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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійну програму «Польська мова і література (переклад 

включно)» укладено відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 

035 «Філологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти (наказ 

МОН №869 від 20.06.2019 р.). Навчання за освітньою програмою передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації.  

Відповідно до названого стандарту бакалавр-філолог може працювати 

в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких 

посадах у закладах загальної середньої освіти (за наявності в освітній 

програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін і 

проходження педагогічної практики); у засобах масової інформації; у 

різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, 

музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях 

господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, 

оцінювання текстів.  

Ця освітня програма передбачає включення освітніх компонентів, які 

формують компетенції вчителя, що дозволяє присвоїти випускникам 

професійну кваліфікацію учитель польської мови і літератури 

Освітньо-професійну програму розробила  проєктна група кафедри 

української мови та методики її навчання, кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання і кафедри слов’янських мов та 

зарубіжної літератури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Керівник проєктної групи (гарант освітньої програми): Зелінська 

Оксана Юріївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української 

мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Члени проєктної групи:  

Лопушан Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання  

Ріднева Любов Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 
 

Перелік нормативних документів, на яких базується ОПП  

 

1. Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII). – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18; 

2. Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VІІІ). – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19; 

3. Класифікатор професій: ДК 003: 2010 / [розроб.: М. Гаврицька та ін.]. – К.: 

Соцінформ: Держспоживстандарт України, 2010. – 746 с.; 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.05.2016 № 567 «Про 

затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів 



бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія». – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0825-16; 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 № 600 «Про 

затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

вищої освіти». – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/rekomendatsii-1648.pdf; 

6. Постанова Кабінету міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п; 

7. Постанова Кабінету міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п;  



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

ПОЛЬСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА  

035 Філологія  

 

1 -  Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

Факультет української філології 

Кафедра української мови та методики її 

навчання  

Кафедра української літератури, 

українознавства та методик їх навчання 

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної 

літератури 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти  Бакалавр  

Галузь знань  03 

Спеціальність  035 Філологія 

Обмеження форм 

навчання 

немає 

Освітня кваліфікація  Бакалавр філології  

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

ПОЛЬСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА  

 

Професійна 

кваліфікація  
Фахівець з польської мови та літератури, 

української мови та літератури. Перекладач. 

Учитель польської мови і літератури.  
 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом бакалавра, одиничний,  

240 кредитів ЄКТС, термін навчання: 

3 роки 10 місяців.  
Заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в 

межах попередньої освітньої програми, обсягом 

не більше ніж 120 кредитів ЄКТС. 
Наявність акредитації  

Запроваджується вперше  

Ліцензія на підготовку фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем. Наказ МОН від 

09.01.2020 № 5-л 
Цикл/рівень FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 7 

рівень, НРК – 7 рівень. 
Передумови Наявність повної загальної середньої 

освіти 
Мова(и) викладання Українська, польська 
Термін дії освітньої 

програми 
3 роки 10 місяців 



Інтернет – адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://ff.udpu.org.ua/navchannya/osvitni-prohramy-

2/os-bakalavr 

2 -  Мета освітньої програми 

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в 

діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і 

оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, 

організацією успішної комунікації різними мовами та проводити освітню 

діяльність в закладах середньої освіти. 

3 -  Характеристика освітньої програми 

 Галузь знань Спеціальність  

Спеціалізація  
Галузь знань 03 – Гуманітарні науки  
Спеціальність 035 – Філологія 

Спеціалізація: 035.033 – Слов’янські мови 

та літератури (переклад включно), перша – 

польська 
 

Орієнтація освітньої 

програми (опис предметної 

області) 

Об’єктами вивчення та професійної 

діяльності бакалавра філології є мова(и) (в 

теоретичному / практичному, синхронному / 

діахронному, діалектологічному, стилістичному, 

соціокультурному та інших аспектах); 

література й усна народна творчість; жанрово-

стильові різновиди текстів; переклад; 

міжособистісна, міжкультурна та масова 

комунікація в усній і письмовій формі. 
Теоретичний зміст предметної галузі становить 

система базових наукових теорій, концепцій, 

принципів, категорій, методів і понять філології 
Особливості програми Освітня програма передбачає оволодіння 

поглибленими знаннями з польської та 

української мов та літератур. Навчаючись за 

цією освітньою програмою, здобувачі освіти 

мають можливість одержати диплом і 

польського навчального закладу. Студенти 

беруть участь у спеціальних семінарах разом зі 

студентами-учасниками програм МіГуС, 

Еразмус. 

