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1. Профіль освітньо-професійної програми

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва закладу вищої 
освіти та структурного 
підрозділу

Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка 
Кафедра української мови, літератури та методики 
навчання

1.2.
Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Магістр із середньої освіти. Учитель української мови 
і літератури, зарубіжної літератури

1.3. Офіційна назва освітньо- 
професійної програми

Середня освіта (Українська мова і література)

1.4.
Тип диплома та обсяг 
освітньо-професійної 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяці

1.5. Наявність акредитації
Наказ МОН України № 13 від 08.01.2019

1.6. Цикл/рівень Другий магістерський рівень вищої освіти відповідає 
8 кваліфікаційному рівню НРК України

1.7. Передумови Наявність ОС «Бакалавр» або «Магістр», ОКР 
«Спеціаліст»

1.8. Мова(и) викладання Українська

1.9. Термін дії освітньо- 
професійної програми

До 01 липня.2024 р.

1.10

■

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису 
освітньо-професійної 
програми

Ьі1р://ппі.£при.е(1и.иа/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1,

Підготовка ерудованого конкурентоздатного фахівця -  учителя української мови й 
літератури, зарубіжної літератури; викладача української мови і літератури, 
зарубіжної літератури, який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових 
дисциплін, методологією наукового дослідження, сучасними інформаційними 
технологіями, здатний до творчої науково-педагогічної діяльності, безперервної 
самоосвіти Та професійного самовдосконалення. Формування фахівців-дослідників 
із української мови, української і зарубіжної літератур з широким доступом до 
працевлаштування й подальшого навчання.

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1
Предметна область (галузь 
знань, спеціальність, 
спеціалізація (за наявності))

01 Освіта/ Педагогіка 
014 Середня освіта
014 Середня освіта (Українська мова і література)

3.2. Орієнтація освітньо- 
професійної програми

Освітньо-професійна магістра

3.3.

Основний фокус освітньо- 
професійної програми та 
спеціалізації

Програма спрямована на забезпечення фахової 
діяльності випускників за такими напрямами: 
викладацький (викладання базових, професійно- 
Орієнтованих дисциплін зі спеціальності та методики 
їх навчання); організаційно-виховний (організація 
виховної роботи в академічних групах, учнівських 
колективах); науково-дослідний (дослідження у 
галузях філології, педагогіки, психології).



3.4.

Особливості освітньо- 
професійної програми

Програма поєднує поглиблене вивчення української 
мови і літератури, зарубіжної літератури з вивченням 
теоретико-лінгвістичних, психолоґо-педагогічних 
дисциплін, асистентською практичною підготовкою, 
участю в дослідницьких проектах фахового 
спрямування, розробці та експериментальній 
перевірці інноваційних освітніх технологій і 
передбачає підготовку здобувачів вищої освіти за 
дуальною формою освіти.

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1,

Придатність до 
працевлаштування

Підприємства, установи, організації у сфері освіти і 
виробничого навчання державної, комунальної і 
приватної форм власності -  адміністративні та/або 
науково-педагогічні посади відповідно до переліку 
ДК 003:2010;
2310 Вчитель;
2351.2 Викладач (методи навчання)
Після закінчення навчання випускники можуть 
працювати на таких посадах: 
учитель закладу загальної середньої освіти; 
викладач закладів передвищої та вищої освіти;
- викладач професійного та професійно-технічного 
закладу освіти;
-  секретар-референт;
- референт прес-служби державних установ; 
-методист, лаборант;
-інспектор освітніх закладів.

4.2.

Подальше навчання
Можливість навчання за освітньо-науковою 
програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти «Доктор філософії», підвищення свого 
науково-методичного рівня в закладах вищої освіти і 
наукових установах України та за кордоном; набуття 
часткових кваліфікацій за іншими спеціалізаціями в 
системі післядипломної освіти

Розділ 5. викладання та оцінювання

5.1.

