Код і назва спеціальності(напряму): 035 «Філологія»
Назва спеціалізації: 035.01 Філологія (Українська мова та література)
Код і назва галузі знань: 03 «Гуманітарні науки»
Кваліфікація: викладач вищого навчального закладу, філолог-дослідник
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 за будь-якою спеціальністю. 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:
Володіння українською мовою в її літературній формі та діалектному розмаїтті; уміння
аналізувати мову в її історичному розвитку та сучасному стані, користуючись системою
основних понять і термінів загального мовознавства; орієнтування в основних етапах історії
науки про мову та проблемних питаннях сучасного мовознавства; усвідомлення
закономірностей літературного процесу, художнього значення літературного твору у його
суспільних та культурних взаємозв'язках; визначення художньої своєрідності творів та творчості
письменника в цілому; володіння основними методами лінгвістичного та літературознавчого
аналізу; викладання української мови і літератури в навчально-виховних закладах; викладання
української мови та літератури у загальноосвітніх і спеціалізованих школах, профільних класах і
гімназіях, ліцеях і професійно-технічних закладах освіти та у вищих навчальних закладах І-ІІ,
ІІІ-ІV рівнів акредитації; переклад усних та письмових текстів українською мовою з російської і
навпаки; проведення консультацій з філологічних питань в управлінських організаціях,
виробничих та комерційних підприємствах і фірмах, коригування текстів у засобах масової
інформації; вільне володіння фундаментальними філологічними знаннями, необхідними для
вирішення науково-дослідних і науково-виробничих завдань в галузі філології,здатність
самостійно визначати завдання наукових досліджень у галузі філології і вирішувати їх за
допомогою сучасних методологій, методик та інформаційних технологій; здатність до
проведення навчальних занять у навчальних закладах усіх типів, а також підготовки
інтерактивних навчально-методичних комплексів з української мови і літератури; володіння
практичними навичками проектування, конструювання, моделювання освітнього процесу у
навчальних закладах усіх типів, володіння педагогічною технікою професійно-педагогічного
спілкування на основі знання психофізіологічних основ та особливостей педагогічної творчості
викладача, майстерності, творчої педагогічної діяльності.
Здатність до працевлаштування: Магістр спеціальності 035.01 філологія (українська
мова та література) може працювати учителем української мови і літератури в загальноосвітніх
школах, профтехучилищах, технікумах, вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації,
співробітником підрозділу з реклами, фахівецем зі зв’язків з громадськістю і пресою,
редактором перекладів, співробітником редакції засобів масової інформації, копірайтером,
фрірайтером.
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 035.01 Філологія (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.