Викладання за ОПП дисциплін 

«Педагогіка», «Психологія», методик навчання 

мови і літератури та педагогічних практик дає 

змогу отримати професійну кваліфікацію 

учителя польської мови і літератури.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 



навчання 

Придатність до 

працевлаштування 
Бакалавр філології може працювати в 

освітній та літературно-видавничій галузях; 

забезпечувати освітній процес у закладах 

середньої освіти , у засобах масової інформації,  

політичних та громадських організаціях, РR-

технологіях; в органах державної виконавчої 

влади; перекладацьких фірмах, мовних школах, 

в апараті (секретаріаті) органів місцевого 

самоврядування; у різноманітних фондах, 

спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, 

музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.  
 
Випускник освітньої програми може бути 

працевлаштованим установах, організаціях, 

підприємствах, де є потреба в роботі з текстами 

українською та польською мовами (переклад, 

створення, редагування, аналіз, оцінювання, 

інтерпретація), а саме: у різноманітних фондах, 

спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, 

музеях, мистецьких і культурних центрах, 

перекладацьких фірмах, мовних школах, 

видавництвах, обіймати посади лаборанта в 

наукових установах,  секретаря ради (науково-

технічної, наукової, художньо-технічної);  

Бакалавр-філолог може працювати у 

науковій та освітній галузі, закладах загальної 

середньої освіти (освітня програма передбачає 

цикл психолого-педагогічних та методичних 

дисциплін і проходження педагогічної 

практики).  

Випускники програми спрямовані на 

освітню діяльність відповідно до чинного 

Національного класифікатора України (ДК 

003:2010). Фахівці здатні обіймати такі первинні 

посади: 

3439 – фахівець (українська мова і 

література, польська мова і література); 

3340 – лаборант (освіта); викладач-

стажист;  
3491 – лаборант наукового підрозділу 

(українська мова і література); 

3431 – відповідальний секретар редакції; 

інспектор з контролю за виконанням доручень; 

секретар адміністративний; секретар органу 



самоорганізації населення; секретар комітету 

(організації, підприємства, установи);  

3435 - організатор діловодства. 
Академічні права 

випускників  
Навчання на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій у системі післядипломної освіти. 

 

5 - Викладання та оцінювання 

 
Викладання та 

навчання 
Програма передбачає 

студентоцентрований підхід до навчання, 

проблемно-орієнтований до викладання; 

Лекційні курси поєднано із семінарськими, 

практичними, лабораторними заняттями, 

спеціальними та педагогічними практиками.  
Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень 

студентів здійснюється за системою ECTS та 

національною шкалою оцінювання. 

Поточний контроль – усне та письмове 

опитування, самостійні та контрольні роботи, 

тестові завдання відкритого і закритого 

характеру, оцінка роботи в малих групах, захист 

індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль – екзамени та 

заліки з урахуванням накопичених балів 

поточного контролю. 

Випускна атестація – іспити з дисциплін: 

«Сучасна польська мова», «Історія польської 

літератури», «Сучасна українська літературна 

мова»,  
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  
Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

галузі філології (лінгвістики, 

літературознавства, фольклористики, перекладу) 

в процесі професійної діяльності або навчання, 

що передбачає застосування теорій та методів 

філологічної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК ) 
 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав 



і свобод людини і громадянина в Україні. 

  

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види 

та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

ЗК 3.  Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

 

ЗК 4. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

 

ЗК. 5.Здатність учитися й оволодівати 

сучасними знаннями.  

 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та 

аналізу інформації з  різних джерел. 

  

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

  

ЗК 8. Здатність працювати в команді та 

автономно. 

  

ЗК 9.Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

 

ЗК 10.Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

.  

ЗК 12. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

 

ЗК 13.Здатність проведення досліджень на 

належному рівні. 

  
 



 
Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК 1. Усвідомлення структури 

філологічної науки та її теоретичних основ.  

ФК 2. Здатність використовувати в 

професійній діяльності знання про мову як 

особливу знакову систему, її природу, функції, 

рівні.  

ФК 3. Здатність використовувати в 

професійній діяльності знання з теорії та історії 

мов(и), що вивчаються(ється).  

ФК 4. Здатність аналізувати діалектні та 

соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну 

ситуацію.  

ФК 5. Здатність використовувати в 

професійній діяльності системні знання про 

основні періоди розвитку літератури, що 

вивчається, від давнини до ХХІ століття, 

еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних 

представників та художні явища, а також знання 

про тенденції розвитку світового літературного 

процесу та української літератури.  

