


035 Філологія (українська мова і 
література)  

ОКР: бакалавр (термін навчання – 4 
роки за денною / заочною формою 

навчання (240 кредитів ECTS);  
магістр – термін навчання 1,5 роки за 
денною / заочною формою навчання 

(90 кредитів ECTS). Кваліфікація: 
філолог. 



Чому ми обираємо 035 Філологія (українська мова 
і література) ? 

 “Гуманітарій”- твоє звання. 
 Ти прагнеш більшого, ніж просто “вчительська 

доля”. 
 Можливість ґрунтовно і якісно засвоїти всі 

мовно-літературні аспекти. 
 Шанс займатись науково-дослідницькою 

роботою 
 Праця з нестандартними людьми 
 Високий рівень освіти 

 



Що на нас чекає? 

 Купа методичок і лекційних, проте без них твоє 
навчання марне. 

 Можливістю навчатись за кордом( в університеті 
ЖДУ імені Івана Франка діє програма обміну 
студентів). 

 Наукова діяльність, написання статей, наукових 
робіт, курсових, які покращують твої skills. 

 Крім навчального процесу, на тебе чекає..(далі 
більше) 

 Вивчення іноземних мов( англійська, польська, 
чеська, французька). 

 
 



190 днів в університеті 

 Твоє навчання в університеті розбавляє 
СБ(студентське братство). СБ протягом 
навчального року організовують благодійні 
ярмарки, виставки, концерти. Найкраще для 
студентів: Stand up та Art Платформа, де кожен з 
вас може проявити себе.  



190 днів в університеті 

 Деканат активно влаштовує зустрічі студентів з 
відомими і талановитими письменниками, 
поетами, акторами, співаками і просто цікавими 
людьми, яким є що тобі розповісти.  

 У стінах університету постійно відбуваються 
різноманітні студентські, міжнародні, 
міжрегіональні наукові конференції. І це 
реальний шанс початку наукової кар‘єри.   



190 днів в університеті 

 А зараз найбільш цікава інформація для вас – 
стипендія. Її отримують 40%  з рейтингу 
студентів. Але це ще не все. За свою активну 
роботу, кропітку працю ти маєш шанс отримати 
іменну стипендію. 



Доля твого диплому 

 Після закінчення університету за спеціальністю 035.1, 
пошуки роботи мають такі варіації: 

 референт; 
  адміністративний помічник; 
  секретар керівника (організації, підприємства, установи);   
 перекладач;  копірайтер;  
  контент-менеджер;  
  літературний критик;  
 науковець;  
 журналіст;  
 офіс-менеджер;  
 редактор стрічки новин. 
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