
 



 



ІІ. Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Назва галузі знань 06 Журналістика 

Назва спеціальності 061 Журналістика  

Освітня кваліфікація Магістр журналістики 

Кваліфікація в дипломі Магістр журналістики 

Опис предметної області Практико-орієнтована модель освітньої програми, що 

включає здобуття навичок виготовлення студентами 

власного медіа продукту через стажування у ЗМК різних 

типів, проходження асистентської практики у ВНЗ, 

проведення наукових досліджень прикладного характеру 

на основі матеріалів, зібраних під час стажування. 

Академічні та професійні 

права випускників 

Можливість навчатися за програмою третього циклу за 

відповідною галуззю знань, отримувати вчений ступінь 

кандидата наук за відповідними шифрами наукових 

досліджень. 

Працевлаштування  

випускників (для 

регульованих професій) 

Фахівець може працювати журналістом, власним 

кореспондентом ЗМК, кореспондентом, 

фотокореспондентом, репортером, оглядачем, 

редактором у газетах, журналах, ведучим на радіо і 

телебаченні, контент-менеджером Інтернет-видань, 

модератором Інтернет-ресурсів, в електронних засобах 

масової інформації, прес-службах та відділах 

корпоративних комунікацій промислових підприємств, 

державних установ, політичних партій, управліннях зі 

зв’язків з громадськістю державних та комерційних 

установ, громадських організацій та благодійних фондів, 

керувати соціальними та медіа проектами, викладати у 

ВНЗ відповідно до спеціальності, обіймати посади в 

державній, громадській чи приватній адміністрації. 

 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти. Тип диплому.  

Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС.  

Цикл загальної підготовки – 25, цикл професійної підготовки – 75. 

Тип диплому: одиничний ступінь 



ІV. Перелік компетентностей випускника 

Компетентності Шифр 

компетентностей 

Ітегральна:  

Здатність розв’язувати складні завдання і вирішувати складні 

проблеми у галузі соціальних комунікацій, що передбачає 

проведення досліджень та здійснення інновацій, та 

характеризується невизначеністю умов і вимог що до забезпечення 

ефективної комунікаційної діяльності.  

ІК-1 

Загальні:  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. КЗ-1 

Здатність планувати час та управляти ним. КЗ-2 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). КЗ-3 

Здатність використовувати іноземні мови у популяризації своєї 

дослідницької, інноваційної роботи. 

КЗ-4 

Вміння виявляти та вирішувати проблеми. КЗ-5 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. КЗ-6 

Здатність розробляти проекти та управляти ними. КЗ-7 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. КЗ-8 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. КЗ-9 

Професійні:  

Здатність використовувати спеціалізовані концептуальні знання з 

соціальних комунікацій, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності на рівні новітніх досягнень в інноваційній діяльності, 

дослідницькій роботі. 

КП-1 

Здатність критично осмислювати проблеми у професійній 

діяльності чи дослідницькій роботі на межі предметних галузей. 

КП-2 

Здатність виконувати складні завдання і вирішувати складні 

проблеми, що потребує оновлення та інтеграції  знань, часто в 

умовах неповної чи недостатньої інформації та суперечливих 

вимог. 

КП-3 

Здатність проводити дослідницьку та інноваційну діяльність у 

галузі соціальних комунікацій. 

КП-4 

Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а 

також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців, зокрема, для осіб, які навчаються. 

КП-5 

Здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних 

умовах дослідницької та інноваційної роботи, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування. 

КП-6 



Здатність показувати свою відповідальність за розвиток 

професійного знання і практик та давати оцінку стратегічному 

розвитку команди. 

КП-7 

Здатність до планування подальшого автономного та самостійного 

навчання у сфері дослідницької та інноваційної діяльності.  

КП-8 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання 

1. Програмні результати навчання 

 РН-1 Аналізувати та узагальнювати результати досліджень і робити висновки про 

закономірності.  

 РН-2 Передбачати поведінку аудиторії на новий інформаційний продукт чи нову 

інформаційну акцію.  

 РН-3 Планувати дослідження у галузі соціальних комунікацій на замовлення.  

 РН-4  Писати рецензію на наукову статтю та інноваційний проект.  

 РН-5 Використовувати іноземні мови у популяризації своєї дослідницької та 

інноваційної діяльності.  

 РН-6 Робити висновки про результативність досліджень.  

 РН-7 Планувати час на проведення досліджень чи розробку інноваційного проекту.  

