Заочна форма навчання – це ваш шанс!
Наближається вступна кампанія 2011 року. Абітурієнти все частіше цікавляться
можливостями, які пропонують їм вищі навчальні заклади. Адже це час вибору – вибору фаху,
а, отже, власного майбутнього, життєвої та професійної долі.
Заочна форма навчання дає можливість вчителям, працівникам дитячих садків,
бібліотекарям, випускникам педагогічних училищ і коледжів отримати вищу освіту. Рейтинг
диплому Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
підтверджений часом і традиціями. Його визнають у багатьох країнах світу.
На заочній формі навчання Інституту філології КНУ отримують вищу першу чи
другу освіту біля 300 студентів. Понад 200 із них навчається на бюджетній основі. Заочна
форма навчання, як і денна, перейшла на кредитно-модульну систему навчання. Таким чином
освіта тут цілком і повністю відповідає сучасним європейським стандартам. Крім того,
студенти заочної форми навчання мають можливість слухати лекції відомих вченихпрофесорів, які викладають у КНУ, працювати у читальних залах і бібліотеках провідного
вищого навчального закладу України, брати участь у численних наукових конференціях і
культурних заходах, які тут проводяться. Нині на заочній формі навчання в Інституті
філології можна отримати освіту за рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за
спеціальностями «українська мова та література», «фольклористика, українська мова та
література».
На заочну форму навчання Інституту філології за результатами співбесіди на другий
курс навчання за напрямком підготовки «філологія» за спеціальностями «українська мова та
література», «фольклористика, українська мова та література» приймаються випускники
педагогічних коледжів, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» за спеціальністю «початкова» освіта.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159 «Про
підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» абітурієнти зараховуються за окремим
конкурсом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається
відповідно до суми набраних балів. На основі повної загальної середньої освіти відбувається
зарахування за співбесідою призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів
та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів МАНУ. Особи, які здобули повну загальну середню
освіту у 2007 році й раніше, подають документи, які підтверджують їх право брати участь у
конкурсі за результатами ЗНО або за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів
у КНУ за їх вибором.
Можливість вступати до кількох навчальних закладів відкриває шляхи для спроб
реалізувати себе у кількох напрямках, отримати дві чи більше спеціальності. Ефективним
шляхом отримати мінімум дві спеціальності є навчання на одній із них – стаціонарно, на
іншій – заочно. Інший ефективний метод – навчання в одному вищому навчальному закладі,
але на різних спеціальностях, одна з яких – денної форми навчання, інша – заочної. Як
правило, абітурієнти поєднують дві спеціальності подібного спрямування. Наприклад,
основна гуманітарна спеціальність поєднується з іншою гуманітарною.
Загалом заочна форма навчання в Інституті філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка дає можливість абітурієнту отримати першу чи другу
вищу освіту з однієї з найпоширеніших спеціальностей у світі у провідному вузі України.
Імена таких видатних вершителів української історії, як перший ректор університету Михайло
Максимович, перший президент України Михайло Грушевський та ін., безпосередньо
пов’язані з філологією. Заочна форма навчання в Інституті філології – це ваш новий
шанс. Скористайтеся ним у цьому році та відкрийте для себе нові можливості й перспективи.
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