


Філологія (від грец. «Любов до
слова») - це сукупність наук, 
які вивчають культуру народу, 
виражену в мові та
літературній творчості. На
сьогоднішній день філологія є
комплексною гуманітарною
наукою, яка включає в себе
такі самостійні науки, як
мовознавство, 
літературознавство, 
етнографія, фольклористика. 
Поєднання знань з філології та
з інших галузей дає безліч
затребуваних на ринку праці
кваліфікацій.





КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОГО ТА
СЛОВ’ЯНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

■ Кафедра була створена
в 1918 році. Вона є однією
з найстаріших кафедр Дніпровського
національного університету імені
Олеся Гончара.



У формуванні наукової школи кафедри загального та
слов’янського мовознавства взяли участь відомі мовознавці
О.М.Пєшковський, Я.О.Спринчак, Ю.К.Стехін, О.М.Шиловський, 
І.І.Меньшиков, Т.С.Пристайко.

■ Я. О. Спринчак, завідувач
кафедри в 1940–1964 рр.

■ О. М. Шиловський, завідувач
кафедри в 1976–1991 рр.



Сьогодні на кафедрі працюють 3 доктори і
5 кандидатів філологічних наук.







З 2015 року на кафедрі існує Центр слов’янських мов, метою якого є
популяризація сучасних слов’янських мов, а також поглиблене їх
вивчення студентами-філологами.  На базі Центру проходять
заходи, присвячені Дню слов’янської писемності, знаним
мовознавцям-славістам Болгарії, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, 
видатним діячам літератури слов’янських країн.





Кафедра
зарубіжної
літератури

Кафедра зарубіжної
літератури – один
із найстаріших
центрів
філологічної
підготовки
Дніпровського
університету імені
Олеся Гончара



Історія кафедри унікальна: її існування стало можливим насамперед
завдяки науковій і педагогічній діяльності, таланту та зусиллям однієї
людини – канд. філол. наук, доц. Ніни Самійлівни Шрейдер. Майже всі
випускники та співробітники кафедри 1950-70-х рр., часу, коли дніпровська
літературознавча школа стала помітним явищем у вітчизняній філології, –
учасники знакового для гуманітаріїв університету студентського наукового
гуртка, незмінним керівником якого була Н.С.Шрейдер.



На кафедрі зарубіжної літератури працюють
6 докторів

і 7 кандидатів філологічних наук





На кафедрі зарубіжної літератури постійно
проводяться Всеукраїнські наукові конференції

“Література в контексті культури”, а також наукові
конференції, присвячені пам'яті Н.С.Шрейдер



❑ Що я буду вивчати?
Студенти, які навчаються за освітньо-професійною
програмою «Російська мова та література», вивчають шість
мов: російську, українську, іноземну (англійську, німецьку або
французьку), третю слов’янську (польську або словацьку), 
латинську та старослов’янську, а також отримують різнобічну
філологічну освіту, яка передбачає вивчення дисциплін
лінгвістичного й літературознавчого циклів, зокрема таких, як

• «Вступ до слов’янської філології», 
• «Теорія і практика перекладу», 
• «Прикладна лінгвістика та основи теорії мовленнєвої

комунікації», 
• «Риторика», 
• «Усна народна творчість», 
• «Історія зарубіжної літератури», 
• «Історія російської літератури», 
• «Основи літературознавчої компаративістики», 
• «Література і біографія» та інші.



Де я зможу працювати?
Наші випускники працюють:
• викладачами закладів вищої освіти,
• учителями російської мови та літератури, зарубіжної літератури

в загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, коледжах,
• викладачами російської мови як іноземної,
• редакторами, коректорами, копірайтерами в електронних і

друкованих засобах масової інформації,
• службовцями в державних закладах, бібліотеках, культурних

центрах. 

Випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі та
докторантурі ДНУ за спеціальністю 035 Філологія.

Основні посади, на яких можна працювати після
закінчення навчання:

філолог-дослідник, учитель загальноосвітньої школи, 
перекладач,                               викладач закладу вищої освіти. 



Основні задачі, які може вирішувати випускник в
майбутньому

Випускник зможе здійснювати діяльність, пов’язану з
аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням
письмових та усних текстів різних жанрів і стилів
(як із науково-дослідною, критично-аналітичною, 
так і з прикладною метою). Випускник матиме навички
організації успішної комунікації різними мовами.

Освітня програма бакалавра має прикладну орієнтацію, 
вона спрямована на засвоєння мови та літератури й
оволодіння основами перекладу в теоретичному, 
практичному, науково-дослідницькому аспектах; 
опанування основ комунікації у професійному і
міжкультурному аспектах.

Освітня програма магістра має академічну орієнтацію.



Студенти філологічного факультету
ДНУ ім. Олеся Гончара

Приєднуйся до нас!