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й 

ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, 

у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя.  

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, 

систематизації та інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних фактів, інтерпретації 

та перекладу тексту (залежно від обраної 

спеціалізації).  

ФК 8. Здатність вільно оперувати 

спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань.  

ФК 9. Усвідомлення засад і технологій 

створення текстів різних жанрів і стилів 

державною та іноземною (іноземними) мовами. 

ФК 10. Здатність здійснювати 

лінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальний філологічний (залежно від обраної 

спеціалізації) аналіз текстів різних стилів і 



жанрів.  

ФК 11. Здатність до надання консультацій 

з дотримання норм літературної мови та 

культури мовлення.  

ФК 12. Здатність до організації ділової 

комунікації.  

ЗК 14. Здатність застосовувати у 

практичній діяльності сучасні підходи до 

викладання мови та літератури в закладах 

середньої освіти. Фахова реалізація педагогічної 

та навчально-освітньої діяльності у навчальних 

закладах на основі володіння сучасними 

методами, формами, засобами та інноваційними 

освітніми технологіями навчання учнів. 

 

. 
7 – Програмні результати навчання 

1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.  

2.  Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних 

баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати.  

3.  Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.  

4.  Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства.  

5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.  

6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності.  

7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.  

8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що 

вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.  

9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.  

10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності.  

11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами.  

12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 



характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.  

13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної 

художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню 

специфіку й місце в літературному процесі (відповідно до обраної 

спеціалізації). 

14.. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя.  

15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.  

17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.  

18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при  

розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах.  

19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях 

у галузі філології. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Склад проектної групи освітньої 

програми, професорсько-викладацький склад, 

залучений до викладання навчальних дисциплін 

за спеціальністю, відповідають Ліцензійним 

умовам провадження освітньої діяльності на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

 

Матеріально-  

технічне забезпечення 

Наявна матеріально-технічна база, що 

забезпечує проведення всіх видів лабораторної, 

практичної, дисциплінарної та 

міждисциплінарної підготовки та науково–

дослідної роботи студентів. Обладнаний 

комп’ютерний клас. Працюють лабораторії 

«Східноподільський лінгвокраєзнавчий 

науково-координаційний центр», «Польський 

культурно-освітній центр УДПУ, Науково-

дослідна лабораторія «Етнологія Черкаського 

краю» Науково-методичний центр художньо-

педагогічної творчості учителя імені Степана 

Павленка, Науково-дослідна лабораторія «Театр 

слова», Науково-методичний центр дослідження 



вишивки Східного Поділля. 

Інформаційне та 

навчально – методичне 

забезпечення 

Освітній процес забезпечений навчально-

методичними комплексами, підручниками та 

посібниками. Навчальні курси розміщені в 

системі інформаційно-освітнього середовища 

для студентів очної та заочної (дистанційної) 

форм навчання. Наукові роботи завантажені в 

інституційний репозитарій університету. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Укладені угоди: 

- з військовою академією (м. Одеса) «Про 

військову підготовку студентів за програмою 

підготовки офіцерів запасу»,  

- із Сумським державним університетом 

«Про військову підготовку студентів за 

програмою підготовки офіцерів запасу»,  

- з ДП «Український дитячий центр 

«Молода гвардія»» (для здійснення педагогічної 

діяльності та проходження виробничої 

практики), 

- з ТОВ «Лижна школа» (Буковель) для 

проведення практик студентів та надання 

методичної допомоги майбутнім вчителям. 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Реалізуються програми подвійного 

диплома:  

Університет у м. Порту (Португалія) 

Тракійський університет у м. Стара Загора 

(Болгарія) 

Державна вища школа професійної освіти 

ім. Іполіта Цегельського у       м. Гнєзно 

(Польща) 

Поморська академія у м. Слупську 

(Польща) 

Державна вища професійна школа імені 

Я.А. Коменського у м. Лєшно (Польща) 

Академія імені Яна Длугоша в м. 

Ченстохові (Польща) 

Інститут європейської культури 

Познанського університету імені Адама 

Міцкевича в м. Гнєзно (Польща) 

Державна вища школа професійної освіти 

в м. Хелмі (Польща) 
Навчання 

іноземних здобувачів 

вищої освіти 

Передбачена можливість навчання 

іноземних студентів. Іноземні студенти 

навчаються в одній групі з громадянами 



України. До іноземних студентів ставлять такі ж 

вимоги, що й до студентів, які є громадянами 

України. 
 

