ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• диплом визнається в країнах Європи та Америки;
• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,
наймолодший середній вік викладачів;
• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;
• потужна міжнародна співпраця;
• найвищий статус – національного університету;
• державна форма власності та наявність
державного замовлення;
• відсутність корупції.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Петра Могили

Про Інститут філології
ь викладачі та студенти проходять стажування за кордоном, здійснюють
навчальні поїздки в межах міжнародних проектів і грантів;

ь удосконалення навичок володіння мовами у

центрах мов і культур США,
Великобританії, Польщі, Болгарії, Німеччини, Іспанії, Китаю, Кореї та Ізраїлю;

ь популяризація національних традицій країн мовних центрів;
ь програми студентських закордонних стажувань у Польщі, Болгарії,
Німеччині та Іспанії;

ь прогресивні викладачі;
ь активне студентське життя.

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:
Відповідно до Умов прийому у рік вступу.
КОНТАКТИ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ:
+38 (0512) 76-92-79
www.chmnu.edu.ua/kafedra-anglijskoyi-ﬁlologiyi/
11-й корпус, кімната №11-305, вул. 1-а Воєнна, 2, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003

КОНТАКТИ КАФЕДРИ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ:
+38 (0512) 76-55-82
www.chmnu.edu.ua/kafedra-germanskoyi-ﬁlologiyi/
11-й корпус, кімната №11-301, вул. 1-а Воєнна, 2, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003
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Галузь знань:
03 «Гуманітарні науки»
Спеціальність: 035 «Філологія»

Спеціалізації:
035.041 «Германські мови та літератури
(переклад включно, перша – англійська мова)»,
035.043 «Германські мови та літератури
(переклад включно, перша – німецька мова)»

ПРАЦЮВАТИ – КИМ?
• вчителем чи перекладачем;
• редактором чи письменником;
• маркетологом чи PR-спеціалістом;
• фрілансером чи митцем;
• копірайтером чи держслужбовцем.

ПРАЦЮВАТИ – ДЕ?
ГАЛУЗЬ ОСВІТИ
• загальноосвітні школи;
• коледжі, ліцеї, гімназії, інтернати;
• технікуми;
• професійно-технічні училища;
• вищі навчальні заклади.

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
ВИКЛАДАЧІ
Студенти проходять щорічні
фольклорну, соціолінгвістичну,
лінгвокультурологічну
(Болгарія, Польща), перекладацьку,
педагогічну практики.

Рівень знань профільних мов у
викладачів становить не нижче C1.
НАША МІССІЯ

МОЖЛИВІСТЬ ВИВЧАТИ
англійську, французьку, німецьку,
іспанську, корейську, китайську,
польську, болгарську.
КОМФОРТНІ УМОВИ
12 сучасних теплих будівель,
швидкісний інтернет, стадіон, водна
станція, картинна галерея, культурномистецький центр, 2 їдальні та 3
гуртожитки, система автон. опалення.

• розвивати особистість студента,
навчити його вільно думати і
широко бачити світ
• навчати професіоналів за
найкращими світовими стандартами
і водночас виховувати такі риси, як
толерантність, лідерство,
відповідальність і самодисципліна
• мислити творчо, не боятися
самовдосконалюватися і бути
готовим змінювати свою кар'єру
протягом життя.

ПОДОРОЖІ ТА СТИПЕНДІЇ
ЦІКАВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Спортивні секції, туризм, літні школи,
творчі колективи, тематичні вечірки,
квести та кіноклуби, літературні
вечори, університетська газета «Вагант»
та студентське телебачення «Петро
Могила ТБ» та багато інших
університетських традицій.

«Могилянські філологи» семестрово
навчаються за обміном в університетах
США, Норвегії, Австрії, Німеччині,
Іспанії, Польщі, Швейцарії, Франції.
Діють довгострокові стипендіальні
програми, серед яких: Fulbright Scholar
Program, ERASMUS+ та DAAD.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ТА РЕКЛАМНІ / ПЕРЕКЛАДНІ АГЕНЦІЇ
• освітні видання;
• рекламні видання.
СФЕРА УПРАВЛІННЯ
• навчальні заклади, науково-дослідні установи;
• прес-центри, аналітичні й експертні центри;
• мистецькі й культурні центри;
• обласні, районні та міські відділи освіти.

ПРИЧИНИ ОБРАТИ ФІЛОЛОГІЮ САМЕ В МОГИЛЯНЦІ:
• лекції від закордонних спікерів в рамках програми Fulbright Scholar Program;
• можливість пройти стажування в університеті Кадіса (Іспанія) та в університеті
Саарбрюкена (Німеччина);
• досвід спілкування з носіями мови в рамках щорічної міжнародної програми
Mascot Camp;
• гарантована можливість оволодіти трьома іноземними мовами;
• здобуття диплому, який визнається країнами ЄС і можливість працювати
в Україні та за її межами.

ТРАЄКТОРІЯ СТУДЕНТА
Існує можливість продовження навчання на магістерських програмах у ЧНУ та
за кордоном. Працевлаштування за допомогою університетського Центру.
Освітня програма та позааудиторна діяльність спрямовані на поєднання теорії
та практики, адаптовані до сучасних вимог.

