СВІТ ПРОФЕСІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ ДЛЯ ТЕБЕ ВІДКРИЄ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФІЛОЛОГІЯ
(Переклад)
За останні 20 років відбулися значні зміни на украі"нському ринку праці, які є
відображенням усіх процесів, що пройшли в краі"ні. Сьогодні перекладацька діяльність
стала самодостатньою індустрією зі своі"ми власними стандартами та методами для
роботи з клієнтами. Таким чином, сучасний ринок перекладу вимагає зміцнення його
інфраструктури та створення абсолютно нових, альтернативних моделей процесу
надання перекладацьких послуг, які повинні бути включені до методологічноі" частини
підготовки майбутніх перекладачів. Магістр-перекладач – це професіонал своєі" справи,
готовий прийняти будь-який виклик у сфері міжнародноі" комунікаціі".
Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»
Спеціальність: 035 Філологія (Переклад) 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 з філології» – формування нового покоління
перекладачів з професійним світоглядом, мовними та культурними компетенціями, а
також навичками і впевненістю для того, щоб в найближчі роки бути в змозі вирішувати
завдання як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках перекладу. Програма також
має на меті забезпечити всебічне і поглиблене вивчення багатьох питань в перекладі з
різних сторін.
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
Програма «Магістр з філології» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною
в Україні освітньою програмою з філології, акредитованою на міжнародному рівні
європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну
відповідність міжнародним стандартам.

Метою освітньої програми є формування загальних і професійних (фахових)
компетентностей. Спрямована на формування ефективної, якісної, сучасної освітньої
системи, покликана забезпечити конкурентоспроможність випускників.
Узагальненим об’єктом діяльності магістра спеціальності «Переклад» є забезпечення
усної та письмової комунікації та інформації у різних галузях господарства, науки,
техніки, економіки, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом та жанром
текстів іноземною та державною мовами, викладання перекладу та іноземних мов у
ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації та наукових закладах
Участь в міжнародних програмах студентського обміну в університетах Іспанії,
Польщі, Словаччини та інших країн.
Ми пропонуємо:
 Міжнародно визнаний диплом бакалавра з 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 усного перекладу
 Програмне забезпечення, яке необхідно для викладання машинного перекладу
 Можливість підготуватися та здати міжнародні іспити з іноземних мов FCECAE, BEC-Vantage, DELF-DALF, DELE як в рамках навчального плану, так і за
бажанням
 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 перекладу
• 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) 370-4-370 (приймальна комісія)

