Код і назва спеціальності (напряму): 061 «Журналістика»;
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 06 «Журналістика»;
Кваліфікація:
магістр з журналістики;
Кількість кредитів:
90 кредитів ЄКТС;
Рівень вищої освіти:
другий (магістерський) відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України;
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності першого (бакалаврського) рівня освіті, що відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України (якщо попередній рівень освіти отримано в іншій
країні, необхідна нострифікація);
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – захист випускного
кваліфікаційного проекту магістра (магістерського проекту);
Програмні результати навчання:
використовувати концептуальні знання для
розв’язання складних проблем суспільного життя; використовувати теорії, принципи, методи та
поняття суспільних та гуманітарних наук у навчанні та професійній діяльності; збирати та
інтерпретувати інформацію та обирати методи та засоби для вирішення професійних завдань;
застосувати інноваційні підходи в професійній діяльності; доносити до фахівців і нефахівців
інформацію, ідеї, рішення та власний досвід у професійній царині; формувати комунікаційні
стратегії; використовувати іноземну мову на професійному рівні; відповідати за прийняття
рішень у професійній діяльності; навчатись з високим рівнем автономності. Організаційноуправлінська діяльність: планувати та коригувати роботу редакцій та відділів; організовувати
редакційний процес. Масово-організаційна діяльність: аналізувати й оцінювати суспільні настрої
й визначати суспільно значущі теми, залучати до активного співробітництва творчо обдарованих
осіб; організовувати професійну діяльність особистості, групи, колективу. Виробничотехнологічна діяльність: формулювати й аргументувати власну думку щодо відповідності
матеріалу стандартам журналістики, використовувати надбання сучасної лінгвістичної науки для
аналізу та опрацювання журналістських текстів; здійснювати якісне та кількісне оцінювання
фактів у журналістських текстах різних жанрів; здійснювати аналіз та інтерпретацію
журналістських текстів; укладати покажчики у відповідності з державними стандартами,
видавничими нормами та стандартами. Творча діяльність: продукувати тексти журналістських
розслідувань, ділові тексти, тексти екстремальних подій згідно з композиційно-жанровими
вимогами; продукувати тексти, радіо- та телесценарії згідно з композиційно-жанровими
вимогами. Дослідницька діяльність: аналізувати наукові дослідження останніх років у галузі
журналістики; планувати дослідження та визначати наукові методи обробки отриманих
результатів; узагальнювати отримані результати та робити наукові висновки; забезпечувати
чіткість та об’єктивність науково-дослідного аналізу явищ та об’єктів;
Здатність до працевлаштування: магістр спеціальності 061 «Журналістика» може
займати посади в ЗМУ: журналіста, кореспондента, кореспондента власного, кореспондента
спеціального, випускового, ведучого програми, коментатора, оглядача, редактора, члена головної
редакції; члена колегії (редакційної);
Доступ до подальшого навчання:
магістр спеціальності 061 «Журналістика» може
продовжувати навчання в аспірантурі;
Випускна кафедра: української філології та журналістики;
Інститут/факультет:
Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки;
Керівник освітньої програми: доцент, кандидат філологічних наук Кошман І. М.,
0986069462, iryna-koshman@ukr.net.

