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Навчально-науковий інститут філології та
журналістики Житомирського державного
університету імені Івана Франка – це
найдавніший у нашому краї, багатогалузевий навчально-
науковий комплекс, який готує майбутніх вчителів,
викладачів, учених-філологів, видавців, журналістів. В
інституті за напрямами та спеціалізаціями навчаються
близько 1000 студентів. Працює аспірантура зі
спеціальностей: українська мова, українська література,
слов’янські літератури.



Навчально-науковий процес 
забезпечують 5 кафедр:

 видавничої справи, редагування, основ 
журналістики та філології;

 слов’янських і германських мов;
 світової літератури та методик викладання 

філологічних дисциплін;
 українського літературознавства та 

компаративістики;
 української мови.



ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В 
ІНСТИТУТІ

Демократичне 
керівництво та 

сучасні 
технології 

викладання

Вивчення 
кількох 

іноземних мов 

Обмін  
студентами

Найбільша 
кількість 

державних 
місць

Іменні
стипендії

Навчання за 
системою 

“подвійного 
диплому”

Викладачі з 
європейськими 

дипломами

Семестрове 
стажування за 

кордоном



Навчання в інституті здійснюється за 
декількома напрямками

 061 Журналістика

 035.01 Філологія (Українська мова і література)

 035.034 Філологія (Слов’янські мови та літератури 
(переклад включно), перша російська)

 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

 014.025 Середня освіта (Російська мова і література)

 014.028 Середня освіта (Польська мова і література)



035.034 Філологія (Слов’янські мови та 
літератури (переклад включно), перша 

російська)

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

навчання (240 кредитів ECTS); магістр – термін навчання 1,5 

роки за денною формою навчання (90 кредитів ECTS). 

Кваліфікація: філолог, фахівець зі слов’янських мов та 

літератур, перекладач з російської мови



Програма підготовки включає

 одержання фундаментальної загальнотеоретичної підготовки з 
російської, української та польської мов та літератур;

 вивчення англійської мови з першого року навчання;

 теоретичне навчання у формі аудиторних занять (лекційні, семінарські, 
лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи;

 виконання курсових робіт зі спеціальності;

 проходження навчальних практик з базової кваліфікації;

 підсумкову державну атестацію у формі державних іспитів або 
виконання дипломної роботи.



Професії

 філолог;
 лінгвіст;
 референт;
 адміністративний помічник;
 секретар керівника (організації, підприємства, установи);
 перекладач;
 копірайтер;
 контент-менеджер;
 журналіст;
 офіс-менеджер;
 помічник проектного менеджера;
 координатор проектів;
 літературний співробітник;
 редактор стрічки новин.
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