Сфери професійної діяльності випускників факультету іноземних мов (за
спеціальностями)
Факультет іноземних мов
Спеціальність: 014.02 «Середня освіта (мова і література)»
Освітні програми: «Англійська мова та література», «Німецька мова та
література», «Французька мова та література»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота в освітній галузі: на викладацьких посадах у загальноосвітніх
навчальних закладах, ВНЗ 1-4 рівнів акредитації; на організаційно-методичних
посадах (методиста з дошкільного виховання, методиста культурно-освітнього
закладу, методиста у ЗНЗ, вихователя-методиста, організатора позакласної та
позашкільної виховної роботи, педагога-організатора, лаборанта наукового
підрозділу);
 організація громадських заходів, культурно-дозвільної діяльності;
 робота в галузі дошкільної освіти на посадах вихователя дошкільного
навчального закладу;
 діяльність в науковій та науково-дослідній галузях на посадах молодшого
наукового співробітника, наукового співробітника, наукового співробітникаконсультанта;
 робота на адміністративних посадах у навчальних закладах 1-4 рівнів
(директора кабінету, директора професійного навчально-виховного закладу,
директора навчальних закладів, директора дошкільних навчальних закладів,
директора малого підприємства (у сфері освіти, культури і т. ін.), органах
управління освітою (на посадах інспектора-методиста, інспектора з навчальної,
виховної, методичної роботи, інспектора середніх спеціальних та професійнотехнічних навчальних закладів, інспектора шкіл).

Спеціальність: 035 «Філологія»
Освітні програми: «Англійська мова та література», «Німецька мова та
література», «Французька мова та література»
Сфери професійної діяльності випускників:
 діяльність в освітній галузі на викладацьких, науково-дослідних та
адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації;
 діяльність в науковій галузі на посадах фахівця, лаборанта наукового
підрозділу, молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика),
наукового співробітника (філологія, лінгвістика), наукового співробітникаконсультанта (філологія, лінгвістика), філолога-дослідника, лінгвіста,
літературознавця;
 діяльність у літературно-видавничій та бібліографічній сферах на посадах
літературного співробітника, наукового редактора, члена редколегії, лектора,
архівіста, бібліографа, бібліотекаря;
 робота у друкованих та електронних засобах масової інформації, РRтехнологіях на посадах ведучого програм, кореспондента тощо;
 робота у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного
спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах на посадах організатора
громадських заходів, концертів і лекцій, екскурсовода, секретаря тощо.

Спеціальність 035 «Філологія»
Освітні програми: «Англійсько-український переклад», «Німецько- український
переклад», «Французько-український переклад»
Сфери професійної діяльності випускників:
 діяльність в освітній галузі на викладацьких, науково-дослідних та
адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації;
 робота у галузі писемного та усного різностильового перекладу;
 діяльність в науковій галузі на посадах фахівця, лаборанта наукового
підрозділу, молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика та
переклад), наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклад),
наукового співробітника-консультанта (філологія, лінгвістика та переклад),
філолога-дослідника, лінгвіста, літературознавця;
 діяльність у літературно-видавничій та бібліографічній сферах на посадах
літературного співробітника, наукового редактора, редактора-перекладача,
члена редколегії, лектора, архівіста, бібліографа, бібліотекаря;
 робота у друкованих та електронних засобах масової інформації, РRтехнологіях;
 робота у різноманітних фондах, спілках, фундаціях, музеях, мистецьких і
культурних центрах на посадах гіда-перекладача, перекладача, організатора
громадських заходів, концертів і лекцій, екскурсовода, секретаря тощо.

