Освітня програма:
014.02 Середня освіта
(мова і література
(англійська))
Освітня програма базується на інноваційній моделі «наскрізної»
методичної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов, апробованої
в межах реалізації проекту МОН України та Британської Ради в
Україні «Шкільний вчитель нового покоління»

Дорогі друзі!
Сьогодні ви підійшли до важливого рубежу на вашому життєвому шляху –
вибору майбутньої професії. Саме вам необхідно визначити свою подальшу
дорогу і хотілося б, щоб цей вибір ви зробили впевнено і за покликанням
свого серця.
Вдало обрана професія дасть можливість отримувати задоволення від
улюбленої справи, забезпечити власний добробут, виправдати сподівання
ваших батьків та принести користь державі.
Навчально-науковий
інститут
іноземної
філології
Житомирського
державного університету імені Івана Франка має честь запросити вас взяти
участь у конкурсному відборі на навчання за такими напрямами підготовки:
«014.02 Середня освіта (мова і література (англійська))»
Будемо раді бачити вас серед студентства нашого вузу.
Переконані, що разом з нами ви досягнете життєвого успіху та омріяних
професійних горизонтів.
З найкращими побажаннями,
Директор ННІ іноземної філології

доц. Полховська М.В.

Вимоги до вступу: Повна загальна середня освіта. За конкурсом.
Рівень кваліфікації: Бакалавр (перший цикл вищої освіти).
Офіційна тривалість програми: 3 роки 10 місяців навчання за денною/заочною формою (240
кредитів ECTS).
Кваліфікація фахівця: Бакалавр середньої освіти. Вчитель англійської мови та світової літератури
Програма підготовки включає:
• теоретичне навчання по дисциплінах у формі аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні
і практичні заняття) і самостійної роботи;
• виконання 3 курсових робіт зі спеціальності;
• проходження навчальної та виробничої практик з базової кваліфікації;
• підсумкову державну атестацію у формі 2 комплексних державних іспитів.
Академічні права: Право вступу на навчання за програмами другого циклу (Магістратура)
Професійні права (первинні посади): вчитель середнього навчально-виховного закладу; викладач
професійного навчально-виховного закладу; методист, методист заочних шкіл і відділень, методист
позашкільного закладу; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми.
Випускник ННІ іноземної філології з кваліфікацією "Бакалавр середньої освіти. Вчитель
англійської мови та світової літератури" є фахівцем з питань викладання іноземних мов
(англійської мови) та світової літератури за інноваційними програмами, якому властива
філологічна, комунікативна та професійні методичні та психолого-педагогічні компетенції у
межах широкого спектру навчальної та виховної діяльності, що здійснюються державною
мовою, основною іноземною (англійською) та додатково другою (німецькою/французькою)
мовою у навчальних закладах різних типів.

ПЕРЕВАГОЮ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ІНОЗЕМНОЇ
ФІЛОЛОГІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА Є:
 Якісний професорсько-викладацький склад.
 Потужна матеріально-технічна та виробнича база.
 Широке застосування новітніх інформаційних
технологій у процесі вивчення іноземних мов із
залученням ресурсів мережі Internet і електронної
бібліотеки університету.
 Адаптовані до європейських стандартів освіти
навчальні плани і програми підготовки фахівців.
 Читання лекційних курсів та проведення
практичних і семінарських занять провідними
вітчизняними й зарубіжними науковцями.
 Можливість навчання за державним замовленням
та на умовах повного соціального захисту прав
студентів.

 Обов’язкове вивчення трьох іноземних мов
(англійська, німецька і французька) з можливістю
додаткового вивчення ще 1-2 іноземних мов
(іспанська, італійська, польська, турецька тощо)
на факультативній основі.
 Забезпечення участі студентів у міжнародних
конкурсах та бізнес-проектах з можливістю
отримання грантів для проведення наукових
досліджень або подальшого навчання.
 Забезпечення участі
дослідній роботі.
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 Можливість продовження навчання в аспірантурі
та докторантурі.
 Активний
відпочинок,
цікаве
дозвілля,
можливість реалізації власних талантів та
здібностей, яскраві враження від студентського
життя.

 Військова підготовка на базі університету.
 Можливість отримання другої вищої освіти
на базі центру післядипломної освіти.
 Можливість додатково здобути на базі
університету робітничі професії на курсах
водіїв автотранспортних засобів категорії
«В», перукарів (перукарів-модельєрів) та
курсах з основ лікувального масажу.
 Оптимальна інфраструктура забезпечення
навчального процесу та відпочинку студентів
на території університету: навчальні корпуси
університету, гуртожитки, бібліотека і
читальні зали, їдальня, студентські кафе і
буфети,
спортивні
майданчики
тощо
розміщені на одній території, яка перебуває
під охороною.

Чекаємо на Вас

10008, Україна, Житомир
вул. Пушкінська, 49
ННІ іноземної філології
тел.: +380 412 22-72-79
web: http://www.nniif.org.ua
e-mail: adm@nniif.org.ua

