
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.

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

Освітня програма 
«Українська 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!

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/


ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, 
ХТО ПРАГНЕ ОВОЛОДІТИ:

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

Випускник бакалаврату може працювати в науковій, літературно-видавничій
та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої
освіти, ЗВО І-ІІ рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах
масової інформації, PR-сферах; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях
гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

фундаментальними знаннями з лінгвістики та літературознавства;
навичками філологічних досліджень, методами організації творчого
пошуку;
прикладними навичками аналізу, синтезу й творчого використання
наукової літератури; аксіологічними принципами поцінування та
використання письмових та усних текстів різних жанрів і стилів;
новаторською методологією дослідження наукових і художніх текстів,
інноваційних екзистенціально-діалогічних та проблемних методів у
вивченні української мови та літератури;
знаннями й уміннями психолого-педагогічних особливостей навчально-
виховного процесу, сучасними педагогічними підходами та технологіями.

Поєднання теоретичного навчання з фольклорною, діалектологічною,
музейно-архівною та педагогічною практиками; можливість отримати
додаткову кваліфікацію зі світової літератури; наголошування в процесі
підготовки на праксеологічній складовій; органічне поєднання
загальноєвропейського педагогічного досвіду й національних українських
дидактичних напрацювань.



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: 035.01 Українська мова
та література.

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

Освітня програма 
«Українська 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!

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/


ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, 
ХТО ПРАГНЕ ОВОЛОДІТИ:

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

Випускник магістратури може працювати в науковій, літературно-
видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах вищої
освіти, у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-сферах;
у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування,
музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

фундаментальними знаннями з лінгвістики та літературознавства;
навичками філологічних досліджень, методами організації творчого
пошуку;
прикладними навичками аналізу, синтезу й творчого використання
наукової літератури; аксіологічними принципами поцінування та
використання письмових та усних текстів різних жанрів і стилів;
новаторською методологією дослідження наукових і художніх текстів,
інноваційних екзистенціально-діалогічних та проблемних методів у
вивченні української мови та літератури;
знаннями й уміннями психолого-педагогічних особливостей навчально-
виховного процесу, сучасними педагогічними підходами та технологіями.

Поєднання теоретичного навчання з фольклорною, діалектологічною,
музейно-архівною та педагогічною практиками; можливість отримати
додаткову кваліфікацію зі світової літератури; наголошування в процесі
підготовки на праксеологічній складовій; органічне поєднання
загальноєвропейського педагогічного досвіду й національних українських
дидактичних напрацювань.



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 (Літературна творчість).

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

Освітня програма 
«Літературна творчість» 

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!

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/


ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

Випускник бакалаврату може працювати в літературно-видавничій, освітній
та науковій галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної
середньої освіти, ЗВО І-ІІ рівнів акредитації (зокрема, бути кваліфікованим
керівником літературної студії для обдарованої молоді); у друкованих та
електронних засобах масової інформації; у різноманітних спілках та
фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних
центрах; PR- та IT-сферах, де потрібні люди з оригінальними ідеями і
творчим мисленням.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

здобути ґрунтовні знання з літературознавства;
оволодіти знаннями й уміннями психолого-педагогічних особливостей
навчально-виховного процесу, сучасними педагогічними підходами та
технологіями;
набути необхідні знання та навички у сфері теорії та практики творчого
письма;
оволодіти навичками редагування художніх та наукових текстів;
опанувати методологію аналізу та інтерпретації літературних текстів;
розуміти роль літератора у структурі соціальних комунікацій;
застосовувати естетичні критерії при поцінуванні письмових та усних
текстів різних жанрів і стилів.

Вивчення фахових (нормативних та вибіркових) дисциплін, поєднання
теоретичного навчання з фольклорною, діалектологічною, музейно-
архівною та педагогічною практиками; можливість отримати додаткову
кваліфікацію зі світової літератури; органічне поєднання
загальноєвропейського педагогічного досвіду й національних українських
дидактичних напрацювань; можливість участі у програмах міжнародної
академічної мобільності (за умови вільного володіння іноземними мовами,
на конкурсній основі).



