
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в 

аспірантурі Львівського національного університету імені Івана 

Франка за спеціальністю 061 Журналістика, 

галуззю науки 06 Журналістика 

Запропонована освітньо-наукова програма підготовки доктора 

філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 

спеціальністю 061 «Журналістика» –  комплекс усіх вимог, передбачених 

документами Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Програма складається із 40 кредитів, у складі яких як і нормативні 

дисципліни, так і дисципліни вільного вибору студента. На нормативні 

дисципліни припадає 660 годин (22 кредити), на дисципліни вільного 

вибору студента – 540 годин (18 кредитів), тобто у співвідношенні 55% до 

45%, що відповідає вимогам. Оптимальними є також співвідношення 

аудиторних годин та годин для самостійної роботи. Оцінювання – чітке і 

прозоре. 

  У склад нормативних дисциплін входять: «Сучасні проблеми науки 

про журналістику», «Науковий семінар», «Філософія», «Педагогічна 

практика», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням». Найбільше 

кредитів за цією шкалою  відведено вивченню іноземної мови, хоча, на 

наш погляд, варто було б більше сконцентрувати увагу на академічному 

журналістикознавстві та його проблемах. Відрадно, що запропоновано 

перелік дисциплін вільного вибору аспіранта, де, зокрема, у фокусі уваги 

науковця є сучасний контекст та проблематика українських мас-медіа – 

«Інформаційна війна в теле- і радіоефірі», «Гібридні війни у соціальних 

мережах». 

Аспірант проводить наукові дослідження згідно з індивідуальним 

планом наукової роботи, в якому визначено зміст, терміни виконання та 

обсяг науково-дослідних робіт. Індивідуальний план наукової роботи 

здобувач погоджує з науковим керівником і Вчена рада Університету 



затверджує план протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до 

аспірантури. Окрім того, студент має педагогічну практику в межах 

другого і третього років навчання.  

Метою освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з 

журналістики є розвиток загальних і фахових компетентностей для 

забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-

дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, а 

також у науково-педагогічній діяльності. Поставлена мета передбачає 

отримання таких програмних результатів для випускника аспірантури: 

найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних 

галузей; розроблення та реалізація проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну практику, і розв’язання вагомих 

соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем; критичний 

аналіз, оцінка та синтез нових і складних ідей; спілкування в діалоговому 

режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі 

наукової та/або професійної діяльності; ініціювання інноваційних 

комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їхньої 

реалізації; соціальна відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися 

впродовж життя, відповідальність за навчання інших.  

На наш погляд, варто було б додати до цього переліку, а саме у графі 

із виробленням критичного аналізу і синтезу, верифікування і аналіз думок 

та суджень в умовах інформаційної війни між Україною та Росією, адже, 

починаючи з 2014 року, тобто з початком війни на сході України, в 

українському академічному журналістикознавстві були випадки, коли 

науковці попадалися на маніпуляції інформаційної пропаганди, що стало 

приводом для дискусій. 



 

 


