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Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення 

Теоретичне й практичне підґрунтя курсу «Професійна 

діяльність та працевлаштування фахівці-філолога» 

утворюють базові знання, отримані з таких дисциплін, як 

«Професійна діяльність та працевлаштування фахівці-

філолога» (порівняння ринків праці та принципів 

працевлаштування філологів в Україні та закордоном), 

Основи прикладної лінгвістики (напрями прикладної 

лінгвістики, галузі практичного застосування знань про 

мову),  Інформаційні технології (засоби створення, 

зберігання й перетворення інформації, принципи 

цифрового кодування інформації), Основи ІТ маркетингу 

(принципи організації і функціонування бізнес структур, 

потреба у фахівцях зі знанням іноземних мов, 

фінансування та взаємодія галузей науки і суспільного 

життя, Основної іноземної мови (англійської, німецької 

французької) (здатність сприймати різні види інформації 

іноземною мовою, вести дискусію, опрацьовувати 



наукові джерела, комунікувати іноземною мовою, 

готувати резюме іноземною мовою) 

Що буде вивчатися 

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна 

діяльність та працевлаштування фахівці-філолога» є 

формування в студентів системи знань і вмінь, пов’язаних 

з подальшим працевлаштуванням та розширення 

особистої мотивації до навчання на філологічних 

факультетах. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

До основних завдань належать: 

1. представити перелік загальних та фахових 

компетентностей стандарту бакалавра та магістра 

філології; 

2. ознайомити студентів зі структурою та 

особливостями навчального плану для філологічних 

освітніх програм; 

3. окреслити перелік основних професій, де існує 

потреба у фахівцях філологах, ознайомити зі стандартами 

цих професій; 

4. ознайомити студентів з роботою підприємств, де 

працевлаштовані фахівці-філологи, відвідати деякі 

підприємства та установи; 

5. укласти особисті професійні портфоліо фахівців-

філологів відповідно до уподобань студентів. 

4. Результати навчання (компетентності). 

Опанувавши курс «Професійна діяльність та 

працевлаштування фахівця-філолога» студенти 

володітимуть знаннями та необхідними навичками щодо 

розуміння структури філологічної галузі, логіки 

підготовки фахівців філологів та їх подальшого 

працевлаштування за фахом. Предмет курсу – мотивація 

до навчання на філологічних спеціальностях та пошук 

місця працевлаштування для студентів філологічних 

спеціальностей. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студенти, які прослухали курс «Професійна діяльність та 

працевлаштування фахівця-філолога» здатні: 

 вільно спілкуватися з професійних питань із 

фахівцями та нефахівцями державною та іноземними 

мовами усно й письмово, використовувати їх для 

організації ефективної міжкультурної комунікації; 

 ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової 

літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати; 

 організовувати процес свого навчання й 

самоосвіти;  

 розуміти фундаментальні принципи буття 

людини, природи, суспільства; 



 співпрацювати з колегами, представниками інших 

культур та релігій, прибічниками різних політичних 

поглядів тощо; 

 використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих задач 

і проблем професійної діяльності;  

 розуміти основні проблеми філології та підходи до 

їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та 

інноваційних підходів; 

 знати норми літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності; 

 використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формах, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній, науковій сферах життя;  

 знати й розуміти основні поняття, теорії та 

концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти 

застосовувати їх у професійній діяльності;  

 мати навички управління комплексними діями або 

проєктами при розв’язанні складних проблем у 

професійній діяльності в галузі обраної філологічної 

спеціалізації та нести відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Студенти здобудуть такі компетентності: 

 здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства; 

 здатність реалізовувати права і свободи людини і 

громадянина в Україні; 

 здатність до розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій; 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово; 

 здатність бути критичним і самокритичним;  

 здатність учитися й оволодівати сучасними 

знаннями;  

 здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел; 

 уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

  здатність працювати в команді та автономно;  

 здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях, 

а також такі фахові компетенції:  



 здатність використовувати в професійній 

діяльності знання про мову як особливу знакову систему, 

її природу, функції, рівні; 

 здатність використовувати в професійній 

діяльності знання з теорії та історії мов; 

 здатність вільно оперувати спеціальною 

термінологією для розв’язання професійних завдань; 

 здатність до надання консультацій з дотримання 

норм літературної мови та культури мовлення; 

 здатність до організації ділової комунікації. 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичний комплекс 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
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