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: 035.01 Українська мова
та література (Літературна творчість). 

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

Освітня програма 
«Літературна творчість»

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!

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/


ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

Магістр філології може працювати у науковій, літературно-видавничій та
освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних
посадах у закладах вищої освіти та наукових інституціях (як викладач-
асистент, молодший науковий співробітник); бути висококваліфікованим
керівником літературної студії для обдарованої молоді; працювати у
друкованих та електронних засобах масової інформації, у різноманітних
спілках та фундаціях гуманітарного спрямування, у музеях, мистецьких і
культурних центрах (як філолог, літературознавець, менеджер культурних
проєктів); у PR- та IT-сферах, де потрібні люди з оригінальними ідеями і
творчим мисленням; надавати послуги зі створення, аналізу, оцінювання,
редагування текстів; як професійний літератор, представляти українську
культуру на світовому рівні.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

стати конкурентним у світі сучасних інформаційних технологій, коли
цінуються фахівці, які вміють творчо застосувати знання і навички у
складних, нестандартних ситуаціях, генерувати нові креативні ідеї;
знати історичні надбання та новітні досягнення філології, вільно
орієнтуватися в лінгвістичних та літературознавчих школах та напрямках;
розглядати літературу і мистецтво в контексті суспільних змін, визначати
пріоритети у формуванні національної культурної політики;
інтерпретувати художні твори як індивідуалізоване втілення колективного
культурного досвіду;
вміти застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови
для організації успішної комунікації;
оволодіти сучасними педагогічними методами, інформаційними
технологіями, інноваційними підходами до викладання у вищій школі;
ставити дослідницькі питання, визначати методологічний інструментарій,
провадити науковий пошук та презентувати результати індивідуальних
досліджень.

Фундаментальне вивчення теоретичних аспектів лінгвістики й
літературознавства, зосередження уваги на міждисциплінарних зв’язках
літератури та теорії творчого письма, обов’язковий цикл психолого-
педагогічних та методичних дисциплін, спрямованих на підготовку до
викладання української мови і літератури в закладах вищої освіти,
проходження асистентської практики, проведення лінгвістичних і
літературознавчих досліджень.



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

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

Спеціальність: 014 Середня освіта.
Спеціальність: 014.01 Середня освіта 
 (Українська мова і література). 

Кого ми навчаємо?
Бакалавра освіти. Учителя української
мови і літератури.

Освітня програма 
«Середня освіта 
(Українська мова і 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!

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/


ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

Випускник бакалаврату може працювати на викладацьких посадах у
закладах загальної середньої освіти, ЗВО І-ІІ рівнів акредитації; у науковій,
літературно-видавничій та освітній галузях, у друкованих та електронних
засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах,
спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і
культурних центрах тощо.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

бути готовим застосовувати художньо-виховний, національно-
світоглядний, творчо-розвивальний потенціал української мови та
словесного мистецтва;
здобути глибокі знання з мовознавства та літературознавства;
набути професійні компетентності учителів української мови та літератури
середньої школи;
уміти ефективно організувати навчально-виховний процес у середній
школі та ЗВО І-ІІ рівнів акредитації, застосовувати сучасні педагогічні
технології;
розвивати особистісні і творчі якості учнів;
застосовувати у навчальному процесі сучасні системи контролю та оцінки
знань мовних і літературних знань та умінь;
оволодіти фундаментальними фаховими знаннями та навичками,
необхідними для дослідження та вирішення філологічних та освітніх
проблем.

Під час навчання Ви оволодієте фундаментальними знаннями
фахових дисциплін та навичками викладання української мови та
літератури у ЗОШ, проходження навчальних (фольклорної,
діалектологічної, музейно-архівної) та педагогічної практик.



Спеціальність: 014 Середня освіта.
Спеціалізація: 014.01 Середня освіта
(Українська мова і література).

Кого ми навчаємо?
Магістра освіти. Учителя української
мови та літератури.

