
Освітня програма 
«Болгарська мова та література»

Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: перший (бакалавр).

Умови вступу (на державну та платну
форми навчання): Національний
мультипредметний тест (НМТ) +
мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.032 Слов`янські
мови та літератури (переклад
включно), перша — болгарська:
Болгарська мова та література.

Кого ми навчаємо?
Бакалавра філології. Фахівця з
болгарської мови та літератури. 

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Завдяки багаторічній співпраці з найвідомішими університетами Болгарії,
наші студенти мають змогу слухати лекції провідних славістів, брати участь у
програмі ERASMUS+, навчатися на студентських практиках або літніх
семінарах з мови, літератури і культури відповідних країн. Ви вже вивчали
мову на березі моря або в горах? Погодьтесь, це надзвичайно цікаво!
Готуйте валізи і пам’ятайте: Ваш пріоритет — болгарська мова та література.     
Окрім болгарської мови, ви вдосконалите ще й рідну – українську, зможете
опанувати ще одну слов’янську мову та поглибити знання з англійської (або
іншої іноземної) мови.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Наші випускники-славісти завдяки дипломові бакалавра філології мають
неабиякі можливості для подальшого працевлаштування. Вас цікавить
бізнес?! Наші випускники успішно працюють у туристичних фірмах, на
різних підприємствах, де потрібне знання рідкісної мови. І не лише мови,
адже славістика – це не просто мова!

Серед наших випускників є відомі науковці, дипломати – посли, консули,
культурні аташе, журналісти, письменники. Під час навчання ми запросимо
їх, щоб вони поділилися думками, як використати потенціал славістики.

Зустрічатися з письменниками, бути учасниками наукових конференцій,
волонтерами на книжкових форумах, економічних форумах, самітах,
театральних та кінофестивалях знайомляться з організацією заходів і
вправляються у перекладі. Погодьтесь, такий досвід – безцінний!

А ще Ви отримаєте любов, увагу, поради, досвід ваших викладачів –
професіоналів своєї справи, які мають міжнародне визнання, читають лекції у
провідних європейських університетах і з нетерпінням чекають вас у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:



Освітня програма 
«Болгарська мова та література»

Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.032 Слов`янські
мови та літератури (переклад
включно), перша — болгарська:
Болгарська мова та література.

Кого ми навчаємо?
Магістра філології. Викладача
болгарської мови та літератури.

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: другий (магістр).

Умови вступу: 
На державну форму - фахове
випробування + мотиваційний лист.
На платну форму - мотиваційний лист.

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

 Завдяки багаторічній співпраці з найвідомішими університетами Болгарії,
наші студенти мають змогу слухати лекції провідних славістів, брати участь у
програмі ERASMUS+, навчатися на студентських практиках або літніх
семінарах з мови, літератури і культури відповідних країн. Ви вже вивчали
мову на березі моря або в горах? Погодьтесь, це надзвичайно цікаво!
Готуйте валізи і пам’ятайте: Ваш пріоритет — болгарська мова та література.     
Окрім болгарської мови, ви вдосконалите ще й рідну – українську, зможете
опанувати ще одну слов’янську мову та поглибити знання з англійської (або
іншої іноземної) мови.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Наші випускники-славісти завдяки дипломові магістра філології мають
неабиякі можливості для подальшого працевлаштування. Вас цікавить
бізнес?! Наші випускники успішно працюють у туристичних фірмах, на
різних підприємствах, де потрібне знання рідкісної мови. І не лише мови,
адже славістика – це не просто мова!

 Серед наших випускників є відомі науковці, дипломати – посли, консули,
культурні аташе, журналісти, письменники. Під час навчання ми запросимо
їх, щоб вони поділилися думками, як використати потенціал славістики.

Зустрічатися з письменниками, бути учасниками наукових конференцій,
волонтерами на книжкових форумах, економічних форумах, самітах,
театральних та кінофестивалях знайомляться з організацією заходів і
вправляються у перекладі. Погодьтесь, такий досвід – безцінний!

А ще Ви отримаєте любов, увагу, поради, досвід ваших викладачів –
професіоналів своєї справи, які мають міжнародне визнання, читають лекції у
провідних європейських університетах і з нетерпінням чекають вас у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:



Освітня програма 
«Хорватська мова та література»

Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: перший (бакалавр).

Умови вступу (на державну та платну
форми навчання): Національний
мультипредметний тест (НМТ) +
мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.037 Слов`янські
мови та літератури (переклад
включно), перша — хорватська:
Хорватська мова та література.

Кого ми навчаємо?
Бакалавра філології. Фахівця з
хорватської мови та літератури. 

