




Обгрунтування змін  

Зміни внесені до розділів 

НОРМАТИВНІ (ОБОВ'ЯЗКОВІ) НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

1.2. Цикл професійної підготовки 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1    Цикл загальної підготовки 

2.2. Цикл професійної підготовки 

4. Державна атестація 

 Розділ 1 циклу 1.1.  

Додано ОК 1.1.3 «Гібридні загрози в медіа та комуніувціях» ( 5 кредитів, іспит) 

ОК 1.1.4 «Суспільні трансформації» ( 3 кредити, іспит) перенесено у другий семестр  

ОК 1.1.1 «Історія ідей»( 4 кредити, іспит)  розширено  до 4 кредитів,  

ОК  1.1. 5 «Соціологічні дослідження» ( 3 кредити, іспит) перенесено у третій семестр 

ОК 1.1.2  «Християнська духовність» ( 4 кредити, іспит)  перенесено у перший семестр і збільшено до 

4 кредитів 

Забрали блокову систему вибіркових дисциплін, працюємо по логіці циклу професійної 

підготовки 

                      Розділ 1 циклу 1.2   

ОК «Медіаетика та медіаправо» 1.2. 11 ( 3 кредити, залік) перенесено у третій семестр 

ОК  «Емоційний інтелект» 2.1.1 (3 кредити, залік)  перенесено у вибіркові дисципліни цикл 

загальної підготовки 

ОК «Кіно та наративи» 1.2. 10 (3 кредити, залік) перенесено у блок основних дисциплін цикл 

професійної підготовки 

ОК «Медіариторика» замінено курсом «Сторителінг та публічний виступ» 1.2.2. (3 кредити, 

залік) 

В ОК «Історія журналістики, пити видань» змінено назву на «Друковані медіа» 1.2.3. (4 кредити, 

іспит)  

ОК «Інтернет-журналістика на мультимедійних платформах» 1.2.5. (3 кредити, залік) 

перенесено у перший семестр нормативні дисципліни цикл професійної підготовки 

В ОК «Креативні аудіоформати в медіа» змінено назву на «Аудіоформати» 1.2.8. ( 3 кредити, 

залік) 

ОК1.2.1. «Журналістика факту» розширено до 4 кредитів 

Впроваджено новий курс «Стратегічні комунікації та медіапланування» 1.2.13. ( 3 кредити, залік) 

Об'єднано ОК «Репортаж» та ОК «Репортажна фотожурналістика» – «Мультимедійний 

репортаж» 1.2.4 (4 кредити, іспит)  

  



ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

1. Б.Потятиника, професора Школи журналістики і комунікацій 

2. А, Шестака, директора Школи Журналістики і комунікацій 

3. С. Жаб’юк, керівниці магістерської програми з журналістики Школи журналістики і 

комунікацій 

4. Н.Баловсяк, доцент Школи журналістики і комунікацій. 

 

Рецензії -відгуки зовнішніх стейкхолдерів (за наявності): 

1. Є. Глібовицький, засновник експертної компанії “Pro.mova”, член Наглядової ради 

Суспільного мовлення  

2. Н. Кур’ята, медіаекспертка, медіатренерка, колишня головна редакторка “ВВС Україна” 

3. С.Каразій, телевізійний журналіст, продюсер «TV Reuters» в Україні. 

  



 

 

 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ № 061 «ЖУРНАЛІСТИКА» 

 1 – Загальна інформація 

 Повна назва закладу вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Заклад вищої освіти “Український католицький 

університет”, факультет суспільних наук, школа 

журналістики та комунікацій 

 Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Магістр з журналістики 

 Офіційна назва освітньої програми Журналістика 

 Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 10 місяців. По завершенні 

навчання випускники отримують диплом магістра 

державного зразка. 

 Наявність акредитації Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти;Україна; 

Термін дії сертифіката про акредитацію 1 липня 2025 

 Цикл/рівень  Магістр  (другий рівень вищої освіти) 

 Передумови Зарахування абітурієнтів відбувається за 

результатами вступних випробувань. Вступати на 

програму з журналістики  можуть бакалаври та 

магістри будь-яких спеціальностей.  

