
 ь сучасна навчальна база;

 ь розвиток критичного мислення та самовдосконалення;

 ь практика в провідних журналістських агенціях міста;

 ь прогресивні викладачі;

 ь програми студентських закордонних стажувань;

 ь постійна журналістська практика в університетській газеті «Вагант», 

 ь перемоги в різноманітних конкурсах, турнірах та олімпіадах;

      в Медіа-центрі ЧНУ та на Youtube-каналі «Петро Могила TV»;

 ь активне студентське життя.

КОНТАКТИ КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ:

+38 (0512) 76-85-67 * petromohylauniversitypress@gmail.com

www.chmnu.edu.ua/kafedra-zhurnalistiki/

Fb: www.facebook.com/chmnupress/
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КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу.2
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Галузь знань:

06 «Журналістика»

Спеціальність: 

061 «Журналістика»

Освітня програма:

«ЖУРНАЛІСТИКА»

• диплом визнається в країнах Європи та Америки;

• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,

  наймолодший середній вік викладачів;

• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;

• потужна міжнародна співпраця;

• найвищий статус  ̶  національного університету;

• державна форма власності та наявність 

  державного замовлення;

• відсутність корупції.



2 їдальні та 3 гуртожитки, 

ЦІКАВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Стажування за журналістськими 
програмами у столичних ЗМІ, 

мобільність всередині країни та за 
кордоном, участь у конкурсах, 

конференціях, тренінгах із фахових 
питань, запрошені зіркові 

лектори та тренери.

фотожурналістику, тощо.

МОЖЛИВІСТЬ ВИВЧАТИ:

Іноземні мови, основи операторської 
роботи та монтажу, медіалінгвістику, 

дикторську майстерність, 

водна станція, картинна галерея, 
культурно-мистецький центр, 

КОМФОРТНІ УМОВИ

12 сучасних теплих будівель, 
швидкісний інтернет, стадіон, 

система автономного опалення.

• реклами та Public Relations;
• риторики;
• медіаправа.

 комунікаційних технологій;

СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ 
ЗНАННЯ З:

• газетної журналістики;
• Інтернет-журналістики;
• теле- та радіожурналістики;
• теорії масової комунікації та  

ВИКЛАДАЧІ

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ 

Студенти проходять щорічні творчу, 
навчальну, виробничу 
та переддипломну практики на базі 
медіацентру ЧНУ ім. П. Могили, 
телерадіокомпанії «Суспільне» 

На кафедрі журналістики працюють 
кандидати і доктори наук, а також 
журналісти-практики із «Суспільне: 
Миколаїв». 

та провідних редакцій Миколаєва. 

 • кореспондентом;

 • редактором і головним редактором ЗМІ;

 ПРИЧИНИ ОБРАТИ ЖУРНАЛІСТИКУ

 САМЕ В ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ:

  приладами, мікрофонами, хромакеями, монтажними комп’ютерами.

 •  працюють найкращі фахівці медіагалузі та провідні науковці 

 • студентам викладають звукооператори з Голлівуду (Орест Сушко, 

  ми запрошуємо журналістів-розслідувачів на майстер-класи;

  фулбрайтівський стипендіат) і оператори з Америки та Європи; 

 ПРАЦЮВАТИ – КИМ?

 • PR-спеціалістом.

 • Могилянка має дві власні телестудії з телекамерами, освітлювальними 

 •  диктором радіо та телебачення;

 • фотокором;

 університету. Ці медіамайданчики становлять навчальну базу майбутніх 

 провідними миколаївськими редакціями, в яких студенти мають змогу 

 необхідним обладнанням та устаткуванням, газету “Vagant” та офіційний сайт 

 журналістів. Окрім того, укладені угоди про співпрацю між ЧНУ ім. П. Могили та 

 

 НАША ВИНЯТКОВІСТЬ

 Ми маємо власну журналістську лабораторію, що включає телестудію з усім 

   спільно з німецькими кінорежисерами знімаємо ролики соціальної реклами.

 проходити навчальні практики.

ПРАЦЮВАТИ – ДЕ?

 •  інформаційному агентстві;

•  редакції газет і журналів;

•  онлайн-виданні;

•  телебаченні;

•  службах зі зв’язків із громадськістю. 
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