Викладання та 
навчання

Студентоцентрований підхід, проблемно-орієнтоване 
навчання, Компетентніше, самонавчання, системність 
навчання, контекстність навчання, актуалізація 
результатів навчання, глибока практична підготовка, 
Провідні методи навчання -  проблемний, частково- 
пошуковий та дослідницький. Застосовуються 
інтерактивна, проектна, навчально-ігрова, технологія 
розвитку критичного мислення, технологія 
саморозвитку, інформаційно-цифрова та 
інтерактивно-комунікативна технології навчання 
(вебінари, тренінги, презентації), дистанційні освітні 
технології. Викладання та навчання проводиться у 
формі лекцій, у тому числі мультимедійних та 
інтерактивних, семінарських та практичних занять, 
самостійної роботи, виконання індивідуальних і 
групових проектів та виробничої практики зі



спеціальності, а також позааудиторні форми 
(індивідуальні, консультації, диспути, дискусії, 
«круглі столи», ділові ігри тощо )

5.2. ’ Оцінювання

Поточне оцінювання, тестування знань, презентації, 
звіти про практику, модульні контрольні роботи, 
заліки, семестрові екзамени та захист магістерської 
роботи

Розділ 6. Програмні компетентності

бЛ. Інтегральні
компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й 
практичні проблеми в галузі вищої та загальної 
середньої освіти, що передбачає застосування теорій 
та методів освітніх наук і характеризується 
комплексністю педагогічних умов організації 
навчального процесу у вищій та загальноосвітній 
школі.

6.2.

Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності.
ЗК2. Знання основ філософії, психології, педагогіки, 
що сприяють розвитку загальної культури й 
соціалізації особистості, схильності до етичних 
цінностей тощо.
ЗКЗ. Здатність до розуміння причинно-наслідкових 
зв'язків розвитку суспільства й уміння їх 
використовувати у професійній діяльності.
ЗК4. Здатність аналізувати, систематизувати, 
виокремлювати та перевіряти проблеми сучасної 
науково-філософської методології, трансформувати 
наукові знання та розуміння.
ЗК5. Здатність до критичного аналізу, оцінки й 
синтезу нових та складних ідей у галузі філологічної 
освіти.
ЗК6. Здатність здіснювати науковий пошук, 
визначати рівень новизни й актуальності 
пропонованих концепцій.
ЗК7. Здатність до здійснення ділового іноземного 
мовлення (усного та писемного), аргументувати 
власну думку іноземною мовою, критично оцінювати 
результати наукової діяльності.
ЗК8. Здатність до публічних виступів, володіння 
загальними закономірностями мовленнєвої поведінки 
освітянина.
ЗК9. Здатність до використання інформаційних і 
комунікаційних технологій.
ЗК10. Здатність до генерації нових ідей і варіантів 
розв’язання задач, до комбінування та 
експериментування, до оригінальності, 
конструктивності, економічності та простих рішень. 
ЗК 11. Здатність до набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (зоії зкіїїз), що відповідають меті 
й завданням програми.
ЗК12. Здатність генерувати та впроваджувати ідеї 
автономно та працювати в команді, займати лідерські



ЗК 13. Здатність до рефлексії, самокритики, 
самооцінювання, моделювання власної траєкторії 
професійного розвитку та самовдосконалення.

позиції під час професійної комунікації.

Фахові компетентності 
(ФК)

6.3.

ФК1. Здатність формувати у студентів та учнів 
предметні компетентності.
ФК2. Здатність застосовувати у власній практичній 
діяльності сучасні підходи (особистісно- 
орієнтований, діяльнІсний, компетентнісний) до 
викладання української мови та літератури, 
зарубіжної літератури на підставі передового 
українського й міжнародного досвіду, ефективні 
методи й освітні технології навчання,

ФКЗ. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і 
оцінювання рівня навчальних досягнень студентів та 
учнів з української мови та літератури, зарубіжної 
літератури; аналізувати особливості сприйняття та 
засвоєння ними навчальної інформації з метою 
корекції й оптимізації освітнього процесу.
ФК4. Здатність до інноваційної професійної 
діяльності відповідно до цілей і завдань освітнього 
процесу.
ФК5. Здатність використовувати досягнення 
сучасної науки в галузі теорії та історії української 
мови й літератури, зарубіжної літератури у закладах 
загальної середньої і вищої освіти, практиці навчання 
української мови й літератури, зарубіжної літератури.

