
 



Загальна інформація 
Галузь знань 01 – Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 014 «Середня освіта»  

Спеціалізація/ 

Освітня програма 
«Українська мова та література» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Загальний обсяг у 

ЄКТС та строк 

навчання 

240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки 

Офіційна назва 

програми 
«Українська мова та література» 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти  

здобувач вищої освіти 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й 

практичні проблеми в галузі середньої освіти, що 

передбачає застосування теорій та методів освітніх наук і 

характеризується комплексністю й невизначеністю 

педагогічних умов організації освітнього процесу в 

основній (базовій) середній школі. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної галузі та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК 2. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів), діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК 3. Здатність свідомо визначати цілі власного 

професійного й особистісного розвику, організовувати 

власну діяльність, працювати автономно та в команді. 

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу та 

критичного оцінювання інформації з різних джерел.  

ЗК 5. Здатність застосовувати набуті знання та вміння в 

практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 7. Здатність до письмової та усної комунікації, щo 

якнайкраще відпoвідають ситуації професійного і 

особистісного спілкування засобами державної мови. 

ЗК 8. Здатність проводити дослідницьку роботу, 

визначати цілі та завдання, обирати методи дослідження, 

аналізувати  результати. 

ЗК 9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми  з відповідною аргументацією, генерувати нові 

ідеї. 

ЗК 10. Здатність критично оцінювати й аналізувати 

власну освітню та професійну діяльність. 



ЗК 11. Здатність використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в освітній і професійній 

діяльності. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

ФК 1. Володіння спеціальними знаннями загальних і 

часткових теорій мовознавства та літературознавства, 

наукових шкіл і напрямів філологічних досліджень. 

ФК 2. Здатність реалізовувати сучасні підходи до 

організації та здійснення освітнього процесу згідно з 

вимогами педагогіки, психології, вікової фізіології й 

валеології, а також відповідно до норм безпеки 

життєдіяльності. 

ФК 3. Здатність формувати в учнів предметні 

компетентності, застосовуючи сучасні підходи, методи й 

технології навчання української мови та літератури. 

ФК 4. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і 

оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з 

української мови та літератури.   

ФК 5. Здатність до критичного аналізу, діагностики та 

корекції власної педагогічної діяльності з метою 

підвищення ефективності освітнього процесу.  

ФК 6. Здатність здійснювати професійну діяльність з 

української мови, спираючись на знання організації 

мовних систем, законів їх розвитку, сучасних норм їх 

використання. 

ФК 7. Здатність використовувати потенціал 

полілінгвальної підготовки для ефективного формування 

предметних компетентностей учнів. 

ФК 8. Здатність використовувати досягнення сучасної 

науки в галузі теорії та історії української мови, теорії та 

історії української літератури та культури у процесі 

навчання.  

ФК 9. Здатність орієнтуватися у літературному процесі 

в історико-культурному контексті та використовувати 

знання мови і літератури для формування національної 

свідомості, культури, ціннісних орієнтацій учнів.  

ФК 10. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та 

літературні явища, використовувати різні методи й 

методики аналізу тексту. 

ФК 11. Здатність взаємодіяти зі спільнотами (на 

місцевому, регіональному, національному, європейському 

й глобальному рівнях) для розвитку професійних знань і 

фахових компетентностей, використання перспективного 

практичного досвіду й мовно-літературного контексту для 

реалізації освітніх цілей. 

Програмні ПРН 1. Базові знання філософії, культурології, історії 



результати 

навчання 

української культури, що сприяють формуванню 

світогляду й соціалізації особистості в суспільстві, 

усвідомлення етичних цінностей, норм поведінки; 

ПРН 2. Знання сучасних філологічних й дидактичних 

засад навчання української мови та літератури та вміння 

творчо використовувати різні теорії й досвід (вітчизняний,  

закордонний) у процесі вирішення професійних завдань. 

ПРН 3. Знання державного стандарту загальної 

середньої освіти, навчальних програм з української мови 

та літератури для ЗВО та практичних шляхів їхньої 

реалізації в різних видах урочної та позаурочної 

діяльності. 

ПРН 4. Знання та вміння використовувати сучасні 

форми, методи й способи контролю й оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів з української мови та 

літератури.  

ПРН 5. Знання правових та етичних норм, які 

регулюють відносини між людьми в професійних 

колективах. 

ПРН 6. Знання сучасних підходів до організації та 

здійснення освітнього процесу згідно з вимогами 

педагогіки, психології, вікової фізіології й валеології, 

екології. 

ПРН 7. Застосування сучасних методик й технологій 

(зокрема інформаційні) для забезпечення якості освітнього 

процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.  

ПРН 8. Уміння аналізувати, діагностувати та 

корегувати власну педагогічну діяльність з метою 

підвищення ефективності освітнього процесу.  

ПРН 9. Знання мовних норм, соціокультурної ситуації 

розвитку української мови, що вивчаються, особливості 

використання мовних одиниць у певному контексті, 

мовний дискурс художньої літератури й сучасності.   

ПРН 10. Здатність використовувати знання й уміння з 

теоретичної граматики, теоретичної фонетики, 

лексикології, стилістики для комунікативного спілкування. 

ПРН 11. Володіння комунікативною мовленнєвою 

компетентністю з української мови (лінгвістичний, 

соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до 

загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти), 

здатність удосконалювати й підвищувати власний 

компетентнісний рівень у вітчизняному та міжнародному 

контексті.   

ПРН 12. Знання специфіки перебігу літературного 

процесу в історико-культурному контексті; володіння  



 


