
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до навчального плану 

 
Код та найменування спеціальності 061 Журналістика 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Спеціалізація Журналістика 

Освітня програма Доктор філософії з журналістики 

Форма навчання Денна, заочна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи та строк навчання 40 кредитів, 4 роки навчання 

Навчальний план, затверджений Вченою радою університету    25 .  03 .2019 р., 

протокол № 4 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання Абітурієнти повинні 

мати державний документ про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

магістра, спеціаліста 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 
Програмні 
результати 
навчання 

Найменування 
навчальних 
дисциплін, 

практик 

I. Цикл загальної підготовки 

Знання фахової іноземної мови. 10 кредитів Іноземна мова  

Оволодіння загальнонауковими (філософськими) 
компетентностями. 

5 кредитів 

Філософські 
засади та 

методологія 
наукових 

досліджень 

II. Цикл професійної підготовки 
Нормативні дисципліни університету / факультету 

Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема 
усної та письмової презентації результатів власного 
наукового дослідження, застосування сучасних 
інформаційних технологій у науковій діяльності, 
організації та проведення навчальних занять, управління 
науковими проектами та/або написання пропозицій на 
фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 
інтелектуальної власності тощо. 

Набуття знань про провідні наукові парадигми і 
субпарадигми суспільно-гуманітарних наук, їхні установчі, 
предметно-пізнавальні, пояснювально-теоретичні та 
процедурні ланки. 

 

4 кредити 

Підготовка 
наукових 

публікацій та 
презентація 
результатів 
досліджень 



Набуття знань про журналістику як соціальний інститут, 
створений для інформування громадян про соціальну 
дійсність, гносеологічні завдання та функції журналістики, 
місце публіцистики в структурі журналістики, надання 
знань про основні етапи історії української журналістки та 
про історіографію з теорії та історії української 
журналістики. 

3 кредити 
Теорія та 

історія 
журналістики 

Вибіркові дисципліни 

Ознайомлення молодого науковця з новітніми 
тенденціями у світовій медійній сфері, що визначається 
практичними потребами науково-педагогічної діяльності в 
галузі журналістської науки та освіти. 

3 кредити 
Медійна 

парадигма у 
ХХІ столітті 

Набуття знань про етико-правовий аспект 
медіадіяльності, коректне оперування інформацією як 
технологію створення суспільної думки, про принципи 
етико-правового управління інформаційними потоками і 
необхідності формування інформаційної політики на 
державному рівні. 

3 кредити 
Медіаетика та 

медіаправо 

Набуття знань про сучасні соціокомунікаційні процеси, 
значущість медіаосвіти в глобалізованому 
інформаційному світі; про основні напрямки медіаосвіти, 
її аудиторіальну стратифікацію, про виклики 
масовокомунікаційних перетворень, про медіаграмотність 
як про нову форму соціалізації людини, можливість 
глибокого розуміння сучасних суспільно-політичних, 
громадянських, культурних проблем і водночас як про 
механізм отримання новітніх знань за допомогою 
медіаконтенту телебачення, преси, Інтернет, радіо, кіно 
тощо. 

3 кредити 
Медіаосвіта і 
медіаграмот-

ність 

Набуття знань зі специфічних особливостей 
медіатеорій, мультимедійності та гіпертекстуальності як 
нелінійних форм організації дискурсу інтернет-комунікацій 
в інформаційному суспільстві. 

3 кредити Медіатеорії 

Набуття знань із теорій візуальної культури як предмета 
інтердисциплінарних досліджень. 

3 кредити 
Візуальні 

дослідження 

Набуття знань із теорії загальної культури візуального 
мислення та візуального спілкування, набуття навичок 
комплексного семіотичного підходу до розгляду 
актуальних форм візуального подання інформації та 
оволодіння методами оптимізації комунікаційних процесів 
візуально-графічними засобами. 

3 кредити 
Семіотика 

невербальних 
комунікацій 

Написання статей, тез, інших публікацій, виступи на 
конференціях, написання і захист дисертації доктора 
філософії 

 
Науково-

дослідницька 
практика 

Набуття навичок викладання теоретичних і практичних 
гуманітарних дисциплін у ВНЗ 

 
Асистентська 

практика 



flporpauni pesynurarn HaBl{anns: V pe3ynbrari sacsoeHHff nporpaMn oceirnuoro
piann AoKrop QinocoQii HanpcMy 061 Xypnanicrrra BilnycKHt4K noBhHeH ni4roryaarn
4rcepraqifiHy po6ory i npe4craanrr ii Ha raQe4py, t4o aAiicnroe ni4roroery
acnipanra, a6o saxtAcrtATtt Ancepraqiro. Bin vae 6yrra ni4roroeneHnfi 4o:. caMocrifinoi (y roMy .t1cni repianoT) HayKoBo-AocniAHoi 4innsnocri, r4o BrMarae
urrporoi Qyn4auenranunoi ni4roroercr B cyLtacHHX HanpcMKax ocHoB o6panoi
nayrcoeol ranysi;

o noAanuu.toi 6eanepepenoi cneqianisarlii B o6panonay HanpFMKy, aono4innn
HaBhL{KaMil CyL{aCHilx tilerO4ie 4oCni4xennn i orprMaHHg HoBylX 3HaHb;

o HayKoBo-ne4arorivHoi po6orra y BrqoMy i cepe4nboMy cneqianunonay
HaBqaflbHoMy 3aKfla4ax pisnrx Qopru anacnocri

Inure: HaBqanbHnh nnaa ni4roroerra $axieqie oceirHuoro pienn AoKrop SinocoQii
3a cneqianunicrrc 061 <XypnanicrhKa) e ocHoBoro AnF pospo6rra HayKoBr4M

repiannrcoM pa3oM s acnipanrorra inAraei4yanbHoro nnaHy acnipanra

l-apanr oceirH uo-tlayroeol nporpaMr,

repieHlir npoerrnoT fpynr

,QeraH Qinonorivnoro Qarynbrery

,fleran corli onorivnoro Saryfl brery

npoQ. XaeriHa Il. M.

npoQ. Sesxyrprfi lO. M.

4oq. MypaRsn O. C.
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