ФК6. Здатність вільно володіти українською мовою, 
адекватно використовувати мовні ресурси, 
демонструвати сформовану мовну й мовленнєву 
компетенції в процесі фахової і міжособистісної 
комунікації, володіти різними засобами мовної 
поведінки в різних комунікативних контекстах.

ФК7. Здатність використовувати когнітивно- 
дискурсивні вміння, спрямовані на сприйняття й 
породження зв’язних монологічних і діалогічних 
текстів в усній і письмовій формах, володіти 
методикою розвитку та вдосконалення зв’язного 
мовлення студентів та учнів у процесі говоріння й 
підготовки творчих робіт.

ФК8. Здатність орієнтуватися в українському та 
світовому літературному процесі (від давнини до 
сучасності), уміння використовувати здобутки 
українського письменства для формування 
національної свідомості, культурного світогляду 
студентів, учнів, їхньої моралі, ціннісних орієнтацій у 
сучасному суспільстві._____~ ■ : _______
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ФК9. Здатність критично осмислювати нові художні 
тенденції; використовувати фахові знання з 
літератури, уміння й навички в галузі порівняльного 
літературознавства для аналізу літературного 
процесу.

ФКЮ. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та 
літературні явища, використовувати різні методи й 
методики лінгвістичного та літературознавчого 
аналізів художнього тексту.

ФК11. Здатність власною державницькою позицією, 
особистою мовною культурою, ерудицією, повагою й 
любов’ю до української мови, літератури, історії 
українського народу виховувати національно 
свідомих громадян України.
ФК12. Здатність до критичного аналізу, діагностики 
та корекції власної педагогічної діяльності, оцінки 
педагогічного досвіду (вітчизняного, закордонного) у 
галузі викладання української мови та літератури, 
зарубіжної літератури з метою професійної 
саморегуляції й свідомого вибору шляхів вирішення 
проблем в освітньому процесі.
ФК13. Здатність виконувати власне дослідження 
(проект), узагальнювати й оприлюднювати результати 
діяльності з розроблення актуальної проблеми (у 
фахових виданнях, виступах тощо); застосовувати 
елементи теоретичного й експериментального 
дослідження в професійній діяльності.

Ф К 14. Здатність доцільно використовувати й 
створювати сучасне навчально-методичне 
забезпечення (обладнання) для проведення занять.

ФК 15. Здатність створювати рівноправний і 
психологічно позитивний клімат для навчання, 
організовувати ефективну комунікацію між 
учасниками освітнього процесу (студентами, учнями, 
викладачами, учителями, батьками та ін.), 
дотримуватися етичних норм у професійній 
діяльності та впроваджувати їх в освітній простір і 
суспільство.

ФК 16. 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.
ФК 17. Здатність розуміти вимоги до діяльності за |



спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 
сталого розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової держави.
ФК18. Здатність професійно самовдосконалюватися, 
саморозвиватися.

Розділ 7. Програмні результати навчання
ПРН 1. Розуміти основні підходи, напрями, школи і 
методи наукового пізнання; способи обґрунтування і 
розвитку знання; основні сучасні концепції 
методології науки; систематизувати філософські 
знання; виокремлювати й аналізувати проблеми 
сучасної науково-філософської методології.
ПРН 2. Володіти професійним мовленням; знати 
основні ідіоматичні вирази ділової іноземної мови; 
застосовувати здобуті комунікативні навички для 
розв’язання професійних проблем, здійснення 
керівництва Освітнім процесом.
ПРН 3. Оволодіти науковою українською мовою; 
знати основні ідіоматичні вирази наукової української 
мови; застосовувати здобуті професійні та 
комунікативні навички для здійснення науково- 
дослідницької діяльності в освітніх установах; 
опанувати технології роботи із сучасним українським 
науковим текстом, розвивати уміння і навички мовно
стилістичного аналізу наукового тексту; створювати 
навчально-наукові тексти тощо; 
аргументовано, спираючись на словники і мовленнєві 
зразки, оцінювати власне наукове мовлення та 
мовлення інших авторів наукового продукту.
ПРН 4, Екстраполювати основні закони риторики на