 РН-8 Показувати проблемні питання у діяльності сучасних медіаорганізацій.  

 РН-9 Демонструвати здатність знаходити замовників на проведення досліджень чи 

розробку інноваційних проектів.  

 РН-10 Застосовувати спеціалізовані концептуальні новітні знання з соціальних 

комунікацій. 

 РН-11 Оцінювати проблемні питання  професійної діяльності, застосовуючи знання з 

різних предметних галузей.  

 РН-12 Здійснювати пошук необхідних знань для планування наукової роботи.  

 РН-13 Проводити опитування аудиторії в рамках планового наукового дослідження.  

 РН-14 Писати наукову статтю за результатами дослідження.  

 РН-15 Робити висновки про незавершеність дослідження і застосування нових 

підходів.  

 РН-16 Писати звіт про роботу медійного колективу з викладенням пропозицій щодо 

поліпшення роботи.  

 РН-17 Робити самоаналіз у вигляді звіту про свою наукову та впроваджувальну 

діяльність.  

 

2. Стиль та методика навчання 

А. Підходи до викладання та навчання 

Використовується комплексний підхід, який передбачає поєднання декількох технологій 

навчання: проблемно-орієнтованої – під час лекційних та семінарських занять; 

самонавчання – у процесі самостійної роботи студентів. 

Впродовж останнього року більшу частину часу присвячено написанню кваліфікаційної 

роботи, яку презентують та захищають перед екзаменаційною комісією, що складається з 

провідних науковців. 

 

Б. Система оцінювання 



Усні та письмові екзамени, практика, проектні роботи, захист кваліфікаційної роботи. 

 3. Рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик. Розподіл змісту освітньо-

професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки.  

Обсяг освітньої складової освітньо-професійної програми підготовки магістра 

журналістики становить 90 кредитів ЄКТС. 

Розподіл змісту освітньої складової за критеріями нормативності та вибірковості 

Таблиця 1 

 

 

Цикл дисциплін 

Загальна 

кількість 

кредитів 

 

У тому числі: 

нормативні дисципліни, 

кредитів 

вибіркові 

дисципліни, 

кредитів 

Загальна підготовка 24 (25%) 18 (22%) 6 (3%) 

Професійна 

підготовка 

66 (75%) 48 (53%) 18 (22%) 

Усього для ступеня 

магістра 

90 66 (75%) 24 (25%) 

Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських  

(практичних) занять з самостійною роботою. Практична підготовка передбачає 

проходження різних видів практики.  

Формами підсумкового контролю з навчальних дисциплін є екзамени, заліки, а також 

диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості навчання.  

Перелік компонент ОПП 

 

Код н/д 

 

Шифр 

дисципліни 

за 

навчальним 

закладом 

Компоненти освітньої 

програма (навчальні 

дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОПП 

Дисципліни загальної підготовки 

ОК1 ННДЗП01 Методологія та організація 

журналістикознавчих 

досліджень (Модуль 1. 

Методологія та організація 

журналістикознавчих  

досліджень. Модуль 2. 

Моніторинг та інформаційні 

моделі ЗМК) 

6 Екзамен, залік 



ОК2 ННДЗП02 Іноземна мова у професійному 

середовищі 

3 Екзамен 

Дисципліни професійної підготовки  

ОК3 ННДПП01 Інформаційна безпека в галузі 

соціальних комунікацій 

4 Екзамен 

ОК4 ННДПП02 Українське 

журналістикознавство у 

світовому контексті 

5 Екзамен 

ОК5 ННДПП03 Теорія та історія соціальних 

комунікацій 

10 Екзамен,залік 

ОК6 ННДПП04 Літературно-художня та 

кінокритика  

4 Екзамен 

ОК7 ННДПП05 Радіофах. Модуль Сучасні 

аудіопрограми 

3 Екзамен 

ОК8 ННДПП06 Методика вузівського 

викладання фахових дисциплін 

6 Екзамен 

ОК9 ННДПП08 Телевізійний фах. Модуль  

Громадське радіо та 

телебачення 

3 Екзамен 

ОК10 ННДПП09 Мультимедійні технології та 

мультимедіадизайн 

4 Залік 

ОК11 ННДПП10 Педагогічна практика 4 Залік (диф.) 

ОК12 ННДПП11 Науково-дослідна практика 8 Залік (диф.) 

