
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ  

6.020301 «Журналістика» 

КВАЛІФІКАЦІЯ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ  

Бакалавр за напрямом підготовки «Журналістика»  

РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ  

Бакалавр (перший цикл вищої освіти) 

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАРАХУВАННЯ 

Творчий конкурс, який проводиться в 2 етапи: співбесіда і написання есе. 

 
СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (УМОВИ) ПРО ВИЗНАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО НАВЧАННЯ 

(ФОРМАЛЬНОГО, НЕФОРМАЛЬНОГО, НЕОФІЦІЙНОГО) 

 

Немає,зарахування проводиться на загальнихумовахвступу 

 

ВИМОГИ І ПОЛОЖЕННЯ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ 

Бакалавр за фахом «Журналістика» отримує підготовку з дисциплін циклів 

гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної, природничо-

наукової професійної та практичної підготовки. 

Бакалавр журналістики (напрямпідготовки6.020301 «Журналістика») 

підготовлений для роботи в різнихзасобахмасовоїінформації: газетах, 

журналах, видавництвах, на телебаченні, радіо, в інформаційних і рекламних 

агентствах, прес-службах, у поліграфічнійпромисловості, ліцеях, гімназіях, 

коледжах, вищихнавчальних закладах, університетах, інститутах, а також, 

відповіднодо професійноїпідготовки, у комерційних структурах національного 

та міжнародногопрофілю, відповіднихкультурних закладах, установахтощо. 

Бакалавр-журналіст є фахівцем з питаньзасобів масової інформації і 

комінікації. 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ  

Провідну роль у забезпеченні підготовки фахівців з напряму та спеціальності 

«Журналістика» у ЧНУ ім. Петра Могили відіграють кафедра журналістики, 

кафедра української філології, теорії та історії літератури, що входять до 

складу Інституту філології. 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів з журналістики 

розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і 

вибірковими навчальними дисциплінами в обсязі 240 кредитів ЄКТС. 



 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Бакалавр журналістикипідготовлений як для продовженняосвіти на 

магістерськихпрограмах за спеціальністю 8.03030101 «Журналістика». 

Кваліфікація, що присвоюється:Магістр за спеціальністю «Журналістика», 

так і до практичної діяльності в галузі ЗМІ, що вимагає передусім 

аналітичних і гуманітарних навичок. 

 

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ 

Бакалавр журналістики підготовлений для подальшого здобуття повної вищої 

освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 

8.03030101 «Журналістика». Кваліфікація, щоприсвоюється:Магістр за 

спеціальністю«Журналістика». 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ 

Поточний контроль знань студентів, які навчатимуться за спеціальністю 

«Журналістика», буде здійснюватися як класичними, так й інноваційними 

шляхами. Широко використовуватимуться такі традиційні форми контролю, 

як підготовка рефератів, письмових домашніх завдань, аудиторних 

самостійних робіт, контрольних, у тому числі ректорських робіт, опитування 

студентів під час практичних і семінарських занять тощо. Серед форм 

підсумкового контролю використовуватимуться семестрові й курсові іспити 

та заліки (усні та письмові), захист курсових робіт. 

Оцінюваннязнаньстудентівздійснюється у відповідності до 

ПоложенняЧНУ ім. Петра Могили «Про рейтингову систему 

оцінюваннязнань». 

Критеріїоцінюваннязнань і умовивизначеннянавчального рейтингу з 

кожноїдисциплінизатверджуються кафедрою і доводятьсядовідомастудентів 

на першомузанятті. 

 

ВИМОГИ ДО ВИПУСКУ (ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ) 

По завершенню четвертого року навчання за обраним фахом та після 

виконання студентами в повному обсязі навчального плану (240 кредитів 



ЄКТС).Державний іспит якості підготовки за кваліфікаційним рівнем 

бакалавр здійснюватиметься у формі комплексного екзамену з теорії 

журналістики та масової комунікації, теорії і практики журналістської 

творчості, а також захисту кваліфікаційної роботи зі спеціальності. 

НАВЧАЛЬНА ТА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

Практика студентіворганізовуєтьсязгідноіз «Положенням про 

проведення практики студентів» та програмами практик. Практична 

підготовкастудентів проводиться щорічнозгідно з навчальним планом. Для 

кожного виду практики розробленоокреміпрограми. 

Ціпрограмимістятьрозділи, щорозкривають мету та зміст практики, 

регламентують порядок організації, керівництво і проходження практики, 

розкривають структуру та вимоги до оформленнязвітівстудентів, форми 

контролю оцінкиякостіпроходження студентами практики. ЧНУ ім. Петра 

Могили тісноспівпрацює з миколаївськимимас-медіа, з 

більшістюякихукладено договори про співпрацю. Це, зокрема, такігазети: 

«Вечерний Николаев», «Южная Правда», «РіднеПрибужжя», 

«УкраїнськийПівдень» та ін.  

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  

Кафедра журналістикиЧорноморського національного університету 

імені Петра Могили готує фахівців, які зможуть здійснювати професійну 

діяльність у різних засобах масової інформації: газетах, журналах, 

видавництвах, на телебаченні, радіо, в інформаційних і рекламних агентствах, 

прес-службах, у поліграфічній промисловості, ліцеях, гімназіях, коледжах, 

вищих навчальних закладах, університетах, інститутах, а також, відповідно до 

професійної підготовки, у комерційних структурах національного та 

міжнародного профілю, відповідних культурних закладах, установах тощо. 

 

ФОРМА НАВЧАННЯденна. 

 



ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ В МЕЖАХ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

І курс 

Вступ до спеціальності 

Журналістський фах 

Практикум з української мови 

Психологія журналістської творчості 

Теорія журналістики 

Основи наукових досліджень 

Журналістська етика 

Навчальна практика (2 тижні) 

ІІ курс 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Журналістський фах 

Основи наукових досліджень 

Соціологія масової комунікації 

Комунікаційні технології 

Теорія і методика журналістської творчості 

Творча практика (2 тижні) 
 

Курсова робота 1 

 

 

 

 

 

 

 