 Мова(и) викладання Українська, англійська 

 Термін дії освітньої програми До завершення терміну дії сертифіката про 

акредитацію  

 Інтернет-адреса постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://sjc.ucu.edu.ua/journalism 

https://www.facebook.com/journalistyka 

 2 – Мета освітньої програми 

  Забезпечити медійний ринок новим поколінням  

професіоналів, здатних запропонувати якісний 

контент, створювати та управляти медійними 

продуктами задля зміни та розвитку медіасистеми 

України. 

 3 - Характеристика освітньої програми 

 Предметна область (галузь знань, 

спеціальність, спеціалізація (за 

наявності)) 

061 Журналістика 

Програму збалансовано за практичними, 

світоглядними, етичними та фаховими напрямами 

підготовки. Академічний і творчий підхід до навчання 

дає змогу пропонувати дисципліни, які знайомлять з 

трендами в українських та світових медіях, 

розвивають актуальних часові професіоналів й 

http://journalism.ucu.edu.ua/vstupnykam/litsenziya/
http://journalism.ucu.edu.ua/vstupnykam/litsenziya/
http://sjc.ucu.edu.ua/journalism
https://www.facebook.com/journalistyka


індустрію в цілому. Неформальний підхід дає змогу 

спілкуватись під час майстер-класів з журналістами-

практиками. 

Динамічне навчання насичене лекціями і семінарами, 

майстер-класами, школами, а також зустрічами, 

дискусіями, презентаціями, дебатами. 

Світоглядні дисципліни – 25%; професійні – 60%; 

менеджмент та маркетинг – 15%. 

 Орієнтація освітньої програми Програма освітньо-професійна з дослідницькими  

орієнтирами, які  охоплюють вивчення світових та 

українських трендів у медіях, медіаетику та 

медіаправо, суспільні трансформації, історію ідей, 

журналістику рішень, мультимедійну журналістику та 

ін. Програма дає розуміння редакційних процесів та 

медіаменеджменту – з тим, щоб журналісти могли 

зростати у редакціях та створювати свої інноваційні 

продукти 

Важливо, щоб випускники не лише набули 

практичних навичок, потрібних у щоденній 

журналістиці, а й навчились створювати свої продукти 

з тим, щоб змінювати українську медійну еко-систему.  

Програма поєднана із просвітницькими, видавничими, 

науковими та аналітичними проектами для широкої 

аудиторії.  

 Основний фокус освітньої програми та 

спеціалізації 

Навчання через лекційно-практичний і виробничий 

досвід, здобуття сучасних верифікованих знань, 

поєднуючи традиційні та інноваційні підходи до 

навчання з національної і світової практики. 

Формуємо універсальних журналістів, зорієнтованих 

на створення якісного контенту для роботи в редакціях 

різних медій, та даємо розуміння медіаменеджменту в 

умовах стрімкого розвитку засобів комунікації та 

розгалуженої системи традиційних і нових медій. 

 Особливості програми Програма включає навчання як практикум, 

адаптивний підхід до формування навчальних 

дисциплін, стажування в українських та закордонних 

медіях, формування портфоліо студента для 

потенційних працедавців, семестрове навчання за 

кордоном, додаткові освітні сервіси (створення 

новинної редакції, випуск друкованого журналу, шкіл 

репортажу, мультимедійної журналістики). 

 

Навчаючись на магістерській програмі з 

журналістики, студенти отримують актуальні знання 

та навички, потрібні сучасному медійникові, 

знайомляться з провідними українськими та 

зарубіжними медіафахівцями, створюють якісний 

мультимедійний контент для широкої аудиторії, 



вчаться створювати нові медіапродукти та доносити їх 

до аудиторії.. 

  

Навчання супроводжується менторською підтримкою 

на всіх етапах створення медійного продукту.  

 

Заохочуємо брати участь у професійних конкурсах, 

фестивалях, програмах закордонних стажувань та 

обмінів.  