Програмні результати діяльність в галузі освіти;
навчання вирішувати комунікативні і мовленнєві завдання в

конкретній ситуації спілкування; вести розгорнутий 
монолог, ефективну бесіду з фахової проблематики; 
оволодіти ораторським, полемічним мистецтвом 
(диспут, полеміка, дискусія); системно аналізувати 
комунікативний процес (рефлексія).

ПРН 5. Застосовувати на практиці знання щодо 
сучасних філологічних та дидактичних засад 
навчання української мови, української і зарубіжної 
літератури, елементів теоретичного й 
експериментального (пробного) дослідження в 
професійній сфері та методів їх реалізації.

ПРН 6. Знати основні функції й закони розвитку мови 
як суспільного явища, різнорівневу (системну) 
організацію української мови та її норми, особливості 
використання мовних одиниць у певному контексті, 
мовний дискурс художньої літератури й сучасності.

ПРН 7. Знати провідні тенденції розвитку 
літературного процесу в Україні, специфіку його



перебігу в культурному контексті, зміст естетичних 
теорій, методів, напрямів, течій, стилів, жанрів; твори 
української класики й сучасності у взаємозв’язках із 
зарубіжною літературою й культурою.

ПРН 8. Знати державний стандарт загальної 
середньої освіти, навчальні програми з української 
мови та літератури для ЗЗСО та практичні шляхи їх 
реалізації в різних видах діяльності.
ПРН 9. Визначати актуальні проблеми науки, 
проектувати наукове дослідження на основі сучасних 
парадигм із використанням основних дослідницьких 
принципів та підходів, будувати понятійний 
(науковий) апарат дослідження;
критично аналізувати інформаційні джерела, 
фіксувати отриману інформацію в різних видах, 
генерувати нові ідеї;
здійснювати планування, організацію та презентацію 
результатів наукових досліджень на рівні повної 
вищої освіти.
Знати та керуватись у професійній діяльності 
законодавчими актами України в галузі освіти, 
методичні, нормативні та інші директивні документи, 
що регламентують діяльність закладу освіти й 
управління освітою;
розуміти складові освітньої діяльності, загальні 
основи і принципи управління навчальним і виховним 
процесами;
застосовувати теоретичні знання (концепції, 
принципи, методи тощо) в навчальній та виховній 
діяльності та володіти критеріями їх відбору 
відповідно до особливостей діяльності закладу; 
керуватись прогресивними концепціями і сучасними 
системами управління закладами освіти, освітніми 
установами;
ПРН 10. Розробляти стратегічні й поточні плани 
навчальної, виховної та освітньої діяльності закладу, 
окремого структурного підрозділу; 
планувати структуру та зміст освітнього процесу; 
планувати, організовувати та аналізувати різноманітні 
види аудиторних і позааудиторних занять; 
використовувати найефективніші методи навчання, 
виховання і розвитку; здійснювати організацію 
науково-дослідницької та методичної роботи.

ПРН 11. Уміти організувати освітній процес у ЗВО, 
ЗЗСО (співпрацю в команді), реалізувати професійно- 
практичні засади навчання української мови та 
літератури, зарубіжної літератури, керувати 
пізнавальною діяльністю студентів, учнів старшої 
школи. _________

ю
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ПРН 12. Уміти працювати з теоретичними та 
науково-методичними джерелами (зокрема 
цифровими), знаходити, обробляти, систематизувати 
й застосовувати в освітній діяльності сучасну наукову 
інформацію, бібліографію; сприймати, створювати, 
аналізувати, оцінювати медіатексти, комп’ютерні 
технології.

ПРН ІЗ. Володіти комунікативною мовленнєвою 
компетентністю з української мови (лінгвістичний, 
соціокультурний, прагматичний компоненти 
відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із 
мовної освіти), здатний вдосконалювати та 
підвищувати власний компетентнісний рівень.

