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Формування фахiвцiв у медiасферi е одним з викJIикiв cyracHoi освiти. Сьогоднi, на

мою Думку, всеукратнсъким та регiон€tпьним мас-медiа бракуе завзятих та щреативних

майстрiв ia майстринь пера дJIя надання вiтчизнянiй пресi нового подиху, ковтка

с"iжоiо гrовiтря. Проблемч 
"".оrоrленнrl фахiвцiв в галузi журналiстики с мiсiю саме

вищиХ навч€UIьН"*Ъч-uДiв, де наявна журналiстська спецiqльнiстъ. З власного досвiду

можу засвiдчити, наскiльки важливою е жypHa-llicTcbкa ocBiTa дJUI становлення

"".опо*"алiфiкованого 
та високоморztльного журна.гriста. ,Щля становлення журналiста

не достатньо знати лише фiлологiю чи iсторiю. Тут е необхiднi фаховi знання щодо

шляхiв виникнення задуму газетного тексту, методiв збору iнформацiT, доречних

форматiв представленIш зiбраного матерiалу та принципiв його побудови.

дналiз освiтньо-професiйноi процрами 0б1 <журналiстика>> Чорноморського

нацlонального унlверситету . . 
ý, р":]_:,:_а ::.

головному редактоРУ, пРо доречнiсть цiеi програми в справ1 пlдготовки журнiIIIlстlв, 11

унiкальне наповнення та потенцiал для потенцiйного зайняття молодими

журналiстами таких посад як: власЕий кореспондент та спецiалъний кореспондент в

ййкооае"i для столичних та всеукраiъських медiа. особливо важJIивими MeHi

видаються TaKi професiйнi навчальнi дисциплiни на магiстерськiй програмi кафедри

журналiстики чнУ iM.. П. Могили як-от: <<Технологii та виробництво медiапродукту),

<iЬорiя та iсторiя соцiальних комунiкацiй, глобальнi та локальнi медiа>, <<Технологit

форЙати репортерських проектiв>>, <<Еволюцiя текстових жанрiв>> та iншi.

як роботодавецъ в друкованiй медiасферi, вважаю, що освiтньо-професiйна програма

магiстерського напряму школи журналiстики чнУ iM.. п. Могили вiдзначаеться

затребуванiстю завдяки rr логiчнiй cTpykTypi, орiентацii на суrасний пресовий ринок та

вiдпо"iд"остi його запитам та потребам. Визначенi у освiтнiй профпрограмi фаховi та

зага-пънi компетенцii е цiлковито доцiльними, зачiпаrотъ рiзнi ракурси роботи
журналiста (й зокрема газетяра) та спрямованi на cTBopeHHrI журналiста з великоТ

ойр". Заслуговуе на увагу використаннrI в програмi пiдготовки пробJIемного та

проектно-зорiснтованого навчаIffIя та HarIBHicTb кафедральноi гzвети <VaganD, Що е

гарним творчим майданчиком та усiшним стартапом у високу журнаJIiстику. Ще дае

уы гriдстави оцiнити освiтню профпрограму <<Школи журншriстики> ЧF{У iM-. п.
Могили на доситъ високу (можливо й найвищу) оцiнку.
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