 

КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

І Цикл загальної підготовки 

 
Історія України 3  екзамен 

 
Філософія 3 екзамен 

 Історія Польщі  3 екзамен 

  Іноземна мова  12 екзамен/залік  

 Науково-критичне академічне письмо 3 залік 

  Всього  24  

 
Цикл професійної підготовки    

 
Блок мовознавчих дисциплін   

 
Вступ до мовознавства    3 екзамен 

 
Вступ до слов’янської філології 3 екзамен  

 Практикум польської мови  21 екзамен/залік 

 

Порівняльна типологія української і 

польської мов 
3 екзамен 

 Історія польської літературної мови  3 екзамен 

 Історична граматика польської мови  3 екзамен 

 Сучасна польська літературна мова 18 екзамен/залік  

 Сучасна українська літературна мова 12 екзамен/залік 

 Всього  66  

Блок літературознавчих дисциплін  

 
Вступ до літературознавства  3 екзамен 

 Історія польської літератури 18 екзамен 

 Український і польський фольклор  3 залік 

 

Порівняльне літературознавство 

  
3 екзамен 

 Всього  27  

 

 
Курсові роботи    

 
Курсова робота з польської мови  2  

 Курсова робота з польської літератури  2  



 

Курсова робота з теорії і практики 

перекладу  
2  

 Всього  6  

    

 
Блок перекладознавчих дисциплін 

 
  

 Вступ до перекладознавства  3 екзамен 

 Теорія і практика перекладу 9 екзамен/залік 

 Всього  12  

 

Блок психолого-педагогічних дисциплін  

 

 
Педагогіка  3 екзамен 

 
Психологія  3 екзамен 

 

Методика навчання польської мови як 

іноземної 
3 екзамен 

 

Методика навчання шкільного курсу 

літератури  
3 екзамен 

 

ІКТ у вивченні філологічних дисциплін 

в школі  
3 залік 

 

Всього      

  
15  

 
 

Всього обов’язкові компоненти  
150  

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

 

 

 
Дисципліна вільного вибору №1  6  

 
Дисципліна вільного вибору №2 6  

 Дисципліна вільного вибору №3 6  

 
Дисципліна вільного вибору №4.  6  

 Дисципліна вільного вибору №5 6  

 
Дисципліна вільного вибору №6  6  

 Дисципліна вільного вибору №7 6  

 
Дисципліна вільного вибору №8 6  

 
Дисципліна вільного вибору №9 6  

 
Дисципліна вільного вибору №10 6  

  
  

 
Загальний обсяг вибіркових компонент:                                          60  

    

 
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА   

П.1 Навчальна ( психолого-педагогічна, ) 12  



 Перекладацька практика (без відриву) 3  

П.2 

Виробнича (педагогічна практика з 

фахових методик (пробні уроки), 

педагогічна практика) 

12  

 Всього  27  

 
Атестація 3  

 

 
   

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ                         240 

 

 

ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ 

 

Розподіл за семестрами 

 

1 семестр 

 

  

1. Вступ до 

літературознавств

а 

3 Екзамен 

2. Вступ до 

мовознавства 

3 Екзамен 

3. Історія України 3 Екзамен 

4. Історія Польщі 3 Екзамен 

5. Англійська мова  3 - 

6. Практикум з 

польської мови  

3 залік 

7. Історія польської 

літератури  

3 залік 

8. Український і 

польський 

фольклор 

3 Залік  

 

2 семестр 

 

1. Науково-

критичне 

академічне 

письмо  

3 Залік 

2. Педагогіка 3 екзамен  

3. Практикум з 

польської мови 

3 Залік 

4. Англійська мова 3 Залік 



5. Психологія  3 Екзамен  

6. Вступ до 

слов’янської 

філології 

3 Екзамен 

7. Історія польської 

літератури 

3 Екзамен 

8. Філософія 3 Екзамен  

 

ІІ курс 

3 семестр 

   

1. Сучасна польська 

мова  

3 Екзамен 

2. Сучасна 

українська мова  

3 залік 

3. Історична 

граматика 

польської мови  

3 Екзамен  

4. Вступ до 

перекладознавства  

3 Екзамен 

5. Практикум з 

польської мови 

3 Залік 

6. Історія польської 

літератури  

3 Залік 

7. Англійська мова 3 – 

8. Дисципліна 

вільного вибору 

6 Екзамен / залік 

9. Дисципліна 

вільного вибору   

6 Екзамен / залік 

   