ПРН 14. Володіти різними видами аналізу 
художнього твору, визначати його жанрово-стильову 
своєрідність, місце в літературному процесі, традиції 
та новаторство, зв’язок твору із фольклором, 
міфологією, релігією, філософією, значення для 
національної культури.

ПРН 15. Розрізняти епохи (періоди), напрями, течії, 
жанри, стилі української літератури за їх сутнісними 
характеристиками й на тлі світового письменства.

ПРН 16. Володіти основами професійної культури, 
мати здатність створювати й редагувати тексти 
фахового змісту, працювати із медіатекстами.

ПРН 17. Володіти методами й методиками 
діагностування навчальних досягнень студентів, 
учнів з української мови та літератури, зарубіжної 
літератури; уміти здійснювати педагогічний супровід 
самовизначення учнів, студентів, підготовки до 
майбутньої професії.

ПРН 18. Уміти вдосконалювати набуту під час 
навчання кваліфікацію.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1. Кадрове забезпечення

Усі штатні науково-педагогічні працівники, які 
залучені до реалізації освітньо-професійної програми, 
відповідно до ліцензійних вимог мають науковий 
ступінь та/або вчене звання, є провідними фахівцями 
з педагогіки, психології, української філології та 
методики навчання мови і літератури, а також 
підтверджений рівень наукової і професійної 
активності.

8.2.
Матеріально-технічне

Навчальні аудиторії, які обладнані комп’ютерною 
технікою, що відповідає потребам навчального 
процесу



забезпечення

8.3

Інформаційне та навчально-
методичне
забезпечення

Інформаційний пакет спеціальності, навчально- 
методичні комплекси дисциплін, фонди наукової 
бібліотеки університету, у тому числі передплачувані 
фахові періодичні видання та інституційний 
репозитарій.
Офіційний сайт ГНПУ ім..О.Довженка: Ьіїр:// 
ЬПр://пе\у.епои.ес1и.иа/ик//:
Наукова бібліотека ГНПУ: Ьіїо://1іЬгагу.2пш.ес1и.иа/: 
офіційний сайт факультету : ЬШз ://ппі. епш. есіи. иа/; 
Заняття проводяться із використанням сучасного 
обладнання, в т.ч. мультимедійного

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1.
Національна кредитна 
мобільність

Національна кредитна мобільність реалізується на 
основі двосторонніх договорів між Навчально- 
науковим інститутом філології та історії 
Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка та 
Інститутом педагогіки НАПН України, Національним 
педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова

2. Перелік компонент освітньо^професійної програми 
та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОПП

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
1 2 3 4

Обов’язкові компоненти ОПП

ОК1.
Філософія освіти 3 Екзамен

ОК 2
Культура наукової української мови 3 ■ Залік

ОК 3 Іноземна мова за професійним спрямуванням
3 Залік

ОК 4
Педагогіка 3 Екзамен

ОК 5 Психологія 3 Екзамен

ОК6
Методологічні основи дослідження лінгвістичних 
об'єктів

3 Екзамен

ОК 7 Основні напрями сучасного літературного процесу 3 Екзамен
ОК 8 Методика викладання лінгвістичних дисциплін 3 Екзамен
ОК 9 Методика викладання літературознавчих дисциплін 3 \ Екзамен
ОК 10 Сучасна українська мова . 4 Диференційно- 

ваний залік
ОК 11 Актуальні проблеми сучасного мовознавства 3 Екзамен

12



(Ж 12 Сучасна українська література 4 Диференційо
ваний залік

0К13 Актуальні проблеми сучасного літературознавства 3 Диференці
йований залік

ОК 14 Георія літератури 4 Диференці
йований залік

ОК 15 Сучасна зарубіжна література 3 Диференці
йований залік

ОК 16 Педагогічна практика на робочому місці вчителя
6 Диференці

йований залік
ОК 17 Іедагогічна практика в закладах фахової 

передвищої освіти 6 Диференці
йований залік

ОК 18 Підготовка до написання магістерської роботи 12

ОК 18.1 Методологія і методи наукових досліджень 3 Залік

ОК 18.2 Інформаційні технології в дослідницькій діяльності 3 Залік

ОК 18.3 Академічна риторика 3 Залік

ОК 18.4 Дослідницька практика з написання магістерської 
роботи

■ 3-

ОК19 Захист магістерської роботи 1 Екзамен

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 73
Вибіркові компоненти ОПП