 4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

 Придатність до працевлаштування  

Випускники можуть працювати за професіями згідно 

з Національним класифікатором професій ДК 

003:2010: 

2451.2 Журналіст мультимедійних видань засобів 

масової інформації  

2451.2 Журналіст мультимедійних видань засобів 

масової інформації 

2451.2 Редактор мультимедійних видань засобів 

масової інформації 

3439 Фахівець з інтерв’ювання 

3472 Фахівець з інтерв’ювання (засоби масової 

інформації) 

1229.6 Директор програм (радіотелевізійних) 

2455.2 Режисер радіомовлення 

1210.1 Головний редактор газети, журналу 

2451.2 Журналіст 

2451.2 Ведучий програми 

2451.2 Кореспондент 

2451.2 Кореспондент власний 

2451.2 Кореспондент спеціальний 

2451.2 Коментатор 

2455.2 Режисер телебачення 

 

 Подальше навчання Магістр за спеціальністю «Журналістика» може 

продовжити навчання на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти (докторант PhD) та 

магістерських програмах в українських та 

закордонних вищих навчальних закладах. 

 5 – Викладання та оцінювання 

 Викладання та навчання  Програма спрямована на підготовку 

конкурентоспроможного працівника.  

Навчальний процес забезпечують: 

● професорсько-викладацький склад з 

унікальним досвідом; залученні до викладання 

провідні дослідники та фахівці практики; 

● активне залучення студентів до стажування в 

усіх типах медій; 

● менторський супровід та контроль якості 

виконуваних робіт; 



● робота з експертами над своїми реальними 

проектами в професійних майстернях; 

● індивідуальне планування навчального 

процесу дає змогу студентові сформувати свою власну 

освітню траєкторію з пропозицій вибіркових курсів 

різного напряму. 

 

 Оцінювання Система оцінювання навчальних досягнень –  знань та 

компетенцій студентів здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою системою відповідно до Положення 

Українського католицького університету «Про 

порядок оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти» .Критерії оцінювання і умови 

визначення рейтингу затверджуються школою 

журналістики та комунікацій.  

Система оцінювання включає: 

● письмові екзамени та заліки; 

● усні екзамени та заліки; 

● матеріали практики; 

● портфоліо студента; 

● захист магістерської роботи або магістерського 

проекту. 

Державну атестацію випускників здійснює Державна 

екзаменаційна комісія Українського католицького 

університету. Умовою допуску студента до захисту 

кваліфікаційної роботи є виконання навчального 

плану в повному обсязі. 

 6 – Програмні компетентності 

 Інтегральна компетентність Здатність створювати якісний контент у нових 

форматах на основі професійних стандартів та 

етичних принципів. 

 Загальні компетентності (ЗК) ● Здатність до критичного мислення, аналізу та 

синтезу; 

● здатність до ефективної роботи в команді; 

● здатність генерувати нові ідеї для проектної 

діяльності; 

● комунікаційні навички. Вільне володіння різними 

стилями спілкування, здатність чітко й логічно 

висловлюватись усно й на письмі; 

● здатність до постійного вдосконалення власних 

компетенцій; 

● здатність виявляти ініціативу та підприємливість, 

розробляти проекти та управляти ними; 

● здатність створювати фаховий та якісний контент 

відповідно до форматів та типів медій 

національного чи глобального ринків; 

● здатність генерувати нові ідеї та креативність;. 

 Фахові компетентності спеціальності 

(ФК) 

● Здатність використовувати спеціалізовані 

знання, набуті під час навчання та професійної 

діяльності;  



● здатність до фахового аналізу українських та 

зарубіжних медійних систем, до фахового і 

ґрунтовного аналізу; 

● здатність до організації роботи за принципом 

“watchdog journalism”: бачити теми потенційних 

матеріалів, вміти планувати поетапний процес 

роботи і презентувати його результати; 

● здатність критично осмислювати проблеми у 

професійній діяльності; 

● здатність працювати в різних медійних форматах 

(текст, відео, мультимедії); 
● здатність до розуміння принципів функціонування 

комунікації в політичних інститутах і процесах, а 

також до професійного аналізу політичної 

комунікації на різних рівнях: особистісному, 

соціальному й глобальному;   

● здатність виконувати складні завдання і 

вирішувати актуальні проблеми, що потребує 

оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 

неповної чи недостатньої інформації. 

 7 – Програмні результати навчання 

  Знати національні та світові медійні тенденції; 

говорити й писати державною та іноземними мовами; 

знати професійні стандарти роботи журналіста та 

застосовувати їх на практиці; 

застосовувати різні професійні методи, працювати з 

закритими та відкритими джерелами, здійснювати 

їхню перевірку, селекцію та аналіз. 

