
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 
Спеціальність: 035 Філологія 

Освітній рівень:  
другий (магістерський)  

Освітня програма 035.01.05 
«Прикладна філологія» 



Проєктна група: 
Жигун Сніжана Віталіївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури, 
компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка (гарант освітньої програми) 

Бровко Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української 
літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

Овсієнко Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української 
мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

Федик Тамара Олександрівна, здобувачка освітньо-наукової програми «Українська мова та 
література»  

Термін навчання: 1 рік 4 міс.; 
форма навчання:  заочна 



Актуальність 

Зданість до ефективної 
діяльності в сфері 
міжособистісної та масової 
комунікації. 

Здатність до сприйняття і 
створення текстів, які 
визначають суспільно-
політичну, культурну, 
мовленнєву ситуацію в 
суспільстві. 
 



Актуальність 

Зданість до створення і просування 
текстів різних жанрів задля 
налагодження ефективної комунікації; 
філологічне забезпечення медійної 
галузі. 

 
Здатність розв’язувати складні задачі і 
проблеми в галузі лінгвістики, 
літературознавства, фольклористики, 
перекладу, в процесі професійної 
діяльності або навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 

 



 

 
Кваліфікація 

Академічна кваліфікація  магістр філології 

Професійна кваліфікація 



Обов'язкові дисципліни 
Формування загальних 
компетентоностей 

ОД.01 Іноземна мова в 
міжкультурній комунікації   
(4 кредити) 

ОД.03 Методологія і методи 
філологічних досліджень (4 
кредити) 
 

ОД.02 Прикладні технології 
(Цифрова філологія. Право 
інтелектуальної власності)  
(4 кредити) 
 

ОД.04 Психолінгвістика  
(4 кредити) 



Обов'язкові дисципліни 
Формування загальних 
компетентоностей 

ОД.05 Медіалінгвістика 
(4 кредити) 

ОД.06 Проблеми аналізу тексту 
(Лінгвістичний аналіз тексту. 
Літературознавчий аналіз 
художнього тексту)  
(4 кредити) 



Обов'язкові дисципліни 
Формування фахових 
компетентностей 

ОДФ.07 Комунікативні 
стратегії української мови  
(8 кредитів) 

ОДФ.10 Філологічне моделювання 
медіатексту (4 кредити) 
 

ОДФ.08 Інтерпретація 
класичної української 
літератури  (4 кредити) 
 
 

ОДФ.11 Майстерність копірайтингу і 
літературно-художнього редагування 
(4 кредити) 
 

ОДФ.09 Критичний дискурс 
новітньої української 
літератури (4 кредити) 

ОДФ.12 Майстерність мультижанрового 
сторітелінгу 
(4 кредити) 
 



Практика 
Формування фахових 
компетентностей 

ОП. 01 Виробнича (з 
прикладної філології)  
(6 кредитів) 

ОП 02 Переддипломна  
(3 кредити) 



Вибіркова частина.  
(Вибір з каталогу курсів ())  

 

ВД Здобувач  обирає освітні 
компоненти  на відповідну 
кількість кредитів 

23 кредити 



Дякую за увагу! 