ОК13 ННДПП12 Квалифікаційна робота 6 Захист 

Вибіркові компоненти ОПП 

Дисципліни загальної підготовки 

ВБ1 ВНДЗП01 Постановка голосу 3 Залік 

ВБ2 ВНДЗП02 Корпоративна соціальна 

відоповідальність 

3 Залік 

Дисципліни професійної підготовки 

ВБ3 ВНДПП01 Професійні стандарти в 

сучасних медіа 

3 Залік 

ВБ4 ВНДПП02 Практикум зі сценарної 

майстерності 

3 Залік 

ВБ5 ВНДПП03 Управління інформацією в 

медіапросторі 

3 Залік 

ВБ6 ВНДПП04 Медіааналітика 3 Залік 

ВБ7 ВНДПП05 Семіотика 3 Залік 

ВБ8 ВНДПП06 Мистецтво презентації та 

виставкова діяльність  

3 Залік 

 

Структурно-логічна схема ОПП 

  

Семестр Зміст навчальної діяльності 

Шифр Назва дисципліни Обсяг 



дисципліни кредитів 

1 ОК2 Іноземна мова у професійному середовищі 3 

1 ОК3 Інформаційна безпека в галузі соціальних 

комунікацій 

4 

1 ОК4 Українське журналістикознавство у світовому 

контексті 

5 

1 ОК10 Мультимедійні технології та 

мультимедіадизайн 

4 

1 ВБ1 Дисципліна за вибором. Постановка голосу 3 

1 ВБ3 Дисципліна за вибором. Професійні стандарти 

в сучасних медіа 

3 

1,2 ОК1 Методологія та організація 

журналістикознавчих досліджень (Модуль 1. 

Методологія та організація 

журналістикознавчих досліджень. Модуль 2. 

Моніторинг та інформаційні моделі ЗМК) 

6 

1,2 ОК5 Теорія та історія соціальних комунікацій 10 

2 ОК6 Літературно-художня та кінокритика 4 

2 ОК8 Методика вузівського викладання фахових 

дисциплін 

6 

2 ОК11 Педагогічна практика 4 

2 ВБ2 Дисципліна за вибором. Корпоративна 

соціальна відповідальність 

3 

2 ВБ4 Дисципліна за вибором. Практикум зі 

сценарної майстерності 

3 

3 ОК7 Радіофах. Модуль Сучасні аудіопрограми 3 

3 ОК9 Телевізійний фах. Модуль Громадське радіо 

та телебачення 

3 

3 ВБ5 Дисципліна за вибором. Управління 

інформацією в медіапросторі 

3 

3 ВБ6 Дисципліна за вибором. Медіааналітика 3 

3 ВБ7 Дисципліна за вибором. Семіотика 3 

3 ВБ8 Дисципліна за вибором. Мистецтво 

презентації та виставкова діяльність 

3 

3 ОК12 Науково-дослідна практика 8 

3 ОК13 Кваліфікаційна робота 6 

 
Схематично співвідношення між результатами навчання та компетентностями 

представлена у вигляді матриці (Таблиця 4), рядки якої містять результати навчання (РН) 

за окремими дисциплінами освітньої програми, а стовпці – компетентності (К), які 

студент набуває в результаті успішного навчання за даною освітньою програмою. 
 

 



  



Таблиця 4 

Матриця відповідності визначених ОПП результатів навчання та компетентностей магістра 

 Компетентності 
 

Інтегральна 

компетентність 

 

Загальні компетентності 

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

Програмні 

результати 

навчання/ 

Навчальна 

дисципліна 

КЗ-

1 

 

КЗ-

2 
КЗ-

3 
КЗ-

4 
КЗ-

5 
КЗ-

6 
КЗ-

7 
КЗ-

8 
КЗ-

9 
КП-

1 
КП-

2 
КП-

3 
КП-

4 
КП-

5 
КП-

6 
КП-

7 
КП-

8 

РН1, РН4, РН6, РН7, 

РН12, РН13, РН14, 

РН17/ Методологія та 

організація 

журналістикознавчих 

досліджень  

Здатність 

розв’язувати 

складні завдання 

і вирішувати 

складні 

проблеми у 

галузі 

соціальних 

комунікацій, що 

передбачає 

проведення 

досліджень та 

здійснення 

інновацій, та 

характеризується 

невизначеністю 

умов і вимог що 

до забезпечення 

ефективної 

комунікаційної 

діяльності.  

