День відчинених дверей Інституту філології: назустріч Слову
15 квітня до Інституту філології завітали учні старших класів. Вони з
цікавістю оглядали аудиторії, розпитували про навчання студентів,
знайомилися із викладачами. У День відчинених дверей Інституту філології всі,
хто хотів би пов’язати своє життя зі Словом, мали можливість довідатися
про вимоги до майбутніх філологів та особливості інститутського
навчального процесу.
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потужний осередок філологічної освіти і науки в Україні. Григорій Фокович
нагадав, що Інститут був створений у 2001 році шляхом об’єднання
філологічного факультету, факультету іноземної філології та відділення
сходознавства. Наразі у стінах жовтого корпусу навчається 3 тисячі 216
студентів, 270 аспірантів, 166 іноземних студентів, що вивчають українську
мову. В Інституті філології діє 32 кафедри, де працюють понад 600 викладачів.
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Директор повідомив про зміни умов вступу, зокрема на спеціальності
кафедри китайської, корейської та японської філології та на відділення
літературної творчості, куди потрібно буде пройти ще й творчий конкурс.
Після виступу директора батьки мали можливість поставити запитання. Їх
найбільше хвилювали теми стажування студентів за кордоном та поселення.
Потім слово взяв заступник директора з навчально-виховної роботи
Сергій Михайлович Різник, голова приймальної комісії 2011 року. Він вказав
терміни подачі документів та наголосив, що від дати подачі документів жодним
чином не залежить ймовірність вступу на обрану спеціальність.
– Головне, щоб необхідні документи були подані не пізніше визначеного
терміну, – наголосив Сергій Михайлович.
Закінчилася презентація Інституту філології на профільних кафедрах,
куди розійшлися абітурієнти. В актовій залі залишилися бажаючі подивитися
виставу, поставлену студентами кафедри китайської, корейської та японської
філології.
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