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

 Завдяки багаторічній співпраці з найвідомішими університетами Хорватії, 
 наші студенти мають змогу слухати лекції провідних славістів, брати участь
у програмі ERASMUS+, навчатися на студентських практиках або літніх
семінарах з мови, літератури і культури відповідних країн. Ви вже вивчали
мову на березі моря? Погодьтесь, це надзвичайно цікаво! Готуйте валізи і
пам’ятайте: Ваш пріоритет — хорватська мова та література.     Окрім
хорватської мови, ви вдосконалите ще й рідну – українську, зможете
опанувати ще одну слов’янську мову та поглибити знання з англійської (або
іншої іноземної) мови.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Наші випускники-славісти завдяки дипломові бакалавра філології мають
неабиякі можливості для подальшого працевлаштування. Вас цікавить
бізнес?! Наші випускники успішно працюють у туристичних фірмах, на
різних підприємствах, де потрібне знання рідкісної мови. І не лише мови,
адже славістика – це не просто мова!

 Серед наших випускників є відомі науковці, дипломати – посли, консули,
культурні аташе, журналісти, письменники. Під час навчання ми запросимо
їх, щоб вони поділилися думками, як використати потенціал славістики.

Зустрічатися з письменниками, бути учасниками наукових конференцій,
волонтерами на книжкових форумах, економічних форумах, самітах,
театральних та кінофестивалях знайомляться із організацією заходів і
вправляються у перекладі. Погодьтесь, такий досвід – безцінний!

А ще  Ви отримаєте любов, увагу, поради, досвід ваших викладачів –
професіоналів своєї справи, які мають міжнародне визнання, читають лекції у
провідних європейських університетах і з нетерпінням чекають вас у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:



Освітня програма 
«Хорватська мова та література»

Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.037 Слов`янські
мови та літератури (переклад
включно), перша — хорватська:
Хорватська мова та література.

Кого ми навчаємо?
Магістра філології. Викладача
хорватської мови та літератури. 

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: другий (магістр).

Умови вступу: 
На державну форму - фахове
випробування + мотиваційний лист.
На платну форму - мотиваційний лист.

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

 Завдяки багаторічній співпраці з найвідомішими університетами Хорватії, 
 наші студенти мають змогу слухати лекції провідних славістів, брати участь
у програмі ERASMUS+, навчатися на студентських практиках або літніх
семінарах з мови, літератури і культури відповідних країн. Ви вже вивчали
мову на березі моря? Погодьтесь, це надзвичайно цікаво! Готуйте валізи і
пам’ятайте: Ваш пріоритет — хорватська мова та література.     Окрім
хорватської мови, ви вдосконалите ще й рідну – українську, зможете
опанувати ще одну слов’янську мову та поглибити знання з англійської (або
іншої іноземної) мови.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Наші випускники-славісти завдяки дипломові магістра філології мають
неабиякі можливості для подальшого працевлаштування. Вас цікавить
бізнес?! Наші випускники успішно працюють у туристичних фірмах, на
різних підприємствах, де потрібне знання рідкісної мови. І не лише мови,
адже славістика – це не просто мова!

 Серед наших випускників є відомі науковці, дипломати – посли, консули,
культурні аташе, журналісти, письменники. Під час навчання ми запросимо
їх, щоб вони поділилися думками, як використати потенціал славістики.

Зустрічатися з письменниками, бути учасниками наукових конференцій,
волонтерами на книжкових форумах, економічних форумах, самітах,
театральних та кінофестивалях знайомляться із організацією заходів і
вправляються у перекладі. Погодьтесь, такий досвід – безцінний!

А ще  Ви отримаєте любов, увагу, поради, досвід ваших викладачів –
професіоналів своєї справи, які мають міжнародне визнання, читають лекції у
провідних європейських університетах і з нетерпінням чекають вас у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:



Освітня програма 
«Чеська мова та література»

Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: перший (бакалавр).

Умови вступу (на державну та платну
форми навчання): Національний
мультипредметний тест (НМТ) +
мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.038 Слов`янські
мови та літератури (переклад
включно), перша — чеська: Чеська
мова та література.

Кого ми навчаємо?
Бакалавра філології. Фахівця з
чеської мови та літератури. 

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

 Завдяки багаторічний співпраці з найвідомішими університетами  Чехії наші
студенти мають змогу слухати лекції провідних славістів, брати участь у
програмі ERASMUS+, навчатися на студентських практиках або літніх
семінарах з мови, літератури й культури відповідних країн. Ви вже вивчали
мову в горах? Погодьтесь, це надзвичайно цікаво! Готуйте валізи та
пам’ятайте: Ваш пріоритет — чеська та література. Окрім чеської мови, ви
вдосконалите ще й рідну – українську, зможете опанувати ще одну
слов’янську мову та поглибити знання з англійської (або іншої іноземної)
мови.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Наші випускники-славісти завдяки дипломові бакалавра  філології мають
неабиякі можливості для подальшого працевлаштування. Вас цікавить
бізнес?! Наші випускники успішно працюють у туристичних фірмах, на
різних підприємствах, де потрібне знання рідкісної мови. І не лише мови,
адже славістика – це не просто мова!

Серед наших випускників є відомі науковці, дипломати – посли, консули,
культурні аташе, журналісти, письменники. Під час навчання ми запросимо
їх, щоб вони поділилися думками, як використати потенціал славістики.

Зустрічатися з письменниками, бути учасниками наукових конференцій,
волонтерами на книжкових форумах, економічних форумах, самітах,
театральних та кінофестивалях знайомляться із організацією заходів і
вправляються у перекладі. Погодьтесь, такий досвід – безцінний!