+ 
  

 
+ + + 

 
+  +  +  +  + 

РН5, РН17/ Іноземна 

мова у професійному 

середовищі  
+ 

  
+ 

    +  
  

 
   

+ 

РН8, РН10, РН11/ 

Інформаційна безпека 

в галузі соціальних 

комунікацій 

+ 
  

 
  

 
 + + +       

РН8, РН10, РН11/ 

Українське 

журналістикознавство 

у світовому контексті 

+ 
 + 

 
   

 
+

+ 
+ +  

     

 РН1, РН8, РН10, 

РН17/ Теорія та 

історія соціальних 

комунікацій 

+ 
 + 

 
 

  
 

+ + 
+ 

  +    

РН1, РН7, РН8, РН11/ 

Літературно-художня 

та кінокритика 

+  + +  + +  + +   + +   + 



РН3, РН7, РН12, 

РН17/ Методика 

вузівського 

викладання фахових 

дисциплін 

+ + +   + + + +  +  + +   + 

РН2, РН7, РН10, РН-

15 РН17/ 

Мультимедійні 

технології та 

мультимедіадизайн 

 + +    +  +   +   +  + 

РН2, РН7, РН9, РН10, 

РН17/ Радіофах 

Модуль Сучасні 

аудіо-програми 

 
  +    + + + +  + +     

РН2, РН7, РН9, РН10, 

РН17/ Телевізійних 

фах. Модуль 

Громадське радіо та 

телебачення 

 

  +    + + + +  + +     

РН1, РН7, РН9, РН11, 

РН16/ Педагогічна 

практика 

  + +    + + + +  +   + +  

РН1, РН4, РН5, РН6, 

РН7, РН12, РН13, 

РН14, РН17/ Науково-

дослідна практика 

 
+ +    + +  +  + + + + + +  

РН1, РН2, РН8, РН10, 

РН11/ Медіааналітика 
 +   +     +  +  + +    

РН1, РН8, 

РН10,РН11/ 

Управління 

інформацією в 

медіапросторі 

 

+    +    +  +   +    

РН-11, РН-17 / 

Постановка голосу 
        + +     +    

РН-1, РН-7, РН-8, Рн-

10, РН-16/ 

Корпоративна 

соціальна 

 
+    + +  + + + +    +   



відповідальність 

РН-2, РН-8, РН-10 / 

Професійні стандарти 

в сучасних медіа 

 +        + + + +      

РН-11, РН-17 

Практикум зі 

сценарної 

майстерності 

 
       + +     +    

РН-1, РН-10, РН-15/ 

Семіотика 
 +          + +      

РН-2, РН-5, РН-7, РН-

9, РН-16/ Мистецтво 

презентації та 

виставкова діяльність 

 
 + +    +      +  +   

 

Опис нормативних навчальних дисциплін наведено в Додатку А. 

Опис варіативних навчальних дисциплін подано в Додатку В.  
 

 

 

  



 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Публічний захист кваліфікаційної роботи. 

Кваліфікаційна робота може носити характер наукового 

дослідження або виготовлення медійного продукту 

(розроблення проекту інформаційної акції).   

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи (за наявності) 

Попередня перевірка кваліфікацййної роботи на 

унікальність за допомогою спеціальної програми-

антиплагіат.  

Вимоги до атестаційного / 

єдиного державного 

кваліфікаційного екзамену (за 

наявності) 

Складання державного кваліфікаційного екзамену 

«Теорія та історія соціальних комунікацій» 

Вимоги до публічного 

захисту (за наявності) 

Захист магістерської роботи має супроводжуватися 

наочною демонстрацією у вигляді презентації. 

 

Атестація випускників спеціальності 061 Журналістика (спеціалізація 

Журналістика) проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та 

складанні кваліфікаційного іспиту, та завершується видачею документа встановленого 

зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр 

журналістики». 

 

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

У навчальному закладі функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти, яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

• Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти. 

• Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. 

• Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників ВНЗ та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті навчального закладу або в будь-який інший 

спосіб. 

• Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

• Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 

у тому числі самостійної роботи студентів. 



• Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом. 

• Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації. 

• Забезпечення ефективності системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників університету і здобувачів вищої освіти.  

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:  

А. Офіційні документи:  

1. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. 

2. ISCED (МСКО) 2011 – http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011- en.pdf.  

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/iscedfields-of-

education-training-2013.pdf.  

4. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– К. : 

Видавництво «Соцінформ», 2010.  

6. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  

7. Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266- 2015-п.  

Б. Корисні посилання:  

8. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.  

9.Національний глосарій 2014 – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf.  

10. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf.  

11. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно- 

аналітичний огляд – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.  

12. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – http://ihed.org.ua/images/ 

biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf. 

 

 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-%20en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/iscedfields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/iscedfields-of-education-training-2013.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf


  



Додаток А 

 

Опис нормативних навчальних дисциплін 

 

Дисципліни циклу загальної підготовки 

 

ННДЗП01 Методологія та організація жуналістикознавчих досліджень 

Мета: формування теоретичних та практичних знань у сфері вирішення наукових 

проблем на основі наукового пізнання, загальних закономірностей розвитку науки, 

виникнення наукових проблем та їх вирішення 

Завдання:  допомогти студенту оволодіти здатністю застосування основних теоретичних 

розробок наукового пізнання в науково-дослідній роботі, оволодіти  навичками 

теоретичного і логічного мислення. 

Змістові модулі: 

1. Основи організації наукових досліджень.  

2. Основи науково-технічної інформації.  

ННДЗП02 Іноземна мова у професійному спілкуванні 

Мета: ознайомлення з різними методами та прийомами навчання іноземної мови та 

залучення до виконання наукових та професійно-орієнтованих завдань нею.  

Завдання: удосконалення знань, навичок і вмінь з англійської мови, набутих протягом 

навчання у ВНЗ у різних видах мовленнєвої діяльності й подальшому системному 

засвоєнні сучасної лексики й граматики англійської мови. 

Змістові модулі: 

1. Identifying Personal Development and Learning Styles. 

2. Professional Terminology. 

3. Problem-based Learning. 

4. The Language of Science: Structure and Vocabulary Aid. 

5. Science and Society 

Дисципліни циклу професійної підготовки 

ННДПП01 Інформаційна безпека в галузі соціальних комунікацій 

Мета: формування у майбутніх фахівців сучасного рівня культури з інформаційної 

безпеки; набуття практичних навичок з основ застосування сучасних методів забезпечення 

захисту інформації в комп’ютерних системах, починаючи з криптографічних методів 

захисту інформації; формування у студентів розуміння основ інформаційної безпеки, 

вміння застосовувати криптографічні методи шифрування, використовувати методи 

шифрування інформації для передачі у мережі; формування навичок використання 

паролів при захищенні системи, управління доступом різними методами; ознайомлення 

студентів з актуальними питаннями впливу комп'ютерних вірусів і шкідливих програм на 

безпеку комп'ютерних систем та методам протидії цьому, захисту мережевої інформації, у 

тому числі у комунікаційній сфері. 

Завдання: надання основних відомостей з принципів протидії спробам несанкціонованого 

доступу до інформації з боку сторонніх осіб; придбання знань в області захисту 



інформації в комп’ютерних системах та мережах; освоєння засобів аналізу погроз 

інформації; вивчення принципів використання основних методів, принципів, алгоритмів, 

систем та засобів здійснення захисту інформації у системах та мережах. 

Змістові модулі: 

1. Основи криптографії. 

2. Методи і засоби захисту інформації в комп'ютерних системах. 

3. Захист інформації в комп’ютерних мережах. 

 

ННДПП02 Українське журналістикознавство у світовому контексті 

Мета: надати студентам відомості про систему українського журналістикознавства, 

історію його розвитку та основні науково-теоретичні здобутки.  

Завдання: ознайомлення студентів із основними етапами розвитку українського 

журналістикознавства, навчання основних принципів проведення науково-дослідної 

роботи, формування журналістикознавчого понятійного апарату, вдосконалення навичок 

студентів з опрацювання наукової літератури.  

Змістові модулі: 

1. Поняття, історія та методологія українського журналістикознавства.  

2. Діаспорні праці з журналістикознавства.  

 

ННДПП03 Теорія та історія соціальних комунікацій 

Мета: ознайомити майбутніх науковців з науками соціально-комунікаційного циклу через 

вивчення природи соціальних комунікацій. 

Завдання: опанування понять соціальної інформації, соціально-комунікаційних 

технологій, дослідження історії їх становлення, а також вивчення ролі соціальних 

комунікацій в суспільній сфері діяльності людини, соціальних груп, соціуму. 

Змістові модулі: 

1. Історія становлення соціальних комунікацій.  

2. Сучасні тенденції розвитку науки про соціальні комунікації. 

3. Структура соціально-комунікаційного знання. 

4. Методи дослідження соціальних комунікацій.  

