з курсу «українська мова та
література», виготовлення інформаційних та науково-методичних матеріалів, прогресивних
технологій навчання та активних методів навчання; використання у практиці навчання основних
понять та наукових розробок української філології, наукового апарату сучасної лінгвістики і
літературознавства, понять, ідей та методів сучасних інформаційних технологій.
Здатність до працевлаштування: загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї (вчитель
української мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури, педагог-організатор); вищі
навчальні заклади I-IV рівнів акредитації (викладач української мови та літератури); засоби
масової інформації (коректор та редактор у засобах масової інформації та видавництвах, диктор
на телебаченні й радіо); бібліотеки, музеї, архіви, науково-дослідні, науково-інформаційні
державні установи (працівник бібліотеки, музею, архіву, співробітник, серкретар-референт
науково-дослідних та науково-інформаційних установ, консультант зв’язків із громадськістю в
управлінських організаціях).
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 014.01 Середня освіта
(Українська мова та література) може продовжувати навчання в аспірантурі.
Випускна кафедра: української філології та журналістики
Інститут/факультет: факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки
Керівник освітньої програми: доцент, кандидат педагогічних наук Бондаренко Галина
Петрівна, g.p.bondarenko@mail.ru, р.т. 0501800740.