А ще ви Ви отримаєте любов, увагу, поради, досвід ваших викладачів –
професіоналів своєї справи, які мають міжнародне визнання, читають лекції у
провідних європейських університетах і з нетерпінням чекають вас у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:



Освітня програма 
«Чеська мова та література»

Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.038 Слов`янські
мови та літератури (переклад
включно), перша — чеська: Чеська
мова та література.

Кого ми навчаємо?
Магістра філології. Викладача чеської
мови та літератури.

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: другий (магістр).

Умови вступу: 
На державну форму - фахове
випробування + мотиваційний лист.
На платну форму - мотиваційний лист.

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

 Завдяки багаторічний співпраці з найвідомішими університетами  Чехії наші
студенти мають змогу слухати лекції провідних славістів, брати участь у
програмі ERASMUS+, навчатися на студентських практиках або літніх
семінарах з мови, літератури й культури відповідних країн. Ви вже вивчали
мову в горах? Погодьтесь, це надзвичайно цікаво! Готуйте валізи та
пам’ятайте: Ваш пріоритет — чеська та література. Окрім чеської мови, ви
вдосконалите ще й рідну – українську, зможете опанувати ще одну
слов’янську мову та поглибити знання з англійської (або іншої іноземної)
мови.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Наші випускники-славісти завдяки дипломові магістра філології мають
неабиякі можливості для подальшого працевлаштування. Вас цікавить
бізнес?! Наші випускники успішно працюють у туристичних фірмах, на
різних підприємствах, де потрібне знання рідкісної мови. І не лише мови,
адже славістика – це не просто мова!

Серед наших випускників є відомі науковці, дипломати – посли, консули,
культурні аташе, журналісти, письменники. Під час навчання ми запросимо
їх, щоб вони поділилися думками, як використати потенціал славістики.

Зустрічатися з письменниками, бути учасниками наукових конференцій,
волонтерами на книжкових форумах, економічних форумах, самітах,
театральних та кінофестивалях знайомляться із організацією заходів і
вправляються у перекладі. Погодьтесь, такий досвід – безцінний!

А ще ви Ви отримаєте любов, увагу, поради, досвід ваших викладачів –
професіоналів своєї справи, які мають міжнародне визнання, читають лекції у
провідних європейських університетах і з нетерпінням чекають вас у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.

ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:



Освітня програма 
«Арабська мова та література»

Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: другий (магістр).

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.060 Східні мови та
літератури (переклад включно),
перша — арабська: Арабська мова та
література.

Кого ми навчаємо?
Магістра філології. Викладача
арабської мови та літератури.

Умови вступу (на державну та платну
форми навчання): Національний
мультипредметний тест (НМТ) +
мотиваційний лист.

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Фундаментальне вивчення теоретичних аспектів лінгвістики та
літературознавства. Програма навчання передбачає практичне вивчення
сучасної арабської мови, літератури та культури у поєднанні з глибоким
вивченням української. Відповідні навчальні практики (музейно-архівна,
перекладацька, педагогічна) дають змогу застосувати набуті знання на
практиці і спробувати себе у різних сферах діяльності. Активна комунікація з
закордонними партнерами дає студентам змогу бути в курсі всіх освітніх,
культурних, туристичних і практичних можливостей (зокрема, для
стажування), які надає українцям та чи інша арабська країна.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Магістерська програма “Арабська мова та література” спрямована на
оволодіння фундаментальними знаннями та навичками філологічних
досліджень, викладання арабської мови та літератури, української мови та
літератури у закладах вищої освіти; враховує новітні вимоги щодо зв’язку
теоретичних положень та їхнього застосування в освіті через проходження
науково-дослідної та асистентської практик; формує фахівців і викладачів із
філологічним способом мислення та уявою, здатних не лише
використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних
досягнень науки. Програма передбачає поглиблені знання і практичні
навички (зокрема, перекладацькі) використання арабської мови, а також
створення можливостей для академічної мобільності.

Магістр арабської філології може провадити перекладацьку діяльність, а також
працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній, медійно-
комунікативній, дипломатичній галузях, зокрема: на викладацьких посадах у
закладах загальної середньої та вищої освіти, у друкованих та електронних
засобах масової інформації, у PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках,
фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних
центрах, посольствах тощо.

ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:



Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: перший (бакалавр).

Умови вступу (на державну та платну
форми навчання): Національний
мультипредметний тест (НМТ) +
мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.065 Східні мови та
літератури (переклад включно),
перша - китайська: Китайська мова та
література, українська мова та
література.

Кого ми навчаємо?
Бакалавра філології. Фахівця з
китайської мови та літератури.
Фахівця з української мови та
літератури.

