Освітня програма «Французька мова і література та друга іноземна
мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта» (за спеціалізацією 014.02
Середня освіта (Мова і література)
1 – Загальна інформація
Чернівецький національний університет імені Юрія Федькович
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти магістр, спеціальність 014 Середня освіта,
Ступінь вищої освіти
спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література), освітня
та назва кваліфікації
програма «Французька мова і література та друга іноземна мова
мовою оригіналу
(англійська)»
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
Тип диплому та обсяг
термін навчання 1 рік 4 місяці
освітньої програми
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2591041 відповідно
до рішення Акредитаційної комісії від 31 січня 2013 протокол
№101, наказ МОН України від 19.12.2016 №1565, термін дії
сертифіката до 1 липня 2023 року.
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
Цикл/рівень
ЕQF-LLL – 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра
Передумови
Французька, англійська, українська
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої програми 01.09.2017-01.03.2019 р.
Термін дії освітньої
програми

Перелік компонент освітньо-професійної програми
Перелік компонент ОП
Код
н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

1
2
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Професійне та особистісне становлення вчителя ЗНЗ
ОК 2. Основи інклюзивної педагогіки
ОК 3. Методика організації позакласної діяльності в учнів
ЗНЗ
ОК 4. Новітні технології навчання іноземних мов у ЗНЗ
ОК 5. Соціокультурна компетентність вчителя іноземної мови
в ЗНЗ
ОК 6. Сучасні підходи в навчанні іноземних мов та культур
ОК 7. Основна іноземна мова (французька)
Загальний обсяг обов'язкових компонентів
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Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок
ВБ 1. Сучасні методи наукових досліджень / Методи
дослідження
у
методиці
навчання/викладання
іноземних мов
ВБ 2. Друга іноземна мова (англійська)
ВБ 3. Теорія та історія другої іноземної мови (англійської)
/ЛКЗ другої іноземної мови (англійської)
ВБ 4. Новітні літературні течії / Літературознавство
ВБ 5. Методика навчання другої іноземної мови в ЗНЗ
Загальний обсяг вибіркових компонент:
Практична підготовка
ПП 1. Педагогічна практика з основної мови (французької)
ПП 2. Педагогічна практика з другої іноземної мови
(англійської)
ПП 3. Магістерська робота
Загальний обсяг практичної підготовки
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014 "Середня освіта"
проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної дипломної роботи і єдиного
державного кваліфікаційного іспиту з другої іноземної мови (англійської) у
встановленому порядку та завершується видачею документу встановленого зразка про
присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Ступінь вищої освіти
Магістр, спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і
література), освітня програма «Французька мова і література та друга іноземна мова
(англійська)».
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

