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Кафедра 

української 

філології 
 

Колектив, створений 1994 року, очолює доктор філологічних наук, професор 

М. М. Торчинський. На кафедрі також працюють сім кандидатів наук. До захисту 

кандидатських дисертацій готуються ще два викладачі. Усі мають достатній 

педагогічний стаж і застосовують новітні педагогічні технології. 

Члени кафедри працюють над вирішенням теоретичних і практичних проблем 

загальноуніверситетського наукового напряму «Проблеми філології: історія і 

сучасність». За останні роки проведено Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «М. П. Стельмах і сучасність»», ХV Всеукраїнську ономастичну 

конференцію «Український ономастикон: типологія, словотвір, функціонування»,  

розширений Пленум Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і 

практика мовної діяльності» Інституту мовознавства ім.. О. О. Потебні НАН 

України, Подільський краєзнавчий конкурс серед студентів та учнів 

загальноосвітніх шкіл. 
 

ГУМАНІТАРНО-

ПЕДАГОГІЧНИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра української 

філології – випускова для 

спеціальностей «Філологія 

(Українська мова і 

література)», «Середня 

освіта. Українська мова і 

література. Додаткова 

спеціальність: Англійська 

мова)». 

Освітньо-кваліфікаційні 

рівні – бакалавр, магістр 

(денна, заочна і дистанційна 

форми навчання).  

 

При кафедрі відкрито 

аспірантуру зі спеціальності 

10.02.01 – українська мова. 
 

Фахівці готуються до такої 

діяльності:  
викладання української 

мови і літератури; 

викладання англійської 

мови та зарубіжної 

літератури; 

журналістська творчість; 

рекламна діяльність; 

редакційна робота; 

бібліотечна справа. 

Сфери можливого 

працевлаштування 

філологів: 

- середні загальноосвітні 

навчальні заклади; 

- вищі навчальні заклади; 

- засоби масової інформації,  

- інформаційні та рекламні 

агентства; 

- управлінські структури; 

- перекладацькі агенції 

(англійська або польська 

мови) 

Посади випускників-

філологів: 

- учитель загальноосвітньої 

школи; 

- викладач ВНЗ; 

- методист, вихователь; 

- співробітник рекламних 

агентств; 

- редактор теле-, радіо- і  

видавничих установ; 

- журналіст, диктор радіо- і 

телепередач;   

- секретар-референт, консультант; 

- письменник; 

- фахівець у зв’язках із 

громадськістю в управлінських 

організаціях. 

Для вступу необхідно мати 

сертифікати ЗНО  з таких 

навчальних предметів:  

на бюджетну і контрактну форми 

навчання: 

спеціальність «Філологія. Українська 

мова і література»: 

1) українська мова і література; 

2) іноземна мова; 

3) історія України або географія; 

спеціальність «Середня освіта. 

Українська мова і література. 

Англійська мова»: 

1) українська мова і література; 

2) історія України; 

3) іноземна мова або географія; 

на контрактну форми навчання: 

спеціальність «Філологія. Українська 

мова і література»:  

1) українська мова і література; 

2) ; історія України 

3)  іноземна мова або географія; 

спеціальність «Середня освіта. 

Українська мова і література. 

Англійська мова»: 

1) українська мова і література; 

2) іноземна мова; 

3)  історія України або географія. 

 

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ  

ШАНУВАЛЬНИКІВ РІДНОГО СЛОВА! 



 

 
 

 

 

 

 

 

чили до Дня слов'янської писемності.  

 

 

 
 

 

 

 

21 травня 2014 року відбулася екскурсійна подорож 

студентів-філологів першого курсу до славетних 

пам’ятних місць України (Острога, Дубна, Здолбунова 

тощо) та знайомство з пам’ятками слов’янської 

культури (Межиріцьким чоловічим монастирем, 

Національним університето «Острозька академія», 

Клеванськиим «тунелем кохання», Тараканівським 

фортом, Дубненським замком-фортецею, палацами 

князів Любомирських і князів Острозьких, Почаївською 

Лаврою). 

Такі поїздки у різні куточки України  відбуваються 3-4 

рази на рік. 

 

 

Якісну освіту студентам гарантують: 

висококваліфікований викладацький 

склад (80 % педагогів – доктори і 

кандидати наук); 

сучасне навчально-методичне 

забезпечення (при викладанні усіх 

дисциплін використовуються Інтернет - 

технології); 

об’єктивний і відкритий навчальний 

процес (за успішністю можна стежити 

через систему «Електронний журнал»); 

обладнані кабінети й аудиторії (як 

спеціалізовані, так і 

загальноуніверситетські); 

славні філологічні традиції. 

За останні 5 років студенти-

філологи посіли більш ніж 20 

призових місць на 

міжнародних, всеукраїнських і 

регіональних конкурсах та 

олімпіадах. 
 

 
Лімбах Вікторія, 

переможець Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт з української мови (2016 р.). 

Студентська наука 

Студенти мають можливість 

працювати в наукових гуртках і 

проблемних групах, друкувати статті у 

збірниках наукових праць, виступати з 

доповідями на міжнародних, 

всеукраїнських, міжрегіональних та 

університетських конференціях, брати 

участь у різноманітних конкурсах та 

олімпіадах. 

 
V регіональна студентська науково-практична 

конференція «Генії України та світу», у якій 

взяли участь студенти з Вінниці, Кам’янця-

Подільського, Умані, Хмельницького, учні та 

ліцеїсти хмельницьких середніх навчальних 

закладів. 

Екскурсійна подорож філологів до пам’ятних 

місць України (Острога, Здолбунова, Кременця 

тощо). Студенти мали можливість ознайомитися 

з пам’ятками слов’янської культури 

(Межиріцьким чоловічим монастирем, 

Національним університетом «Острозька 

академія», Клеванським «тунелем кохання», 

Тараканівським фортом, Дубненським замком-

фортецею, палацами князів Любомирських і 

князів Острозьких, Почаївською Лаврою).  

Такі поїздки відбуваються щороку. 

 

 

 
 

Брейн-ринг «Я люблю філологію» 

(присвячений Дню філолога) між студентами-

першокурсниками спеціальностей «Філологія. 

Українська мова і література» та «Філологія. 

Переклад (Польська, російська мови)».  

Заходи такого плану (вікторини, конкурси 

тощо) є неодмінним атрибутом життя студентів-

філологів. 

Орієнтація на творчу 

діяльність 

Регулярними є зустрічі 

майбутніх філологів із 

письменниками – як місцевими, 

так і загальновідомими, зокрема 

і лауреатами Шевченківської 

премії. 

 

 
 

Зустріч із письменником Андрієм 

Курковим, книги якого зараз досить 

популярні за кордоном. 

Студентське дозвілля 

У вільний час студенти мають 

можливість відвідувати курси 

іноземних мов, займатися у секціях 

спортивно-оздоровчого комплексу, 

знаходити друзів у Центрі 

міжнародних і культурних зв’язків, 

працювати в гурткках художньої 

самдіяльності, зустрічатися з 

відомими людьми. Особливою 

популярністю серед філологів 

користується студентський 

літературний театр «Глорія», 

художнім керівником якого є 

старший викладач кафедри 

української філології Т.П.Коваль. 

Щороку цим колективом проводиться 

низка літературно-мистецьких заходів 

навчально-виховного спрямування. 

 

 
Літературно-мистецький проект "Встане 

правда! Встане воля!" 

 

 
Шевченківський міський конкурс читців 

«Не вмирає душа наша, не вмирає воля!». 


