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, у Польщі,
Болгарії, Німеччині та Іспанії; здійснюють навчальні поїздки в межах
міжнародних проектів і грантів тощо;

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.

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:
Відповідно до Умов прийому у рік вступу.
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Спеціальність: 035 «Філологія»
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КОНТАКТИ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ,
ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ:
+38 (0512) 76-92-80 * blackseanationaluniversity@gmail.com
www.chmnu.edu.ua/category/fakulteti/institut-ﬁlologiyi/
Fb: «Кафедра української філології теорії та історії літератури»
вул. 1-а Воєнна, 2, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003
11-й корпус, кімната № 11-309

Освітня програма:

«Українська філологія, англійська мова
та переклад включно» (бакалавр)
«Польська і болгарська мови й літератури
та переклад включно» (бакалавр)
Спеціальність: 014 «Середня освіта»

«Теорія і методика навчання:
Українська мова і література та англійська мова»

ПРАЦЮВАТИ – КИМ?
• керівник середніх загальноосвітніх навчальних закладів;
• перекладач (українська/англійська);
• державний службовець;
• викладач української мови і літератури;
• редактор/копірайтер/контент-менеджер.
• вихователь у дошкільному навчальному закладі;
• вчитель української мови/літератури в загальноосвітніх навчальних закладах;
• вчитель англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах;
• редактор та коректор у видавництвах;
• методист/головний спеціаліст у районних/міських/обласних
департаментах освіти.

КОРИСТЬ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
Формування фахівця, здатного
працювати в актуальних мовних
середовищах (українському й
англомовному, а також польському чи
болгарському на вибір) з широким
колом питань, викликаних
необхідністю опановувати рідну та
іноземні мови, продукувати,
удосконалювати, адаптувати тексти
різного характеру для вирішення
конкретних соціокультурних,
адміністративних, навчальних,
промислово–економічних завдань.
КОМФОРТНІ УМОВИ
12 сучасних будівель, культурномистецький центр, студентський
коворкінг, спортивні секції, туризм, літні
школи, тематичні вечірки, квести,
власна газета, телебачення.
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
џ можливість

вільно володіти
кількома іноземними мовами
(українською, англійською,
болгарською / польською);
џ міжнародні програми
стажування та обміну студентів.

ВИКЛАДАЧІ

ПРАЦЮВАТИ – ДЕ?

Кваліфікований професорськовикладацький колектив у складі
докторів і кандидатів філологічних
наук, що забезпечують високий рівень
теоретичних і практичних знань.
Викладачами англійської, польської,
болгарської мов є носії цих мов.

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

ПОДОРОЖІ ТА СТИПЕНДІЇ

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ТА РЕКЛАМНІ / ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АГЕНЦІЇ
• освітні;
• рекламні видання.

«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.
ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
Щорічні фольклорна, соціолінгвістична,
лінгвокультурологічна (Болгарія, Польща),
перекладацька, педагогічна практики.
ІНОЗЕМНІ МОВИ
Можливість здобути фундаментальні
і практичні знання з іноземних мов
(англійська – обов'язкова).

СФЕРА УПРАВЛІННЯ
• навчальні заклади, науково-дослідні установи;
• прес-центри, аналітичні й експертні, мистецькі й культурні центри;
• обласні, районні та міські відділи освіти.

ПРИЧИНИ ОБРАТИ УКРАЇНСЬКУ ФІЛОЛОГІЮ,
СЛОВ'ЯНСЬКІ МОВИ ТА СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
САМЕ В МОГИЛЯНЦІ:
• можливість вивчати польську і болгарську мови з подальшим безкоштовним
стажуванням у цих країнах;
• навчальні практики у перекладацьких центрах Миколаєва;
• гарантоване оволодіння двома іноземними мовами та можливість працювати
у міжнародних організаціях;
• інноваційні підходи до підготовки вчителів нової української школи та
педагогічні практики у кращих школах Миколаєва.

