ВИПУСКНИКИ
Дарія Гірна
UA: Перший

Школа журналістики УКУ – це
професійний трамплін у надзвичайно
цікаве, наповнене змістом життя.
Скористайтесь цим шансом!

Олена Зашко
hromadske.ua

Вступити в Школу журналістики УКУ –
це було одне із найправильніших і
найважливіших рішень у житті. Після
випуску минуло три роки, а ми все
згадуємо різні історії. Одного разу ми
пішли знімати благодійний пробіг.
На місці нікого не було і ми пішли в
піцерію. Коли доїдали останній шматок, у вікнах побачили бігунів, яких
мали знімати. Якщо готові монтувати
випуски новин і радіопередачу до
ранку – вам сюди. Нині я працюю відеографкою на Громадському – пишу,
знімаю, монтую. І постійно чую від
своїх колег: «Ооо, УКУ – це круто!».
Так що не вагайтеся :)

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО
УМОВИ ВСТУПУ
ЧИТАЙТЕ ТУТ
Інформація
буде оновлюватись

Олександра
Чернова
hromadske.ua

У Школу журналістики УКУ ми прийшли, аби вирости, стати професіоналами. Але отримали значно більше.
Нас вчили бути людьми. Чесними
та принциповими. Зараз я знімаю
документальні історії, любов до цієї
роботи я усвідомила в УКУ. Я не можу
передати у трьох реченнях, як багато
життєвих уроків я взяла з собою після
цих найкрутіших двох років навчання.
А ще – ШЖ УКУ не закінчується після
захисту, згадаєте мої слова.

УНІВЕРСАЛЬНИ
Й
ЖУРНАЛІСТ +
DIGITAL-FIRST

Остап Яриш
Голос Америки

У Школі журналістики УКУ я остаточно зрозумів, що хочу займатись саме
міжнародкою. І навчання там допомогло відшліфувати вміння – тренінги, поїздки, стажування. І практика,
дуже багато практики. Сьогодні я
працюю у Вашингтоні – і впевнений,
цього б не було без ШЖ УКУ!

MOBILE-FIRST
SOCIAL MEDIA-F

IRST

ШКОЛА ЖУРНАЛІСТИКИ УКУ:
ПОЧНИ МЕДІЙНУ КАР’ЄРУ!

МАПА НАВЧАННЯ
ВИПУСК ЖУРНАЛУ / ЖУРНАЛІСТИКА ДАНИХ
Зоя Красовська / Ольга Перехрест

ПРОФЕСІЙНЕ ПОРТФОЛІО –
під час навчання кожен студент збере колекцію
публікацій в медіа і розкриє індивідуальні
здібності та потенціал

МЕДІЙНА СПІЛЬНОТА –
в нас за кілька хвилин можна знайти потрібні
контакти: від героїв до міністрів, а наші
випускники стануть вашими менторами

ПОДКАСТИ / РОБОТА В НОВИННИХ РЕДАКЦІЯХ / МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІСТОРІЇ
Андрій
Великий
Ярина
Капітан

Омелян
Ощудляк

YOUTUBE-ФОРМАТИ / ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНО
Вікторія Бабенко / Андрій Приймаченко

РЕПОРТАЖ / АНАЛІТИКА
СТАЖУВАННЯ І МЕНТОРСТВО
сприяє мотивованим студентам вчитись у
досвідчених практиків, які відстежують вашу
динаміку

Марічка Паплаускайте / Юрій Опока

РЕКЛАМНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

Наталка Шпот / Сергій Трухімович

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ –
несподівані професійні перевтілення відкриють
можливість працювати на різних платформах
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА = ВЛАСНИЙ ПРОЄКТ
Борис Потятиник / Ганна Улюра

СПРОБУВАТИ ВСЕ, ОБРАТИ СВОЄ – З НАМИ
ВИ РОЗШИРИТЕ І РОЗШЕРИТЕ ВЛАСНІ ЗДІБНОСТІ

Марійка
Шелія