 

ННДПП04 Літературно-художня та кінокритика 

Мета: сформувати  цілісне уявлення про літературну критику та кінокритику як 

соціально значуще явище, закономірності  розвитку та вміння  створювати літературно-

критичні матеріали різних жанрів. 

Завдання: з’ясувати природу літературної критики, її методи, жанри, функціонально-

стильові різновиди шляхом вивчення  кращих зразків літературно-художньої  критики, 

оволодіння секретами   майстерності у цій галузі творчості; сформувати у студентів 

знання основ літературної  критики,  навички критичного мислення, вміння оцінити та 

осмислити артефакт мистецтва в контексті художнього процесу епохи; навчити 

обґрунтовано, логічно, професійно-грамотно вибудовувати систему аргументів з метою 

визначення  соціально-значущих факторів або постановки соціально-значущих питань; 

допомогти студентам оволодіти методикою літературно-критичних досліджень, досвідом 

провідних шкіл та напрямків; сприяти духовному збагаченню, удосконаленню 

естетичного смаку,   всебічному розвитку творчих здібностей особистості. 

Змістові модулі: 



1. Теоретико-методологічні засади та жанрове розмаїття літературної критики. 

2. Порівняльно-типологічні аспекти літературно-критичної творчості.  

3. Кінематографічний медіатекст та його різновиди. 

4. Кінокритика та її жанри. 

 

ННДПП05 Радіофах. Модуль  Сучасні аудіопрограми 

Мета: застосування на практиці знань, умінь та навичок, пов’язаних зі стандартами 

сучасного радіовиробництва; опанування навичок роботи радіожурналіста або 

радіоведучого як в прямому ефірі, так і в записі, засвоєння основних вимог до створення 

якісного аудіопродукту; розуміння сучасних тенденцій розвитку медіаринку та формування 

у студентства знань та практичних навичок, пов’язаних із управлінням засобом масової 

інформації. 

Завдання: вироблення практичних навичок створення якісного звукового продукту та 

підготовка його до ефіру; засвоєння роботи з технічними засобами радіовиробництва та 

застосування їх в практичній діяльності; опанування технік тренування мовлення, дихання, 

дикції для роботи в студії; підготовка радіоматеріалів інформаційних, аналітичних і 

художньо-публіцистичних жанрів; відпрацювання навичок роботи радіожурналіста або 

радіоведучого в прямому ефірі; знайомство студентів із процесом управління сучасними 

радіоорганізаціями, принципами планування роботи комерційної радіостанції; засвоєння 

студентами необхідних знань та навичок для створення власного конкурентоздатного 

медіапродукту; розвиток творчого мислення та креативності. 

Змістові модулі:  

1. Радіомовлення в структурі ЗМІ України на сучасному етапі.  

2. Особливості в роботі радіожурналіста та радіоведучого в контексті сучасних 

аудіопрограм.  

ННДПП06 Методика вузівського викладання фахових дисциплін 

Мета: познайомити студентів з сучасними технологіями навчання у вищій школі, 

основними методами та формами міжособистісної взаємодії та навчити їх застосовувати 

на практиці. Ознайомити студентів зі знаннями теоретичних основ дисципліни, розуміння 

основ викладання журналістикознавчих дисциплін у вузі, підготовка магістрів для 

викладання журналістики, ознайомлення зі структурою робочої програми, вимогами 

кредитно-модульної системи навчання, розкриття підходів до планування лекційних і 

семінарських занять, формування систематизованих знань основних понять методики 

викладання журналістикознавчих дисциплін, зокрема, форм, методів та методичних 

прийомів викладання; ознайомлення з типологією занять з журналістики та їх 

структурою.  

Завдання: навчити студентів організовувати навчальний процес у вищий школі; 

познайомити студентів з сучасними технологіями, методами, формами та засобами з 

метою навчити впроваджувати їх на заняттях під час педагогічної практики та у 

подальшій діяльності; формувати навички та вміння побудови навчальних программ. 

Змістові модулі: 

1. Теоретичні основи педагогіки вищої школи. 

2. Методика викладання фахових дисциплін. 

 



ННДПП08 Телевізійний фах. Модуль Громадське радіо і телебачення 

Мета: огляд сучасних тенденцій розвитку громадського мовлення в Україні та в світі.  

Завдання: познайомити студентів зі структурою громадського радіо та телебачення; 

навчити визначати формат і вид громадського мовлення; розглянути процес заснування 

громадського радіо та телебачення; створити якісний ефірний продукт під час практичних 

занять.  

