НА ТЕБЕ ЧЕКАЄ ПРЕСТИЖНА І СУЧАСНА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФІЛОЛОГІЯ
(Англійська мова і література)
За останні роки міжнародне спілкування неможливе без знання однієї", двох або трьох
іноземних мов. Через міжкультурну інтеграцію, глобалізацію, культурну і мовну
різноманітність збільшився попит на фахівців, які в змозі забезпечити ефективну
комунікацію, плідне співробітництво і навчити двох або трьох іноземних мов і
зарубіжної" літератури. Високий статус іноземної" мови в усьому світі вимагає високих
стандартів викладання і навчання. Диплом філолога, викладача двох іноземних мов і
зарубіжної" літератури відкриває двері у світ міжкультурної" комунікації".
Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»
Спеціальність: 035 Філологія (Мова і література (англійська))
Ступінь «Магістр»: термін навчання 1,5 роки (денна форма)
Документ про закінчення: Диплом магістра філології з додатком європейського зразка
(Diploma Supplement)
Місія освітньої програми «Магістр філології» – підготовка висококваліфікованих,
соціально відповідальних фахівців, які володіють універсальними лінгвістичними та
культурними компетенціями, а також професійно педагогічними уміннями та тими
знаннями, які необхідні фахівцям у подальшій самостійній роботі в якості викладача
іноземних мов та зарубіжної літератури та відповідають потребам сучасного ринку праці
як в Україні, так і за її межами в умовах глобалізації.
Освітня програма реалізується кафедрою англійської філології та перекладу
Завідувач кафедри
доктор педагогічних наук, доцент

ЗІНУКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають
Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.
Європейська якість освіти
Метою освітньої програми «Магістр філології» є підготовка педагога, здатного
забезпечити різносторонній розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої
особистості студента та озброєння системою лінгвістичних знань, умінь і навичок,
необхідних у майбутній трудовій діяльності кожному члену суспільства, достатніх для
вивчення інших дисциплін, продовження навчання у системі неперервної освіти;
формування уявлень про ідеї і методи лінгвістики та її ролі у пізнанні оточуючої

дійсності. Спрямована на формування ефективної, якісної, сучасної освітньої системи,
покликана забезпечити конкурентоспроможність випускників. Система підготовки
магістрів, викладачів двох іноземних мов і зарубіжної літератури спрямована на
формування конкуренто спроможного фахівця і формує його готовність до виконання
інформаційної, розвиваючої, орієнтаційної і дослідницької функцій.
Узагальненим об’єктом діяльності магістра філології спеціалізації «Мова і література
(англійська)» є забезпечення ефективності процесу усної та письмової комунікації та
інформації у різних галузях господарства, науки, техніки, економіки, культури шляхом
застосування іноземних та рідної мов.
Участь в міжнародних програмах студентського обміну в університетах Іспанії, Польщі,
Словаччини та інших країн.
Програми подвійних дипломів з ВНЗ – партнерами
Ми пропонуємо:

 Міжнародно визнаний диплом магістра філології з додатком європейського зразка
(Diploma Supplement)
 Сучасні форми навчання, які відповідають європейським стандартам
 Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук,
що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах
 Сучасні технічні засоби для викладання іноземних мов
 Можливість підготуватися та скласти міжнародні іспити з іноземних мов FCE-CAE,
BEC-Vantage, DELF-DALF, DELE як в рамках навчального плану, так і за
бажанням
 Програму подвійних дипломів у рамках співпраці з Вищою школою менеджменту і
охорони праці в м. Катовіце (Республіка Польща), спеціалізація «Ділова англійська
мова»
 Стажування у Польщі
 Можливість мати активну наукову позицію та брати участь у щорічній
міжнародній науково-практичній конференції «Молодь України в контексті
міжкультурної комунікації»
Запрошуємо ВИПУСКНИКІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(бакалаври, спеціалісти, магістри), які бажають отримати якісну освіту, що
відповідає міжнародним стандартам та ДИПЛОМ МАГІСТРА ФІЛОЛОГІЇ за
нормативною програмою 1 рік 5 місяців.
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
Вступні випробування за фахом:
Теорія та практика англійської мови і літератури
Друга іноземна мова
Програми вступних випробувань (співбесіди) розміщені на веб-сайті університету.
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

•
•

•
•
•

Заява на ім’я ректора;
Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
(оригінал та завірена копія);
Копія паспорта та ІНН;
4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
Копія
військового
квитка
або
посвідчення
про
приписку
(для
військовозобов’язаних).

Консультації надаються
на кафедрі англійської філології та перекладу
за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна (Наб. Леніна), 18, к. 2402
(час консультацій необхідно узгодити за тел. або електронною поштою, див. нижче)
За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання
запрошуємо звертатись:
Завідувач кафедри англійської філології та перекладу,
доц. Зінукова Наталія Вікторівна,
e-mail: dh.afip@duan.edu.ua,
тел. (056) 370 36 22
Заступник завідувача
проф. Степанова Ганна Аркадіївна
e-mail: afip@duan.edu.ua
тел. (0562) 31 20 46
ЧЕКАЄМО НА ВАС!
Наша адреса:
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18
(056) 370-36-21 (приймальна комісія)