редагувати друкований текст, аудіо-, відео- або веб-

матеріал відповідно до стандартів різних медій; 

вміти ставити і вирішувати професійні завдання в 

складних комунікаційних ситуаціях, модерувати 

процесами інформаційного обміну; 

оперативно підготувати матеріал для різних видів 

медій з врахуванням їхньої специфіки, працювати в 

різних  форматах; 

вміти кваліфіковано аналізувати контент різних медій;  

просувати медійний продукт.  

 8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

 Специфічні характеристики кадрового 

забезпечення 

Викладачі школи – українські та зарубіжні експерти, 

науковці, журналісти-практики. 

 Специфічні характеристики 

матеріально-технічного забезпечення 

Студенти забезпечені якісною 

технікою та комфортним простором для роботи.  

У телевізійній студії майбутні журналісти вчаться 

працювати в кадрі, записують телеінтерв’ю, в 

прямому режимі подають інформаційні випуски 

новин, експериментують з телеформатами.  Кожен 

студент має нагоду відчути себе ведучим, 

кореспондентом, режисером, телевізійним редактором 

або відеоінженером. 

http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zhurnalistika/teleintervyu/


Радіостудія  обладнана якісною технікою. Тут 

студенти записують радіоновини та програми, мають 

змогу здобувати досвід на студентському радіо “412” . 

Просторий мультимедійний ньюзрум з робочим 

місцями для відео- та аудіомонтажу, графічного 

дизайну тощо.  

Аудиторія обладнана сучасною технікою, що 

максимально підвищує ефективність навчального 

процесу, також ньюзрум використовують як 

аудиторію для проведення лекційних і практичних 

занять. 

 Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

Освітній професійний онлайн-канал. 

Використання системи Moodle для змішаного або 

дистанційного навчання. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність  

Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність в межах 

УКУ 

Навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 

Умови та особливості ОП в контексті навчання 

іноземних громадян пов’язані із загальними засадами 

освітнього процесу, визначеними правилами МОН. 
 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ  

 

 
 Навчальні дисципліни, практики (змістові модулі) 

Кредити 
ЄКТС 

Форма 
контрол

ю 

 
1. НОРМАТИВНІ (ОБОВ'ЯЗКОВІ) НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

  

 1.1. Цикл загальної підготовки  

1.1.1 Історія ідей (англ. ) 4 іспит  

1.1.2 Християнська духовність (англ.) 4 іспит 

1.1.3 Гібридні загрози в медіа та комунікаціях 5 іспит  

1.1.4 Суспільні трансформації  3 іспит 

1.1.5 Соціологічні дослідження 3 іспит 

1.1.6 Політична журналістика 3 іспит  

1.1.7 Медіааналітика 3 іспит 

1.2. Цикл професійної підготовки  

1.2.1. Журналістика факту (новини) 4 залік 

1.2.2 Сторителінг та публічний виступ 3 залік 



1.2.6. Друковані медіа 4 іспит  

1.2.4 Мультимедійний репортаж 4 іспит 

1.2.5 Інтернет-журналістика на мультимедійних платформах 3 залік 

1.2.6. Критичне мислення (англ) 4 іспит  

1.2.7 Аналітична журналістика 3 іспит  

1.2.8. Аудіоформати 3 залік 

1.2.9. Відеоформати 4 залік  

1.2.10 Кіно та наративи 3 залік 

1.2.11 Медіаетика та медіаправо 3 залік 

1.2.12 Журналістське розслідування 3 іспит  

1.2.13 Стратегічні комунікації та медіапланування 3 іспит  

1.2.14 Телебачення  4 іспит 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

2.1. Цикл загальної підготовки  

2.1.1 Емоційний інтелект 3 залік 

 Емоційний брендинг 3 залік 

2.1.2. ДВВУ 3 залік 

2.1.3 Управління медіапроектами 3 залік 

 Семіотика медій 3 залік 

 2.2. Цикл професійної підготовки  

2.2.4 Графічний дизайн 3 залік 

 Журналістика даних 3 залік 

2.2.5 ДВВУ 3 

3 

залік 

2.2.6 Наукова журналістика залік 

 Економічна журналістика 3 залік 

2.2.7 Журналістика рішень 3 залік 

 SMM та медіапросування  3 залік 

2.2.8 Церква і соціальна комунікація 3 залік 

 Медіаекологія 3 залік 

2.2.9 ДВВУ 3 залік 

2.2.10 Маркетинг та бренд-менеджмент  3 залік 

 Рекламні комунікації 3 залік 

2.2.11 Міжнародна журналістика 3 залік 



 Редакційний менеджмент 3 залік 

 3.Практична підготовка   

3.1 Виробнича практика 5 залік 

 4.Державна атестація   

4.1 Магістерська робота 9 захист 

 

 

 

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми Журналістика спеціальності №061 

«Журналістика» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та 

завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня 

магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з журналістики. 

