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: бакалавр філології, фахівець з української мови та літератури
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною 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 – комплексний
кваліфікаційний іспит зі спеціальності.
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, уміння редагувати україномовні тексти різних стилів, уміння використовувати
філологічні знання у процесі викладання української мови та літератури, світової літератури у
відповідних типах середніх навчальних закладів, володіння методами інформаційного пошуку (в
тому числі в системі Інтернет), володіння статистичними методами обробки філологічної
інформації, уміння працювати з різними типами текстових редакторів, навички спілкування,
включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із
поширених європейських мов, викладання української мови і літератури в навчально-виховних
закладах, консультування з філологічних проблем державних установ, підприємств,
громадських організацій.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 035.01 філологія (українська мова
та література) може працювати учителем української мови і літератури в загальноосвітніх
школах, 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: Бакалавр спеціальності 035.01 Філологія (Українська
мова та література) може продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра в
будь-якій галузі, крім медицини та юриспруденції.
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.