 

4 семестр  

 

1. Сучасна польська 

мова  

3 Екзамен  

2. Сучасна 

українська мова  

3 – 

3. Практикум з 

польської мови 

3 - 

4. Історія польської 

літературної мови  

3 Екзамен 

5. Історія польської 

літератури  

3 Екзамен 

6. Англійська мова 3 Екзамен 



7. Дисципліна 

вільного вибору 

3 Залік 

8.Навчальна 

практика психолого-

педагогічна 

3 залік 

   

 

ІІІ курс  

 

5 семестр  

1. Сучасна українська 

літературна мова 

3 залік 

2. Сучасна польська 

літературна мова 

3 Екзамен 

3. Методика навчання 

польської мови як 

іноземної 

3 Екзамен 

4. Методика вивчення 

літератури в школі 

3 Екзамен 

5. Теорія і практика 

перекладу 

3 Залік  

6. Практикум з 

польської мови 

3 – 

7. Історія польської 

літератури  

3 залік 

   

8. Дисципліна вільного 

вибору 

6 Екзамен / залік 

9. ІКТ у вивченні 

філологічних 

дисциплін в школі 

3 Залік  

 

 

6 Семестр  

 

1. Сучасна польська 

мова  

3 Залік 

2. Сучасна 

українська 

літературна мова 

3 Залік 

3. Теорія і практика 

перекладу 

3 Екзамен 

4. Практикум з 

польської мови 

3 Залік 



5. Історія польської 

літератури  

3 Екзамен 

6. Курсова робота з 

польської мови  

2 Форма контролю 

7. Практика 

педагогічна  

9 Форма контролю 

8. Дисципліна 

вільного вибору 

6 Екзамен / залік 

9. Дисципліна 

вільного вибору  

6 Екзамен  

 

 

4 курс  

7 семестр  

   

1. Сучасна польська 

мова  

3  

2. Теорія і практика 

перекладу 

3 Залік 

3. Практикум з 

польської мови  

3 Залік 

4. Порівняльна 

типологія 

української і 

польської мов 

3 Екзамен 

5. Історія польської 

літератури  

3 – 

6. Курсова робота з 

польської 

літератури 

2 Форма контролю 

7. Перекладацька 

практика  

3 без відриву  Форма контролю 

8. Дисципліна 

вільного вибору 

6 Екзамен / залік 

9. Педагогічна 

практика  

12 Екзамен / залік 

 

 

8 семестр  

 

1. Історія 

польської 

літератури  

3 Екзамен 

2. Порівняльне 3 Екзамен 



літературознавст

во  

3. Курсова робота 

з теорії і 

практики 

перекладу 

2 Форма контролю 

4. Дисципліна 

вільного вибору  

6 Форма контролю 

5. Дисципліна 

вільного вибору 

6 Екзамен / залік 

6. Дисципліна 

вільного вибору 

6 Екзамен / залік 

7. Атестація 

випускна 

3  Кваліфікаційний 

іспит 

   

   

 

 

 

 
4. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми проводиться згідно 

«Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням про 

Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням 

про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії» та 

інших нормативно-правових актів. 

Атестація випускників освітньої програми здійснюється у формі 

складання комплексного кваліфікаційного екзамену,  
 

 

5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 

програми 

Див. додаток 

 
6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми 

Див. додаток 

 
 
 
Керівник проектної групи 

(гарант освітньої програми) Зелінська О. Ю.  

 



Програма схвалена на засіданні кафедри української мови та методики її навчання 

(протокол № ___ від ___ ____ 201_ р.), кафедри української літератури, українознавства та 

методик їх навчання (протокол № ___ від ___ ____ 201_ р.), та кафедри слов’янських мов 

та зарубіжної літератури (протокол № ___ від ___ ____ 201_ р.) Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини  

 

Завідувач кафедри української мови та методики її навчання, 

___________________________________________________Розгон В. В. 

Завідувач кафедри кафедри української літератури, українознавства та методик їх 

навчання ___________________________________________________Сивачук Н. П. 

Завідувач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури      

___________________________________________________Ріднева Л. Ю. 

Затверджено на засіданні вченої ради факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №__  від 

_______20___ р.). 

 

 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми): 

 

Зелінська Оксана Юріївна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

Розробники: 

 

Лопушан Тетяна Володимирівна , кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Ріднева Любов Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 
 
 
 