Освітня програма 
«Китайська мова та література,
українська мова та література»

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Програма навчання передбачає практичне вивчення сучасної китайської
мови, літератури та культури у поєднанні з глибоким вивченням української.
Відповідні навчальні практики (музейно-архівна, перекладацька,
педагогічна) дають змогу застосувати набуті знання на практиці і спробувати
себе у різних сферах діяльності. Активна комунікація з закордонними
партнерами дає студентам змогу бути в курсі всіх освітніх, культурних,
туристичних і практичних можливостей (зокрема, для стажування), які надає
українцям Китай.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Бакалавр-філолог може працювати в перекладацькій, літературно-
видавничій та освітній галузях: в засобах масової інформації, у
різноманітних фондах гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і
культурних центрах, посольствах тощо; у різних галузях, де потрібні послуги
зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів чи обробки текстових
даних китайською та українською мовами. Наші випускники працюють
редакторами, коректорами, вчителями, коучами, акторами, перекладачами,
менеджерами перекладацьких проєктів, комп'ютерними лінгвістами, ІТ-
спеціалістами (у лінгвістиці), журналістами, гідами, музейними
працівниками тощо як в Україні, так і за кордоном.

Відкрити для себе Японію зсередини, стати спеціалістом-філологом зі знанням
української і китайської мови. Таке поєднання дасть Вам змогу реалізувати
нові напрямки практично в будь-якій сфері, у яку б Ви не потрапили. Більше
того - оскільки наша спеціальність вважається рідкісною, то існує безліч
звіданих, але не закритих ніш для роботи, плюс ще більша кількість нових, які
чекають саме на Ваше бачення у поєднанні зі знаннями китайської мови і
культури, які можемо Вам дати ми.

ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:



Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Освітня програма 
«Китайська мова та література»

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: другий (магістр).

Умови вступу: 
На державну форму - фахове
випробування + мотиваційний лист.
На платну форму - мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.065 Східні мови та
літератури (переклад включно),
перша - китайська: Китайська мова та
література.

Кого ми навчаємо?
Магістра філології. Викладача
китайської мови та літератури.

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Програма навчання передбачає практичне вивчення сучасної китайської
мови, літератури та культури у поєднанні з глибоким вивченням української.
Відповідні навчальні практики (музейно-архівна, перекладацька,
педагогічна) дають змогу застосувати набуті знання на практиці і спробувати
себе у різних сферах діяльності. Активна комунікація з закордонними
партнерами дає студентам змогу бути в курсі всіх освітніх, культурних,
туристичних і практичних можливостей (зокрема, для стажування), які надає
українцям Китай.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
Магістерська програма “Китайська мова та література” спрямована на
оволодіння фундаментальними знаннями та навичками філологічних
досліджень, викладання китайської мови та літератури, української мови та
літератури у закладах вищої освіти; враховує новітні вимоги щодо зв’язку
теоретичних положень та їхнього застосування в освіті через проходження
науково-дослідної та асистентської практик; формує фахівців і викладачів із
філологічним способом мислення та уявою, здатних не лише
використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних
досягнень науки. Програма передбачає поглиблені знання і практичні
навички (зокрема, перекладацькі) використання китайської мови, а також
створення можливостей для академічної мобільності. Завдяки співпраці з
університетами та посольством Китаю найкращі студенти мають можливість
поїхати на навчання у Китай, склавши відповідний кваліфікаційний іспит на
знання мови.

Магістр китайської та української філології може провадити перекладацьку
діяльність, а також працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній,
медійно-комунікативній, дипломатичній галузях, зокрема: на викладацьких
посадах у закладах загальної середньої та вищої освіти, у друкованих та
електронних засобах масової інформації, у PR-технологіях, у різноманітних
фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і
культурних центрах, посольствах тощо.

КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ:



Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: перший (бакалавр).

Умови вступу (на державну та платну
форми навчання): Національний
мультипредметний тест (НМТ) +
мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.067 Східні мови та
літератури (переклад включно),
перша - перська: Перська мова та
література, українська мова та
література.

Кого ми навчаємо?
Бакалавра філології. Фахівця з
перської мови та літератури. Фахівця
з української мови та літератури.

Освітня програма 
«Перська мова та література,
українська мова та література»

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Програма навчання передбачає практичне вивчення сучасної перської мови,
літератури та культури у поєднанні з глибоким вивченням української.
Відповідні навчальні практики (музейно-архівна, перекладацька,
педагогічна) дають змогу застосувати набуті знання на практиці і спробувати
себе у різних сферах діяльності. Активна комунікація з закордонними
партнерами дає студентам змогу бути в курсі всіх освітніх, культурних,
туристичних і практичних можливостей (зокрема, для стажування), які надає
українцям Іран.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Бакалавр-філолог може працювати в перекладацькій, літературно-
видавничій та освітній галузях: у засобах масової інформації, у
різноманітних фондах гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і
культурних центрах, посольствах тощо; у різних галузях, де потрібні послуги
зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів чи обробки текстових
даних перською та українською мовами. Наші випускники працюють
редакторами, коректорами, вчителями, коучами, акторами, перекладачами,
менеджерами перекладацьких проєктів, комп'ютерними лінгвістами, ІТ-
спеціалістами (у лінгвістиці), журналістами, гідами, музейними
працівниками тощо як в Україні, так і за кордоном, на різних посадах в
державних органах України (Прикордонна служба, Служба Безпеки тощо).