Атестація проводиться відкрито і публічно.   

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

Загальні компетенції 

КОМПЕТЕНЦІЯ A 1. Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу.  

Вміння критичного мислення та комплексного вирішення 

проблем. 

КОМПЕТЕНЦІЯ B 2. Здатність до ефективної роботи в команді.  

Вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх 

етапів командної роботи. 

КОМПЕТЕНЦІЯ C 3. Здатність генерувати нові ідеї для проектної діяльності. 

КОМПЕТЕНЦІЯ D 4. Комунікаційні навички. Вільне володіння різними стилями 

спілкування,  

здатність чітко й логічно висловлюватись усно й на письмі. 

КОМПЕТЕНЦІЯ E 5. Здатність до постійного вдосконалення власних 

компетенцій. 

КОМПЕТЕНЦІЯ F 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, 

розробляти проекти та керувати ними. 

КОМПЕТЕНЦІЯ G 7. Здатність створювати фаховий та якісний контент 

відповідно до форматів та типів медій національного чи 

глобального ринків. 

КОМПЕТЕНЦІЯ H 8. Здатність генерувати нові ідеї та креативність. 

Фахові компетенції 

КОМПЕТЕНЦІЯ I 9. Здатність використовувати спеціалізовані знання, набуті 

під час навчання  

та професійної діяльності.  

КОМПЕТЕНЦІЯ J 10. Здатність до фахового аналізу українських та зарубіжних 

медійних систем, до фахового і ґрунтовного аналізу. 

КОМПЕТЕНЦІЯ K 11. Здатність до організації роботи за принципом “watchdog 

journalism”: бачити теми потенційних матеріалів, вміти 

планувати поетапний процес роботи і презентувати його 

результати. 



КОМПЕТЕНЦІЯ L 12. Здатність критично осмислювати проблеми у професійній 

діяльності. 

КОМПЕТЕНЦІЯ M 13. Здатність працювати в різних медійних форматах (текст, 

відео, мультимедії). 

КОМПЕТЕНЦІЯ N 14. Здатність до розуміння принципів функціонування 

комунікації в політичних інститутах і процесах, а також до 

професійного аналізу політичної комунікації на різних 

рівнях: особистісному, соціальному й глобальному.  

КОМПЕТЕНЦІЯ O 15. Здатність виконувати складні завдання і вирішувати 

актуальні проблеми, що потребує оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах неповної чи недостатньої інформації. 



Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

№ Компонент програми 

 Компетенції 

 Загальні компетенції   Фахові 
компетен

ції 

A B C D E F G H I J K L M N O 

1.1.1 Історія ідей (англ. ) Х  Х Х        X  X  

1.1.2 Християнська духовність    Х Х  Х  X   X    

1.1.3 Гібридні загрози в медіа та 

комунікаціях 
X        X X X X   X 

1.1.4 Суспільні трансформації  X    X X  X    X  X  

1.1.5 Соціологічні дослідження X      X X X  X    X 

1.1.6 Політична журналістика Х X X   Х       Х Х  

1.1.7. Медіааналітика Х    Х           

1.2.1. Журналістика факту (новини)    X   X X   X  X   

1.2.2 Сторителінг та публічний виступ    X   X X  X  X    

1.2.3 Друковані медіа    X   X X  X   X   

1.2.4 Мультимедійний репортаж   Х Х Х      X  X   

1.2.5. Інтернет-журналістика на 

мультимедійних платформах 
      X X   X  X   

1.2.6. Критичне мислення X    X   X Х Х     Х 

1.2.7. Аналітична журналістика    X  Х Х    X  X Х  

1.2.8 Аудіоформати     X   X X   X  X   



1.2.9. Відеоформати    X   X X   X  X   

1.2.10 Кіно та наративи Х    Х  X  X X      

1.2.11 Медіаетика/Медіаправо  X   X     Х   Х    

1.2.12 Журналістське розслідування      Х Х    X  X   

1.2.13 Стратегічні комунікації та 

медіапланування 
X X  X  X    X    X X 

1.2.14 Телебачення   X  X   X  X  X    X 

3.1. Виробнича практика         Х Х Х Х Х  Х 

3.2. Магістерська робота Х      Х  Х Х Х Х Х  Х 

 