Змістові модулі: 

1. Специфіка роботи громадського радіо.  

2. Організація роботи громадського телебачення.  

ННДПП09 Мультимедійні технології та мультимедіадизайн 

Мета: навчити студентів створювати зовнішню форму інформаційних продуктів, яка б 

найповніше відповідала змістовому наповненню, розробляти графічну концепцію, 

застосовувати графічні прийоми й композиційні закони.  

Завдання: створити уявлення про технології як цілісну організацію в органічній єдності 

змісту та дизайну, що підпорядковується законам композиції,  зорового сприйняття та 

зазначеним стандартам. 

Змістові модулі: 

1. Види графіки. 

2. Методи та алгоритми обробки зображень. 

3. Сучасні комп’ютерні системи та пакети роботи з графічною інформацією  

 

ННДПП10 Педагогічна практика 

Мета: забезпечення закріплення теоретичних знань у галузі навчально-виховної праці, а 

також набуття практичних навичок цієї роботи. 

Завдання: ознайомлення студентів-практикантів із формами та методами викладання 

дисциплін, що викладаються на факультеті загалом і на спеціальностях «Журналістика» і 

«Реклама та зв’язки із громадськістю» зокрема, а також їхньому практичному оволодінню; 

виховання у студентів-практикантів творчого підходу до навчально-методичної роботи, 

наукової праці,  формування потреби у самовихованні, підвищенні своєї кваліфікації; 

здобуття студентами професійних якостей майбутнього викладача – вміння готувати 

лекційний матеріал з використанням останніх досягнень у даній області науки,  чітко, 

доступно, логічно викладати цей матеріал студентам, керувати аудиторією тощо; 

формування вміння критично оцінювати лекції та семінарські заняття своїх колег та 

робити на їх основі висновки щодо організації власної викладацької роботи. 

ННДПП11 Науково-дослідна практика 

Мета: систематизація та поглиблення студентами здобутих професійно-орієнтованих 

знань, розвиток навичок самостійної професійної діяльності, а також збирання та обробка 

матеріалів,  написання магістерської роботи.  

Завдання: систематизація та поглиблення теоретичних знань, здобутих у процесі 

навчання, опрацювання спеціальної та наукової літератури, пов’язаної з проблематикою 



магістерської роботи; узагальнення матеріалів практики, аналізу матеріалу, що регулює 

відповідну сферу, пов’язану з темою магістерської роботи; закріплення знань і навичок із 

соціальних комунікацій, проведення наукового пошуку та прийняття керівних рішень на 

основі наукового аналізу поточної ситуації. 

  



Додаток В 

 

Опис вибіркових навчальних дисциплін 

 

Дисципліни циклу загальної підготовки 

 

ВНДЗП01 Постановка голосу 

Мета: дати студентам знання основних теоретичних засад майстерності постановки 

голосу, уявлення про будову дихального і голосового апарату, виробити у них уміння та 

навички володіння дихальним і голосовим апаратом, сформувати необхідні навички 

правильного діафрагмального дихання і голосоутворення, навчити уникати голосових 

небезпек, характерних для працівників голосових професій, навчити наполегливо 

працювати над технікою й виразністю мови диктора та ведучого програм радіо та 

телебачення.  

Завдання: набуття студентами відповідних практичних і теоретичних умінь і навичок у 

розвитку професійних якостей майбутнього диктора, ведучого: володіння дихальним і 

мовним апаратом, навичками правильного голосоутворення, технікою володіння голосом, 

інтонацією, тембаральною образністю. А також набуття загальної культури, логічності й 

образності мови, творчої уяви та образного мислення, вольового, опорного посилення 

звуку, емоційного запалу, а також виховання мовного слуху. 

Змістові модулі: 

1. Функціонування дихального та голосового апарату.  

2. Голосовий інструментарій та його застосування на практиці.  

ВНДЗП02 Корпоративна соціальна відповідальність  

Мета: розглянути тенденції розвитку PR-діяльності українського бізнесу в контексті 

використання практик корпоративної соціальної відповідальності для поліпшення 

комунікацій, підвищення іміджевих та репутаційних показників.  

Завдання: проаналізувати корпоративну соціальну відповідальність в системі комунікацій 

бізнесу; дослідити організації, які працюють над створенням міжнародних стандартів 

КСВ; розглянути  підрахунки ефективності КСВ; проаналізувати ідеї КСВ в світі, кращі 

міжнародні практики та стан розвитку КСВ політики в Україні.  