Відкрити для себе зсередини іраномовні країни, стати спеціалістом-філологом
зі знанням української та перської мов. Таке поєднання дасть Вам змогу
реалізувати нові напрямки практично в будь-якій сфері, у яку б Ви не
потрапили. На додаток - оскільки наша спеціальність вважається рідкісною, то
існує безліч звіданих, але не закритих ніш для роботи, плюс ще більша
кількість нових, які чекають саме на Ваше бачення у поєднанні зі знаннями
перської мови і культури, які можемо Вам дати ми.

ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:



Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.067 Східні мови та
літератури (переклад включно),
перша - перська: Перська мова та
література.

Кого ми навчаємо?
Магістра філології. Викладача 
 перської мови та літератури.

Освітня програма 
«Перська мова та література»

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: другий (магістр).

Умови вступу: 
На державну форму - фахове
випробування + мотиваційний лист.
На платну форму - мотиваційний лист.

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Магістерська програма “Перська мова та література” спрямована на
оволодіння фундаментальними знаннями та навичками філологічних
досліджень, викладання перської мови та літератури, української мови та
літератури у закладах вищої освіти; враховує новітні вимоги щодо зв’язку
теоретичних положень та їхнього застосування в освіті через проходження
науково-дослідної та асистентської практик; формує фахівців і викладачів із
філологічним способом мислення та уявою, здатних не лише
використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних
досягнень науки. Програма передбачає поглиблені знання і практичні
навички (зокрема, перекладацькі) використання перської мови, а також
створення можливостей для академічної мобільності.

Магістр перської та української філології може провадити перекладацьку
діяльність, а також працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній,
медійно-комунікативній, дипломатичній галузях, зокрема: на викладацьких
посадах у закладах загальної середньої та вищої освіти, у друкованих та
електронних засобах масової інформації, у PR-технологіях, у різноманітних
фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і
культурних центрах, посольствах тощо

КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ:

Програма навчання передбачає практичне вивчення сучасної перської мови,
літератури та культури у поєднанні з глибоким вивченням української.
Відповідні навчальні практики (музейно-архівна, перекладацька,
педагогічна) дають змогу застосувати набуті знання на практиці і спробувати
себе у різних сферах діяльності. Активна комунікація з закордонними
партнерами дає студентам змогу бути в курсі всіх освітніх, культурних,
туристичних і практичних можливостей (зокрема, для стажування), які надає
українцям Іран.



Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000
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ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: перший (бакалавр).

Умови вступу (на державну та платну
форми навчання): Національний
мультипредметний тест (НМТ) +
мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.033 Слов`янські
мови та літератури (переклад
включно), перша - польська:
Польська мова та література.

Кого ми навчаємо?
Бакалавра філології. Фахівця з
польської мови та літератури. 

Освітня програма 
«Польська мова та література»

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО НАС?

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

наша полоністика – найстарша у світі: її традиціям понад 200 років!
сьогодні кафедра польської філології – молода, ініціативна, сучасна. Тут
навчають інноваційно і захопливо, але й глибоко і серйозно
нещодавно ми отримали дуже престижну нагороду – Посол польської
мови поза межами Польщі, яку присвоює Сенат Республіки Польща та
Польська Академія Наук
серед наших викладачів - авторки підручників, з яких польської мови
навчаються школярі й студенти у всій Україні і навіть за її межами

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО НАВЧАННЯ В НАС?
освітня програма передбачає опановування поглибленими знаннями з
польської мови та літератури, більшість курсів у межах програми
викладається польською мовою;
у Львові Ви відчуєте себе як в європейських університетах, оскільки на
львівській полоністиці щороку Ви зможете послухати лекції
найвідоміших польських викладачів. Лише впродовж останнього
п'ятиріччя лекції львівським студентам полоністики прочитали понад 40
запрошених до Львова викладачів із закордону;
освітня програма створює можливості для академічної мобільності і
стажування на філологічних факультетах як у провідних ЗВО України, так
і за кордоном, оскільки львівська полоністика налагодила контакти й
активно співпрацює з двадцятьма університетами Польщі;
студенти отримують консультації щодо наукових проєктів, захищають
курсові роботи на теми, які актуальні у сучасному польському
мовознавстві та літературознавстві.

Навчання на польській філології у Львові – це здобуття фаху, який принесе
гарантований успіх. Випускники кафедри є: висококласними перекладачами,
талановитими науковцями, педагогами, власниками мовних шкіл,
редакторами у видавництвах, працівниками культурних центрів та фундацій,
бізнесменами, які працюють в Україні та країнах Європейського союзу.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:



Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000
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ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.033 Слов`янські
мови та літератури (переклад
включно), перша - польська:
Польська мова та література.

Кого ми навчаємо?
Магістра філології. Викладача
польської мови та літератури.
Перекладача.

Освітня програма 
«Польська мова та література»

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: другий (магістр).

Умови вступу: 
На державну форму - фахове
випробування + мотиваційний лист.
На платну форму - мотиваційний лист.

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО НАС?