Академічна доброчесність Залік
Інтелектуальна власність

ВБ 1 Основи міжкультурної комунікації 3
Професійна кар’єра
Дистанційне навчання як сучасна освітня 
технологія
Психолінгвістика залік
Практична стилістика української мови

ВБ2 Наріччя української мови
Лінгвокультурологія
Основи критичного мислення
Соціолінгвістика

ВБ 3 Типологія помилок залік
Редагування наукових текстів

ВБ 4
Технологія сучасного уроку української мови в 
умовах аудиторного й дистанційного навчання

4 залік

Мовні розбори в основній школі
Виховання національної свідомості й патріотизму 
у майбутнього вчителя на матеріалі сучасної 
української літератури
Уроки розвитку мовлення: специфіка підготовки 
та проведення
Формування ключових компетентностей у 
здобувачів освіти
Діловий етикет учителя та етика ділового 
спілкування



Літературний процес і генологія 4 залік
ВБ 5 Основи довженкознавства

Золоті сторінки українського театру і драматургії
Література як вид мистецтва
Порівняльне літературознавство
Міфопоетика української літератури
Інтерпретація літературного твору
Сумщина літературна

Загальний обсяг вибіркових компонент 17
Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90

2.2. Структурно-логічна схема ОІІП

І семестр II семестр III семестр
ОК1. Філософія освіти ОК 7 Основні напрями ОК 14 Теорія
О К2 Культура наукової сучасного літературного процесу літератури
української мови ОК 8 Методика викладання ОК 15 Сучасна
ОК 3 Іноземна мова за лінгвістичних дисциплін зарубіжна література
професійним спрямуванням ОК 9 Методика викладання ОК 17 Педагогічна
ОК 4 Педагогіка літературознавчих дисциплін практика в закладах
ОК 5 Психологія ОК11 Актуальні проблеми фахової передвищої
ОК 6 Методологічні сучасного мовознавства освіти
основи дослідження ОК 12 Сучасна українська ОК 18.3 Академічна
лінгвістичних об'єктів література риторика
ОК 10 Сучасна українська ОК 13 Актуальні проблеми ОК 18.4 Дослідницька
мова сучасного літературознавства практика з написання
ОК 18.1 Методологія і ОК 16 Педагогічна практика на магістерської роботи
методи наукових досліджень робочому місці вчителя ОК19 Захист

ВБ 1 Академічна ОК 18.2 Інформаційні магістерської роботи
доброчесність/ІНтелектуальн технології в дослідницькій ВБ 3 Типологія
а власність/Основи діяльності помилок/Редагування
міжкультурної ВБ 2 наукових текстів
комунікації/Професійна Психолінгвістика/Практична ВБ 4 Технологія
кар’єра/Дистанційне стилістика української мови/ сучасного уроку
навчання як сучасна освітня Наріччя української української мови в
технологія/ мови/Лінгвокультурологія/Основ умовах аудиторного й
Культура антитерористичної и критичного дистанційного
безпеки в закладах освіти та 
методика її формування

мислення/Соціолінгвістика навчання/Мовні розбори 
в основній школі/ Уроки 
розвитку мовлення: 
специфіка підготовки та 
Проведення/Формування 
ключових 
компетентностей у 
здобувачів
освіти/Діловий етикет 
учителя та етика 
ділового спілкування 
ВБ 5 Літературний
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процес і
генологія/Основи
довженкознавства/Золот
і сторінки українського
театру і
драматургії/Література
як вид
мистецтва/Порівняльне

г літературознавство/
■ Г Міфопоетика
1 української літератури/
і Інтерпретація
1 ■ літературного твору/

' Сумщина літературна
і Виховання національної

свідомості й патріотизму
у майбутнього вчителя
на матеріалі сучасної
української літератури

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників другого рівня вищої освіти «Магістр» з галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка проводиться у формі захисту магістерської роботи, яка 
обов’язково передбачає методичний компонент, та завершується видачею 
документа встановленого зразка про присудження освітнього ступеня магістра із 
присвоєнням кваліфікації: Магістр із середньої освіти. Учитель української мови 
і літератури, зарубіжної літератури.

