
 

 

ТОП 8 ПРИЧИН, 

ЧОМУ ВИПУСКНИКАМ ГІМНАЗІЙ ТА ЛІЦЕЇВ 

ВАРТО ОБРАТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» 

У ПРИКАРПАТСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 

Маємо честь представити наш університет і наш факультет. 

 

Це – емблема нашого університету: 

           

                           

                                   

 

 



                

 

 

Це симпатичне звірятко – карпатська рись – талісман,  символ, який 

уособлює Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника. 

 

Презентуючи наш талісман, ректор Прикарпатського національного 

університету професор Ігор Євгенович Цепенда сказав: «Карпати – це вища 

медитація, духовна велич і єднання з духами святих. Рись асоціюється з 

пильним зором, розумом, спритністю, силою, сміливістю, витривалістю». 

 

 

                

 

 

 



 

 

А це – емблема факультету іноземних мов. 

 

 

                               

  

 

Цю емблему кафедри англійської філології створила її випускниця Ірина 

Веприняк. 

 

                                       

 

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Англійська мова і література»,  

вивчають також другу іноземну мову – німецьку, французьку або китайську. 

 



 

Чому випускникам гімназій та ліцеїв варто обрати  

спеціальність «Англійська мова і література» у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника 

 

1. Англійська – найпоширеніша глобальна мова світу 

 

У сучасному світі англійську потрібно знати всім. Англійська – 

НАЙПОШИРЕНІША ГЛОБАЛЬНА МОВА світу, нею говорять і пишуть на 

всіх континентах. Це мова Інтернету, інформаційних технологій, бізнесу, 

маркетингу, індустрії, політики, культури, науки, освіти, медіа.  

 

Хороше володіння англійською мовою, правильна вимова, грамотність в 

усному і письмовому спілкуванні відкривають молоді двері в усіх сферах 

діяльності – і не тільки в Україні! 

 

2. Англійська філологія – це перспективна освіта 

 

Думаєте, що майбутнє англійського філолога – викладати мову в закладах 

середньої освіти?  

Не тільки! 

Диплом англійського філолога також дає можливість працевлаштуватися як 

 

 викладач університету; 

 перекладач у комерційних і державних установах  і компаніях, які 

мають міжнародних партнерів, у міжнародних організаціях; 

 журналіст; 

 редактор ЗМІ; 

 менеджер з реклами і маркетингу, PR-менеджер; 

 копірайтер;  



 прес-секретар. 

3. Чого навчають на кафедрі англійської філології 

Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

 

У нас студентів навчають 

 практики і теорії англійської мови, 

 перекладу з англійської мови на українську і з української на 

англійську, 

 другої іноземної мови (німецької, французької, китайської),  

 літератури та культури англомовних країн,  

 методики викладання англійської мови в гімназіях, ліцеях, коледжах і 

університетах, 

 вміння проводити наукове дослідження. 

 

Закінчивши бакалаврат (перші чотири роки навчання), ви можете поступити 

в магістратуру. Це три семестри (півтора роки) навчання, написання і захист 

дипломної роботи. 

 

       



  

 

Кваліфікація за Освітнім рівнем бакалавр (Філологія):  

«Філолог. Вчитель англійської мови і літератури, другої іноземної мови 

(німецької, французької, китайської)». 

 

Кваліфікація за Освітнім рівнем бакалавр (Середня освіта):  

«Вчитель англійської мови і літератури, другої іноземної мови». 

 

Кваліфікація за Освітнім рівнем магістр (Філологія):  

«Філолог. Викладач англійської мови та літератури, другої іноземної мови 

(німецької, французької, китайської). Перекладач». 

 

Диплом магістра та знання англійської мови дадуть вам можливість знайти 

роботу у сферах освіти, перекладу, менеджменту, науки. Ті, хто цікавляться 

науковою роботою, можуть поступити в аспірантуру, проводити дослідження 

і здобути науковий ступінь доктора філософії (PhD).  

 

 

 

 

                          

 

 



 

4. Компетентні викладачі 

 

 

 

Співпраця з організацією DINTERNAL EDUCATION; 

участь викладачів у вебінарах і конференціях  

з метою підвищення своєї кваліфікації; 

використання он-лайн платформи MYENGLISHLAB 

 

Викладачі кафедри англійської філології – знавці своєї справи, професіонали. 