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

наша полоністика – найстарша у світі: її традиціям понад 200 років!
сьогодні кафедра польської філології – молода, ініціативна, сучасна. Тут
навчають інноваційно і захопливо, але й глибоко і серйозно
нещодавно ми отримали дуже престижну нагороду – Посол польської
мови поза межами Польщі, яку присвоює Сенат Республіки Польща та
Польська Академія Наук
серед наших викладачів - авторки підручників, з яких польської мови
навчаються школярі й студенти у всій Україні і навіть за її межами

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО НАВЧАННЯ В НАС?
інтерактивні лекції з партнерським діалогом викладача і студента. Такий
підхід формує фахівців і викладачів із філологічним способом мислення,
здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові
на базі сучасних досягнень науки;
 у програмі передбачені практики – виробнича та асистентська, які дають
змогу практично застосовувати здобуті теоретичні знання. Під час
асистентської практики студенти мають можливість спробувати себе у
ролі викладача, за допомогою керівників практики покращити свої
навики з методики викладання;
освітня програма створює можливості для академічної мобільності і
стажування на філологічних факультетах як у провідних ЗВО України, так
і за кордоном, оскільки львівська полоністика налагодила контакти й
активно співпрацює з двадцятьма університетами Польщі. Наші студенти
мають можливість брати участь у міжнародних проєктах, фінансованих
Національним агентством академічного обміну Польщі;
студенти отримують консультації щодо наукових проектів, захищають
магістерські роботи на теми, які актуальні у сучасному польському
мовознавстві та літературознавстві.

Навчання на польській філології у Львові – це здобуття фаху, який принесе
гарантований успіх. Випускники кафедри є: висококласними перекладачами,
талановитими науковцями, педагогами, власниками мовних шкіл,
редакторами у видавництвах, працівниками культурних центрів та фундацій,
бізнесменами, які працюють в Україні та країнах Європейського союзу.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:



Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000
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ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: перший (бакалавр).

Умови вступу (на державну та платну
форми навчання): Національний
мультипредметний тест (НМТ) +
мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.10 Прикладна
лінгвістика.

Кого ми навчаємо?
Бакалавра філології. Фахівця з
прикладної лінгвістики, української
мови та літератури.

Освітня програма 
«Прикладна лінгвістика»

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Спрямування на опановування фундаментальними знаннями та навичками
мовознавчо-прикладних, педагогічних та філологічних досліджень,
викладання української мови та літератури у ЗОШ і ЗВО, програма враховує
новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних положень з їхнім застосуванням в
освіті та науці через проходження навчальної лексикографічної,
обчислювальної, музейно-архівної, педагогічної практик; формує фахівців і
викладачів із філологічним способом мислення та уявою, здатних не лише
використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних
досягнень науки. 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Випускники спеціалізації мають серйозний попит на сучасному ринку праці.
Набуті компетентності можуть застосовуватися в освітній, дослідницькій,
управлінській, медійно-комунікативній, експертно-аналітичній, бізнесовій,
політичній та інших сферах зайнятості, що вимагають педагогічної роботи,
ефективної комунікації, управління соціальними відносинами та процесами.
Випускники можуть працювати в освітній, науковій, літературно-
видавничій, ІТ-технологіях, PR, культурно-мистецькій галузях: на
викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, середніх
спеціальних навчальних закладах усіх рівнів акредитації; в академічних
науково-дослідницьких інститутах мовознавчого профілю; у друкованих та
електронних засобах масової інформації, у галузі PR (іміджмейкерами, PR-
технологами); співпрацювати з програмістами для вирішення питань
автоматичного опрацювання природньої мови, словників ат баз даних; у
різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування,
музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Навчання студентоцентроване, проблемно-орієнтоване викладання,
електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі
проведення педагогічних досліджень, навчальної та виробничої практики
тощо. Викладання здійснюється у формі лекцій, мультимедійних та
інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання,
індивідуальних занять тощо.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:
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ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: перший (бакалавр).

Умови вступу:
На державну форму навчання: 
 Національний мультипредметний
тест (НМТ) + мотиваційний лист.
На платну форму навчання:
мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.01 Українська мова
та література, українська мова як
іноземна.

Кого ми навчаємо?
Бакалавра філології. Фахівця з
української мови та літератури.
Фахівця з української мови як
іноземної.

Освітня програма 
«Українська мова та література,
українська мова як іноземна»

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Упродовж 4 років, розділених на 8 семестрів, студенти вивчають
дисципліни циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки,
професійної і практичної підготовки (до яких, зокрема, входять навчальні
практики: фольклорна, діалектологічна, музейно-архівна, педагогічна) та
низку вибіркових дисциплін. Дисципліни зі спеціалізації «Українська мова
як іноземна» входять частково до переліку циклу професійної підготовки
(зокрема, «Основи методики викладання української мови як іноземної»,
тощо.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Випускник бакалаврату може працювати в науковій, літературно-
видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у ЗВО І–ІІ рівнів
акредитації. Випускники освітньо-професійної програми «Українська мова
та література, українська мова як іноземна» можуть займатися
дослідженнями у галузі прикладного мовознавства, тестології, лінгвокраїно- 
знавства, методики навчання української мови як іноземної.

