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Освітньо-наукова програма ПІДГОТОВКИ доктора філософії за 

спеціальністю 061 Журналістика мІстить увесь комплекс докуменпв, 

розроблений у Львівському національному університеті імені Івана Франка для 

фахової підготовки аспірантів. 

Програма передбачає декілька форм навчання- денну, вечірню та заочну, 

а також містить 40 кредитів, які розраховані на чотири роки навчання. 

Спеціалізація, за якою навчаються аспіранти - теорія та історія журналістики, 

що узгоджується з теоретично-практичною базою підготовки фахівців. Система 

навчання передбачає як аудиторну, так і самостійну роботу, а також 

зорІєнтована на засвоєння загальних та фахових компетентностей для 

здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового 

консультування, забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації, а також 

для науково-педагогічної діяльності. 

Освітньо-наукова програма передбачає надання студентам необхідних 

знань із широкого спектру предметів, що допоможе їм у майбутньому фахово 

виконувати свої професійні обов' язки, rрунтуючись на інноваційних та 

інтерактивних засобах навчання. 

В освітній програмі подано анотації до навчальних нормативних та 

дисциплін вільного вибору. Серед інших предметів, які вивчають аспіранти, є 

«Історіософія української журналІстики» та «Концепція сучасного 

. . 
першдичного видання», що увиразнює розумшия теоретико-методолоГІчного 

рівня підготовки за цією спеціальністю і проектує на практичну діяльність. 

Однак, оскільки це програма підготовки доктора філософії, варто більше уваги 



придшити все ж науковому аспекту ПІдготовки майбутніх вчених, а не 

прикладному. Що стосується переліку дисциплін, вважаємо, що доцільно було 

би об'єднати «Видатні постаті у світових мас-медіа» та «Україна у світових 

мас-медіа» в одну. Також варто запровадити на цій освітньо-наукової програмі 

теоретико-методологічний курс англійською мовою. 

Варто зауважити, що значною перевагою є те, що програма ПІдготовки 

докторів філософії має два складники - освітній та науковий, що передбачає 

отримання фундаментальних знань зІ 
. . 

спецІальносТІ, загальнонаукоВІ 

універсальні навички та мовНІ компетентності. Вагоме місце відведено саме 

науково-дослідній роботі й підготовці та захисту дисертаційної роботи. 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії в аспірантурі 

Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 

061 Журналістика відповідає усім вимогам до документів такого типу, про що 

свІдчить 11 обГрунтована структурованість, наповнеНІсть необхідними 

компетентностями, а що особливо важливо - вона охоплює теоретичний, 

практичний, педагогічний та науковий складники освітнього процесу. На цій 

. . . . ... 
ПІдставІ осВІтньо-наукову програму можна рекомендувати для реалІЗацн у 

навчальному процесі у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка. 
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