Змістові модулі:  

1. Корпоративна соціальна відповідальність в структурі бізнесу.  

2. Корпоративна соціальна відповідальність в світі та в Україні: практичний аспект.  

 

Дисципліни циклу професійної підготовки 

 

ВНДПП01 Професійні стандарти в сучасних медіа 

Мета: оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками 

дотримання професійних стандартів журналістики та норм майбутньої професії. 

Завдання: вироблення стійких теоретичних орієнтирів поряд з іншими фаховими 

дисциплінами; формування основ підходу до аналізу явищ практики; дати системні знання 

демократичних ціннісно-етичних орієнтирів; сформувати моральну свідомість 

журналістів; виробити навички дотримання професійних стандартів; виробити вміння 



врегулювання моральних проблем в професійній діяльності; засвоєння принципів 

методологічної культури журналістики. 

Змістові модулі:  

1.Професійні стандарти українського журналіста в системі міжнародних 

стандартів. 

2. Моральна діяльність журналіста у сучасних соціокультурних умовах. 

3. Відповідальність за порушення професійних стандартів. 

 

ВНДПП02 Практикум зі сценарної майстерності  

Мета: надати студентам практичні знання з майстерності складання сценаріїв, їх 

композиційних особливостей зважаючи на жанр та напрямок. 

Завдання: дослідити теоретичне підгрунтя сценарної майстерності, проаналізувати 

особливості складання сценаріїв в залежності від типу, зокрема, сценарії для 

део\левізійних та радіопроектів, а також спеціальних заходів; оволодіти на практиці 

основами сценарної композиції та майстерністю сценарної справи.  

Змістові модулі: 

1. Основи сценарної майстерності.  

2. Основи сценарної композиції.  

 

ВНДПП03 Управління інформацією в медіапросторі  

Мета: надати комплексні знання про специфіку управління інформацією в медіапросторі 

в залежності від сучасних умов функціонування медіа.  

Завдання: розглянути теоретичні аспекти управління інформацією; виокремити чинники 

якості інформації; дослідити принципи, що використовуються для управління 

інформацією; опанування інформацією щодо управління інформацією в сучасних медіа. 

Змістові модулі: 

1. Управління інформацією: визначення та принципи. 

2. Управління інформацією в сучасних медіа.  

 

ВНДПП04 Медіааналітика 

Мета: ознайомлення студентів із порядком організації і методами проведення 

аналітичних дослідженнь в галузі мас-медіа.  

Завдання: розширити уявлення про теорію і методологію дослідження  

медіа, їхнє співвідношення з іншими науковими дисциплінами соціально-комунікаційного 

циклу; сформувати власний практичний досвід проведення  

дослідження медіа-простору; розширити уявлення про можливості орієнтації в наявній 

соціально-економічній ситуації.  

Змістові модулі: 

1. Теоретичні основи та методологія проведення аналітичних досліджень. 

2. Методи збору даних та їх використання в медіа-дослідженнях. 

3. Медіапланування як комунікативна технологія  

 

ВНДПП05 Семіотика 

Мета курсу – навчити студентів розглядати факти культури як знакові феномени, 

розпізнавати тексти культури та літератури як генератори нових повідомлень і значень. 



Завдання: ознайомити студентів із семіотичним термінологічним апаратом; зорієнтувати 

слухачів у полі основних ідей представників сучасних шкіл семіотики; сформувати у 

студентів уявлення про культуру як знакову систему й забезпечити засади для адекватного 

відчитування культурних та літературних феноменів; виробити навички семіотичного 

аналізу текстів; навчити студентів самостійно мислити; розвивати вміння вести дискусію, 

обґрунтовувати власну позицію.  

Змістові модулі: 

1. Історія і теорія семіотики. 

2. Літературна комунікація. 

3. Семіотика соціальних комунікацій. 

ВНДПП06 Мистецтво презентації та виставкова діяльність  

Мета: навчити студентів практичних навичок організації та проведення виставок та 

презннтацій як засобів реалізації рекламної та ПР-діяльності.  

Завдання: дослідити сучасні тенденції розвитку  в сфері організації виставкової та 

презентаційної діяльності; проаналізувати специфічні риси підготовки та проведення 

виставок та презентацій в Україні; створювати виставкові та презнтаційні проекти.  

Змістові модулі: 

1. Основи виставкової діяльності.  

2. Реалзація презентаційної діяльності.  

 

 

 


