
Освітньо-професійна програма «Журналістика та 

медіакомунікація»

другого (магістерського) рівня

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціалізація 061 Журналістика 



Цілями ОП є формування у здобувачів вищої освіти 

інтегральних, загальних і фахових компетентностей, комплексу 

знань та умінь для застосування в професійній діяльності у 

галузі журналістики та медіакомунікацій.



Освітньо-професійна 
програма «Журналістика та 

медіакомунікація»

90 кредитів ЄКТС

із них 24 кредити 
ЄКТС на 

дисципліни за 
вибором студента



Навчальні дисципліни
Іноземна мова за професпрямуванням

Методологія та організація наукових досліджень

Педагогіка вищої школ та педагогічна майстерність викладача

Сучасні інформаційні технології

Медіакультура

Медіакритика

Критика нових медій

Медіариторика

Основи наратології

Основи лінгвістичного аналізу тексту

Теорія та історія журналістики

Актуальні проблеми сучасної журналістики

Історія та теорія публіцистики

Курсова робота з журналістського фаху

Методика викладання журналістики у вищих навчальних закладах

Виробнича практика за фахом( асистенська педагогічна)

Атестація (зах.маг.р-ти з журналістських дисциплін)

Підготовка магістерської роботи ( в т.ч.науково-дослідницька

практика)

Виробнича практика

Соціальні комунікації

Вплив медій на формування громадської думки

Охорона праці в галузі

Виборчий процес

Політичні інститути Європи

Політичний аналіз

Методологія досліджень соціальних комункацій

Прикладні соціально-комунікаційні технології

Менеджмент у медіагалузі

Реклама і зв'язки з громадськістю

Медіаменеджмент

Медіамаркетинг

Культура мови журналіста

Теорія комунікативної лінгвістики

Текст і комунікація

Літературно-мистецький дискурс в ЗМІ

Сучасні літературні процеси

Текстознавство

Авторсько-видавничі відносини

Дизайн видання

Видавнича справа

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ



Дисципліни вільного вибору студента мають орієнтацію на 
конвергентність ЗМІ, підготовку до роботи в динамічному 
середовищі, що мотивоване необхідністю оволодіння 
різноманітними навиками журналістської діяльності



Навчальна програма та 
викладацький склад

Унікальною особливістю програми є викладання переважної 
більшості фахових дисциплін фахівцями високого рівня,  
практиками з числа працівників та керівників регіональних ЗМІ та 
можливість проходити навчання та практики в діючих ЗМІ із 
реальною можливістю подальшого працевлаштування, про що 
свідчить велика кількість офіційно працевлаштованих 
старшокурсників.



Cтажування/практики з 
відривом від навчання



Студентське радіо Stefanyk-FM



Взаємодія з індустрією



Міжнародний контекст



УМОВИ ВСТУПУ
• Галузь знань – 06 Журналістика

• Спеціалізація – 061 Журналістика

• Назва ОП – Журналістика та медіакомунікація

• Термін навчання – 1,5 роки

• Форма навчання - денна, заочна

Умови та перелік документів для вступу :

https://admission.pnu.edu.ua

https://admission.pnu.edu.ua/


НАШІ КОНТАКТИ

www.pnu.edu.ua
Підрозділи 

Факультет філології

Кафедра журналістики



Facebook

Кафедра журналістики ПНУ



Instagram

@journ_pnu