Атестація здійснюється відкрито та публічно.

15



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньо-професійної програми
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ВБ 

5

ЗК1 X X X X X X X X

ЗК2 X X X X X X X X

ЗКЗ X
X X

ЗК4 X X X X X X X

ЗК5 X X X X X X X X

ЗК6 X X X X X X X X X

ЗК7 X X X

ЗК8 X X X X X X X

ЗК9 X X X X

ЗК10 X X X X X X X X X

ЗК11 X X X X X X X X X X

ЗК12 х X X X X X X X

ЗКІЗ X X X X X X X X х

ФК1 X X X X X X X

ФК2 X X X X X X X

ФКЗ X X X X X X X

ФК4 х X X X X X X

ФК5 X X X X X X X X X X

ФК6 X X X X X X

ФК? X X X х X X X X

ФК8 X X X X X X X

ФК9 X X X X

ФК10 X X X X X X X X

ФК11 X - х X х . х X X X

ФК12
X X X X X X X X X X X

ФК13 X X X X X X X

ФК14 X X X X X

ФК15 X X X X X X X

ФК16
X X X X X X X X X

ФК17
X X X X X X X X

ФК18
X X X X X X X X



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньо-професійної програми
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5

ПРН 1 X X X X X X X X

ПРН 2 X X X X х X X X

ПРНЗ X X X X X X X X X X X

ПРН 4 X X X X X X X X X X

ПРН 5 X X X X X X X X X X

ПРН 6 X X X X X X X X

ПРН 7 X X X X X X X

ПРН 8 X X X X X X X

ПРН 9 X х X X X X X X X

ПРН 10 X X X X X X X

ПРН 11 X X X X X X X X X X X X X

.ПРН-12 X X X X

ПРН 13 X X X X X X

ПРН 14 X X X X X X X

ПРН 15 X X X X

ПРН 16 X X - X X X X

ПРН 17 X X х X X X X

ПРН 18 X X X X X X X X X

6. Перелік джерел, на яких базується освітня програма

1. Закон України «Про виїду освіту» (2014) та інші нормативно-правові 
документи України в галузі вищої освіти.

2. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації Академії 
педагогічних наук України І В. М. Захарченко, В. І. Луговий, 
Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова; за ред. В. Г. Кременя. К. : ДП НВЦ 
«Пріоритети», 2014.108 с.

3. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 
26.04.15, №266).

4. Національна рамка кваліфікацій. ІЖЬ: 2акоп4.га(За.£ОУ.иа/1а\у§/зЬо\у/1341- 
2011-п.

5. Методичні р ек о м ен д а ц ії щодо розроблення стандартів вищої освіти. ІЖЬ: 
топ.§оу.иа/сопіепІ/Діяльність/Реформа%20освіти/07-ше1;о(1- 
гекошепсіасгіуі.сіос



6. Международная стандартная классификация образования: ЦКЬ: ЬИр:// 
8Ьагед ‘ВиЬИп’ (іезсгіріогз іог 8Ьогі Сусіе, Рігзі Сусіе, 8есопд Сусіе апсі ТЬігсІ 
Сусіе А\уаг(І5. ІЖЬ: \у¥/\у.ипі-
<1ие.сІе/ітрегіа/тс1/сопІепі/Ьо1о§па/<іиЬ1іп_де5СгірІог5.рсІі'

Гарант освітньої програми 
завідувач кафедри української мови, 
літератури та методики навчання, / /
доктор філологічних наук, професор /  Анатолій НОВИКОВ
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