Бакалавр філології завдяки циклу спеціальних дисциплін з методики
викладання української мови як іноземної (фонетики, лексики, граматики,
видів мовленнєвої діяльности), а також внаслідок проходження практики з
навчання іноземних (чи іншомовних) студентів в Україні і за кордоном у
професійній діяльності орієнтований на навчання української мови тих, хто
не володіє нею взагалі або хоче підвищити свою мовленнєву компетенцію.

На здобувачів кваліфікації бакалавра філології спеціальності 035 Філологія,
спеціалізації 035.01  Українська мова та література, українська мова як
іноземна є запит на ринку праці. Вони володіють знаннями й уміннями
психолого-педагогічних особливостей навчально-виховного процесу у
середній та вищій школі, сучасними педагогічними технологіями, а також
фундаментальними знаннями та практичними навичками філологічних
досліджень.

ЧОМУ САМЕ ЦЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?
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ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: перший (бакалавр).

Умови вступу:
На державну форму навчання:
Національний мультипредметний тест
(НМТ) + мотиваційний лист.
На платну форму навчання:
мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація:035.09 Фольклористика.

Кого ми навчаємо?
Бакалавра філології. Фахівця з
української мови та літератури.
Фахівця з фольклористики.

Освітня програма 
«Фольклористика»

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ЧОМУ САМЕ ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА?

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Освітня програма передбачає підготовку бакалавра-філолога зі широким
спектром філологічних знань і навичок. Основний акцент зроблено на
вивчення української мови, літератури та фольклору. Проходження літніх
фольклористичних практик сприяє практичній реалізації здобутих
теоретичних знань.
Програма націлена на формування фахівців із філологічним способом
мислення, здатних не лише використовувати набуті знання, а й генерувати
нові

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ: 

Програма орієнтована на те, аби здобувачі освіти отримали ґрунтовні знання
у галузі філології, випрацювали навички проведення філологічних
досліджень, набули педагогічних умінь, пов’язаних із викладанням
української мови, літератури та фольклору у закладах освіти, опанували
інструменти для здійснення фахової діяльності, навчилися успішно
використовувати здобуті знання.
У програмі враховано основні здобутки сучасної філологічної науки, зокрема
зроблено акцент на вивченні тенденцій розвитку фольклористики,
літературознавства та мовознавства. Передбачено формування комплексу
прикладних навичок через проходження фольклористичних практик.
Програма спрямована на засвоєння комплексу необхідних для
кваліфікованого фахівця-фольклориста компетенцій.
Програма передбачає створення умов для академічної мобільності і
стажування на філологічних факультетах провідних ЗВО України та в
закордонних університетах.

Філолог-фолькорист із дипломом бакалавра може працювати в освітній,
культурній, літературно-видавничій та інших гуманітарних галузях; на
вчительських та адміністративних посадах у закладах освіти; у засобах
масової інформації, інтернет-маркетингу, у різноманітних фондах, спілках,
фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних
центрах тощо; у різних галузях, де потрібне вміння створювати, аналізувати,
перекладати, оцінювати тексти.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
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ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація:035.09 Фольклористика.

Кого ми навчаємо?
Магістра філології. Викладача
української мови та літератури.
Фольклориста.

Освітня програма 
«Фольклористика»

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: другий (магістр).

Умови вступу: 
На державну форму - фахове
випробування + мотиваційний лист.
На платну форму - мотиваційний лист.

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ЧОМУ САМЕ ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА?

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Фольклорна традиція – важлива складова національної ідентичності
українського народу. Народна пісня, переказ, звичаї та обрядовість у важкі
моменти історичного буття українців нерідко залишалися останніми
надійними прихистками їхньої самобутності, ставали життєдайним
джерелом національного відродження. У фольклорі закорінена національна
літературна творчість, музичне і драматичне мистецтво. Із зацікавлення і
перших студій над фольклором у далеку добу романтизму (початок ХІХ
століття) бере свій початок українська гуманітаристика

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ: 

Упродовж навчання студенти спеціалізації “фольклористика” набувають
цінного досвіду дослідницько-пошукової роботи: беруть участь у
фольклористичних польових дослідженнях Кафедри української
фольклористики, працюють над науковою проблемою у рамках написання
магістерських робіт. Для дослідницьких потреб магістрантів-фольклористів
при Кафедрі української фольклористики функціонує аудіовізуальний
Фольклорний архів, науково-методичну й технічну підтримку у питаннях
документування (записування, транскрибування й архівування) фольклорної
традиції їм надає Лабораторія фольклористичних досліджень. 

Студенти мають можливість публікувати результати своїх досліджень у
наукових виданнях Кафедри й Університету (у збірнику наукових праць
“Вісник Львівського університету” та в загальноукраїнському науково-
освітньому журналі “Міфологія і фольклор”).