Освітня програма 
«Середня освіта 
(Українська мова і 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).

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/


ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДАСТЬ ЗМОГУ:

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

Випускник магістратури може працювати на викладацьких посадах у
закладах загальної середньої освіти, ЗВО всіх рівнів акредитації; у науковій,
літературно-видавничій та освітній галузях, у друкованих та електронних
засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах,
спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і
культурних центрах тощо.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

в умовах діджиталізації, подальшого розвитку інформаційних технологій та
глобалізованих наукових спільнот стати висококласним спеціалістом-
філологом, здатним до генерації творчих ідей, що змінюватимуть світ;
уміти застосувати знання і компетентності в складних, нестандартних
ситуаціях, акцептувати нові креативні ідеї;  
у час інтенсифікації інформаційного потоку, домінування соціальних
мереж, формування наднаціональних спільнот особливу увагу приділяти в
освітньому процесі українським філологічним здобуткам, історії
національної педагогіки;
оволодіти фундаментальними знаннями та навичками філологічних та
педагогічних досліджень, викладання української мови та літератури в
загальноосвітніх, професійно-технічних закладах та ЗВО;
набути навички і вміння для ефективної комунікації, організації навчально-
виховного процесу в основній (базовій) середній та вищій школі;
оцінювати педагогічний досвід у галузі викладання філологічних
дисциплін з метою професійного самовдосконалення й свідомого вибору
шляхів вирішення проблем у галузі середньої та вищої освіти.

Ви пройдете обов’язковий цикл психолого-педагогічних та методичних
дисциплін, проходження педагогічної практики; оволодієте
фундаментальними філологічними знаннями; отримаєте  практичні навички
проведення наукових філологічних та педагогічних досліджень.



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: 035.060 Східні мови та
літератури (переклад включно),
перша — арабська: Арабська мова та
література, українська мова та
література.

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

Освітня програма 
«Арабська мова та література,
українська 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!

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:

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

Бакалавр арабської 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.

ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ТИХ, ХТО ПРАГНЕ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

Бакалаврська 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.

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.



Спеціальність: 035 Філологія.
Спеціалізація: 035.10 Прикладна
лінгвістика.

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

Освітня програма 
«Прикладна лінгвістика»

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).

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/


ЦЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДАСТЬ ЗМОГУ:

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:

Магістр лінгвістики може працювати в освітній, науковій, літературно-
видавничій, PR, культурно-мистецькій галузях: на викладацьких посадах у
закладах загальної середньої освіти, середніх спеціальних навчальних
закладах, ЗВО усіх рівнів акредитації; в академічних науково-дослідницьких
інститутах мовознавчого профілю; у друкованих та електронних засобах
масової інформації, у галузі PR (іміджмейкерами, PR-технологами); у
різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування,
музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

ДО ЗУСТРІЧІ В НАВЧАЛЬНОМУ 2022 РОЦІ!

володіти навиками викладацької роботи, уміти забезпечити професійне
викладання фахових дисциплін;
мати здатність обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для
аналізу конкретного лінгвістичного матеріалу; 
використовувати у професійній діяльності системи автоматизації та
інформаційної підтримки лінгвістичних досліджень;
володіти лінгвістичними технологіями, які застосовують для розроблення
електронних мовних ресурсів;
мати здатність проводити експертний аналіз різних типів усного та
письмового дискурсу; визначати комунікативні наміри мовців;
 створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

Студенти вивчають нормативні навчальні дисципліни циклу загальної
підготовки, зокрема: «Теорія літератури», «Педагогіка та психологія вищої
школи»; циклу професійної та практичної підготовки, зокрема: «Загальне
мовознавство», «Філософія мови», «Методика викладання фахових
дисциплін у вищій школі», «Комунікативна лінгвістика», «Сучасні методи
лінгвістичних досліджень»  тощо.

Здобувачі кваліфікації магістра філології спеціальності 035 Філологія,
спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика проходять педагогічну
(асистентську) практику та виробничу (переддипломну) практику.

Атестація проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної
(магістерської) роботи.