5. Матриця відповідності програмних результатів навчання компонентам освітньої програми 

 

ПРН 1 знати національні та світові медійні тенденції 

ПРН 2 говорити й писати державною та іноземними мовами; 

ПРН3 знати професійні стандарти роботи журналіста та застосовувати їх на практиці; 

ПРН 4 застосовувати різні професійні методи, працювати з закритими та відкритими джерелами, здійснювати їхню перевірку, 

селекцію та аналіз. 

ПРН 5  редагувати друкований текст, аудіо-, відео- або веб-матеріал відповідно до стандартів різних медій; 

ПРН 6 вміти ставити і вирішувати професійні завдання в складних комунікаційних ситуаціях, модерувати процесами 

інформаційного обміну; 

ПРН7 оперативно підготувати матеріал для різних видів медій з врахуванням їхньої специфіки, працювати в різних  форматах; 

ПРН8 вміти кваліфіковано аналізувати контент різних медій;  



ПРН 9 просувати медійний продукт. 

 

 

№ Компонент програми   ПРН 
1 

ПРН 
2 

ПРН 3 ПРН 

4 

ПРН 

5 

ПРН 

6 

ПРН 

7 

ПРН 

8 

ПРН 

9 

1.1.1 Історія ідей (англ. ) X X    X    

1.1.2 Християнська духовність  X        

1.1.3. Гібридні загрози в медіа та 

комунікаціях 
         

1.1.4 Суспільні трансформації  X X    X  X  

1.1.5 Соціологічні дослідження   X X    X  

1.1.6 Політична журналістика   X X X     

1.1.7 Медіааналітика    Х Х   Х  

1.2.1 Журналістика факту (новини)  X X X X X X X X 

1.2.2. Сторітейлінг та публічний виступ X X   X     

1.2.3 Друковані медіа X X X       

1.2.4 Мультимедійний репортаж Х X X  X     

1.2.5 Інтернет-журналістика на 
мультимедійних платформах 

 X   X  X   

1.2.6. Критичне мислення    X  X  X  

1.2.7. Аналітична журналістика  X X X X     

1.2.8. Аудіоформати X X X  X     



1.2.9 Відеоформати X X X  X     

1.2.10 Кіно та наративи          

1.2.11 Медіаетика та Медіаправо    X   X  X  

1.2.12 Журналістське розслідування  X X X X     

1.2.13 Стратегічні комунікації та 

медіапланування 
   Х    Х Х 

1.2.14 Телебачення   X X  X  X   

3.1. Виробнича практика   X    X   

4.1. Магістерська робота  X  X    X  

 



Журналістика факту 
Друковані медіа

Аналітична журналістика

Соціологічні дослідження 

Виробнича практика 
Магістерська робота

Наукова журналістика 
Економічна журналістика 
Журналістика рішень

Історія ідей (en) 
Християнська духовність (en)

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ДВВУ

Інтернет-журналістика на 
мультимедійних платформах  
Сторітелінг та публічний виступ 
Мультимедійний репортаж

Емоційний інтелект  

Журналістика даних / Графічний 
дизайн

Гібридні загрози
Суспільні трансформації

Критичне мислення (en) 

Аудіоформати 
Відеоформати

 
SMM та медіапросування

Політична журналістика 
Медіааналітика

Семіотика медій 
Управління медіапроектами

Маркетинг та бренд-менеджмент 
Рекламні комунікації

 
Редакційний менеджмент

Журналістське розслідування 

ДВВУ ДВВУ

Кіно та наративи 

Телебачення 

Церква та соціальна комунікація

Міжнародна журналістика  

Медіаетика/Медіаправо
Медіаекологія

Емоційний брендинг 

Стратегічні комунікації та 
медіапланування 