Випускники спеціалізації “фольклористика” отримують можливість: а)
займатись науковою роботою в науково-дослідних інституціях
фольклористичного та загальнофілологічного спрямування, а також на
відповідних кафедрах вищих навчальних закладів; б) продовжити свій
науковий шлях через аспірантуру; в) викладати філологічні дисципліни в
освітніх закладах різного рівня акредитації (у загальноосвітніх школах,
гімназіях, ліцеях); г) працювати методистом у позашкільних закладах
народознавчого спрямування (будинках народної творчості); д) працювати
спеціалістом-консультантом з питань нематеріальної духовної спадщини у
громадських і державних організаціях, проєктах тощо.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:



Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна.
Освітній рівень: перший (бакалавр).

Умови вступу (на державну та платну
форми навчання): Національний
мультипредметний тест (НМТ) +
мотиваційний лист.

Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.069 Східні мови та
літератури (переклад включно),
перша - японська: Японська мова та
література, українська мова та
література.

Кого ми навчаємо?
Бакалавра філології. Фахівця з
японської мови та літератури. Фахівця
з української мови та літератури.

Освітня програма 
«Японська мова та література,
українська мова та література»

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ЧОМУ САМЕ ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА?

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Бо ви матимете змогу відкрити для себе Японію зсередини, стати
спеціалістом-філологом зі знанням української і японської мови. Таке
поєднання дасть Вам змогу реалізувати нові напрямки практично в будь-
якій сфері, у яку б Ви не потрапили. На додаток - оскільки наша
спеціальність вважається рідкісною, то снує безліч незвіданих, але не
закритих ніш для роботи, плюс ще більша кількість нових, які чекають саме
на Ваше бачення у поєднанні зі знаннями японської мови і культури, які
можемо Вам дати ми.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ: 

Програма навчання передбачає практичне вивчення сучасної японської
мови, літератури та культури у поєднанні з глибоким вивченням української.
Відповідні навчальні практики (музейно-архівна, перекладацька,
педагогічна) дають змогу застосувати набуті знання на практиці і спробувати
себе у різних сферах діяльності. Активна комунікація з закордонними
партнерами дає студентам змогу бути в курсі всіх освітніх, культурних,
туристичних і практичних можливостей (зокрема, для стажування), які надає
українцям Японія.

Бакалавр-філолог може працювати в перекладацькій, літературно-
видавничій та освітній галузях: в засобах масової інформації, у
різноманітних фондах гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і
культурних центрах, посольствах тощо; у різних галузях, де потрібні послуги
зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів чи обробки текстових
даних японською та українською мовами. Наші випускники працюють
редакторами, коректорами, вчителями, коучами, акторами, перекладачами,
менеджерами перекладацьких проєктів, комп'ютерними лінгвістами, ІТ-
спеціалістами (у лінгвістиці), журналістами, гідами, музейними
працівниками тощо як в Україні, так і за кордоном.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:



Контакти факультету:
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000

е-mail:  philology.faculty@lnu.edu.ua
тел: (032) 239-41-88

сайт:philology.lnu.edu.ua
 

ЗАПРОШУЄМО СТАТИ НАШИМ СТУДЕНТОМ!

Форма навчання: денна
Освітній рівень: другий (магістр).

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.069 Східні мови та
літератури (переклад включно),
перша - японська: Японська мова та
література.

Кого ми навчаємо?
Магістра філології. Викладача
японської мови та літератури.

Освітня програма 
«Японська мова та література»

Умови вступу: 
На державну форму - фахове
випробування + мотиваційний лист.
На платну форму - мотиваційний лист.

https://maps.google.com/maps?q=%D0%B2%D1%83%D0%BB.%2B%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2B1%2C%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B79000%2C%2B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
tel:0322394188
http://www.electronics.lnu.edu.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Фундаментальне вивчення японської мови. Випускник програми здобуває
низку освітніх кваліфікацій, які його яскраво вирізняють і роблять
максимально конкурентним на сучасному ринку праці, а саме: викладач
японської мови та літератури, викладач української мови та літератури,
перекладач японської мови.

ЧОМУ САМЕ ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА?

Магістерська програма “Японська мова та література” спрямована на
оволодіння фундаментальними знаннями та навичками філологічних
досліджень, викладання японської мови та літератури, української мови та
літератури у закладах вищої освіти; враховує новітні вимоги щодо зв’язку
теоретичних положень та їхнього застосування в освіті через проходження
науково-дослідної та асистентської практик; формує фахівців і викладачів із
філологічним способом мислення та уявою, здатних не лише
використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних
досягнень науки. Програма передбачає поглиблені знання і практичні
навички (зокрема, перекладацькі) використання японської мови, а також
створення можливостей для академічної мобільності. Завдяки співпраці з
університетами та посольством Японії найкращі студенти мають можливість
поїхати на навчання у Японію, склавши відповідний кваліфікаційний іспит
на знання мови.

Магістр японської та української філології може провадити перекладацьку
діяльність, а також працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній,
медійно-комунікативній, дипломатичній галузях, зокрема: на викладацьких
посадах у закладах загальної середньої та вищої освіти, у друкованих та
електронних засобах масової інформації, у PR-технологіях, у різноманітних
фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких
і культурних центрах, посольствах тощо.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:


