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 Журналістика
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Шановні вступники!
Якщо ви мрієте досконало володіти українською
та іноземними мовами, здобути журналістську
освіту, поринути в неперевершені світи літератури, чекаємо вас на ФАКУЛЬТЕТІ ФІЛОЛОГІЇ ТА
ЖУРНАЛІСТИКИ, який зі своєю понад столітньою
історією є одним із найбільших в університеті!
Професорсько-викладацький склад має багаторічний досвід
у підготовці кваліфікованих фахівців з усіх запропонованих
спеціальностей. Ми пишаємося своїми випускниками, з-поміж
яких видатні філологи, педагоги, письменники, науковці
(А. Макаренко, В. Сухомлинський, О. Ковінька, Л. Бразов, Т. Нікітін,
Л. Овдієнко, О. Безпояско, Г. Півторак, Т. Балагура та інші).
На факультеті створено всі умови для фахового становлення
молоді, розвитку творчих здібностей, наукового зростання. Про
результати студентських наукових досліджень дізнаємося зі
щорічних збірників «Лінгвістичні студії», «Літературознавчі студії», «Журналістика: теорія, історія, практика».
Художні твори юних майстрів слова читаємо в «Поетичних
студіях». Наші студенти – постійні учасники всеукраїнських
олімпіад, наукових конференцій, творчих і наукових конкурсів.
На фахових кафедрах традиційно працюють волонтери –
громадяни США, Великої Британії та Німеччини, що дає змогу
студентам безпосередньо спілкуватися з носіями мови,
відвідувати їхні лекції й семінари. Кафедри співпрацюють з
провідними європейськими університетами (університет м.
Йончопінг (Швеція), University of Tarty (Narva college) в Естонії,
університет
UCC
(м. Копенгаген,
Данія),
університет
м. Кобленц-Ландау (Німеччина), Корпусом Миру та Фондом
Фулбрайта, беруть активну участь у програмі ERASMUS+ та
інших міжнародних проектах з обміну студентами, виграють
гранти на навчання за кордоном.
Навчальний процес проходить у затишних навчальних
аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами. Наші
студенти мають змогу працювати в науково-методичному
центрі якості вивчення англійської мови та зарубіжної
літератури, аудиторії українсько-японської дружби «SAKURA»,
центрі сучасних медіатехнологій, комп'ютерному фонетичному
кабінеті, а також у творчих лабораторіях, у яких готуються до
друку альманах «Рідний край», газета «Університетський час».
Цікавим і насиченим студентське життя робить не лише
навчання, а й добре організоване дозвілля. На факультеті
регулярно проводяться свята української мови, фестивалі та
конкурси з української та зарубіжної літератур, дні іноземних
мов, Шевченківське свято, Шекспірівський вечір, Старовинний
фестиваль, творчо працюють клуби іноземних мов.
Захопленими оплесками глядачі зустрічають виступи
народного фольклорного ансамблю «Жива вода» імені Павла
Бакланова, літературно-мистецького театру-студії «Глобус»,
студентського англомовного театру «Фабула».
Тож кожен майбутній учитель та журналіст
може знайти свою улюблену справу.
Головне – не залишатися байдужим!

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ
Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Бакалаврат
(термін навчання – 4 роки)
Середня освіта
(Українська мова і
література). Денна та
заочна форми навчання.
Філологія (Українська
мова і література).
Денна та заочна форми
навчання.
Середня освіта (Мова і
література
(англійська)). Денна та
заочна форми навчання.
Середня освіта (Мова і
література (німецька)).
Денна та заочна форми
навчання.
Філологія (Германські
мови та літератури
(переклад включно)).
Денна та заочна форми
навчання.
Журналістика.
Денна форма навчання.

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України або географія
1. Українська мова та література
2. Англійська мова
3. Історія України або географія
1. Українська мова та література
2. Німецька мова
3. Історія України або географія
1. Українська мова та література
2. Англійська мова
3. Історія України або географія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова
4. Творчий залік (журналістика)

Магістратура
(термін навчання – 1 рік і 4 місяці)
(денна та заочна форми навчання)

Журналістика

Середня освіта
(Українська мова і
література)

1. Єдиний фаховий вступний
іспит з іноземної мови (з
використанням технологій ЗНО)
2. Фахове вступне випробування
3. Додаткове вступне
випробування (для осіб, які
здобули ступінь вищої освіти за
іншою спеціальністю)
1. Вступний іспит з іноземної
мови

Філологія (Українська
мова і література)
Середня освіта (Мова і
література (англійська))
Середня освіта (Мова і
література (німецька))
Філологія (Германські
мови та літератури
(переклад включно))

2. Фахове вступне випробування
3. Додаткове вступне
випробування (для осіб, які
здобули ступінь вищої освіти за
іншою спеціальністю)