Вони працюють, щоб надати студентам необхідні знання, допомогти 

опанувати предмети спеціальності «Англійська мова і література».  

 

Зараз, в умовах карантину, навчання он-лайн не зводиться лише до вимоги 

виконати домашнє завдання. Викладачі читають лекції, проводять повноцінні 

семінари і практичні заняття, намагаються підтримати студентів у цій 

складній ситуації.   

 



5.  Стипендії 

 

Студенти, які навчаються за контрактом, тобто сплачують за навчання і не 

мають стипендії, все ж таки можуть її отримати. Але для цього потрібно 

продемонструвати неабиякі успіхи у навчанні і громадській діяльності. 

 

 Стипендія Благодійного Фонду «Повір у себе» – підтримка 

обдарованих студентів зі сільської місцевості; 

 Стипендія Фонду Інституту Східноєвропейських Досліджень; 

 Стипендія Фундації Лозинських (США) – підтримка студентів, які 

мають успіхи у навчанні і громадській діяльності. 

 

6. Міжнародна співпраця 

 

Наші студенти беруть участь у програмах 

 семестрального обміну Mobility Direct (м. Лодзь, Республіка Польща),  

 Erasmus + (м. Познань, Республіка Польща),  

 студентських обмінів з Університетом Адама Міцкевича (м. Познань, 

Республіка Польща). 

 

            



 

 

У 2020 році факультет іноземних мов уклав угоду про співпрацю з Бейсукент 

Коледжем у м. Анкара, Туреччина; на базі цього коледжу наші студенти 

четвертого курсу проходили педагогічну практику. 

 

 

 

 

 

На фотографії зліва направо: 

 О. Турчанінова Алсан, координатор міжнародної співпраці між 

Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника 

і Бейсукент Коледжем, м. Анкара, Туреччина; 

 професор Я.В. Бистров, завідуючий кафедри англійської філології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 

 Толга Демір, директор Бейсукент Коледжу в м. Анкара, Туреччина;   

 професор Н.Я. Яцків, декан факультету іноземних мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  

 



 

 

7. Студентське життя 

 

Повністю оновлено гуртожиток № 2; студенти надзвичайно задоволені 

умовами проживання. 

 

Наш студентський колектив дружній і надійний. Поступивши на 

спеціальність «Англійська мова і література», ви знайдете друзів,  зможете 

обмінюватись думками, радитись, допомагати одне одному, відпочивати 

разом.  

 

Небайдужій та ініціативній людині завжди є чим зайнятися окрім навчання.  

На нашому факультеті щорічно проводяться благодійні ярмарки  «Феї Ідуть 

до Малят». Ми відвідуємо дитячі будинки, пансіонати для людей похилого 

віку, допомагаємо учасникам АТО. 

 

              

 

 



 

Ми проводимо зустрічі з носіями англійської мови. 

         

 

 

Також любимо подорожувати і просто веселитися. 

 

 



 

 

 

 

                        



8. Можливість проявити себе 

  

Наші студенти отримують призові місця на Всеукраїнських мовознавчих, 

літературних і перекладознавчих конкурсах та олімпіадах. Участь у таких 

заходах – це  чудова можливість продемонструвати свої знання, здібності і 

таланти.  

 

 

 



Отже, чекаємо вас! 

Приєднуйтесь до нас, 

поступайте на спеціальність  

«Англійська мова і література»  

у Прикарпатському національному університеті   

імені Василя Стефаника 

 

Р. Дречевич, О. Федорко, А. Гаврилишин,  

Т. Какапич, В. Грудзевич, О. Бігун,  

І. Сухаребська, студенти  

3-го курсу факультету іноземних мов 

спеціальності «Англійська мова і література»; 

О.О. Кульчицька, доцентка кафедри 

англійської філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя 

Стефаника  

 

Висловлюємо подяку доценткам кафедри 

англійської філології Н.Є. Пилячик і  

Н.І. Іванотчак за інформаційну і технічну 

підтримку.  

 


