
Каталог вибіркових дисциплін освітньо-наукової програми 

«Журналістика» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 

Назва 

дисципліни 

Управління науковими проектами  

Освітня 

програма 

Освітньо- наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Доктор педагогічних наук, професор Ігор Васильович Гевко 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра комп’ютерних технологій 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання  

Семестр 

викладання 

3 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Upravlinnia_naukovymy_proiektamy.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Наукове дослідження – це проект, який потребує кваліфікованого управління. 

Управління науковим проектом вимагає вирішення таких питань: як сформулювати мету 

проекту, створити його організаційну структуру, визначити ролі і відповідальності у 

проекті, розробити план дій, організувати управління інтеграцією, змістом, часом, 

вартістю, якістю, ризиками, людськими ресурсами, комунікаціями, закупівлями,  

стейкхолдерами наукового проекту.В результаті вивчення дисципліни студент-аспірант 

повинен набути навичок проектного менеджменту, подання заявок на отримання грантів 

на виконання науково проекту, звітування за результатами проекту та представлення 

результатів замовнику й широкому загалу. Метою вивчення навчальної 

дисципліни«Управління науковим проектами» є формування у здобувачів вищої освіти 

таких компетентностей: здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження,  

зокрема і в міждисциплінарних галузях, на основі системного наукового світогляду із 

застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій; усвідомлення 

необхідності та дотримання норм наукової етики; здатність розробляти наукові проєкти 

та керувати ними, складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень, 

реєстрації прав інтелектуальної власності; здатність до участі в роботі вітчизняних та 



міжнародних дослідницьких колективів; здатність планувати й організовувати 

професійну та науково-інноваційну діяльність у галузі соціальних комунікацій, зокрема в 

ситуаціях, що потребують нових стратегічних підходів.  

 

 

Назва 

дисципліни 

 

Сучасні інформаційні технології в науковій сфері 

Освітня 

програма 

Освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики та методики її навчання 

Романишина Оксана Ярославівна 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра кафедра інформатики та методики її навчання 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік  навчання 

Семестр 

викладання 

3 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Suchasni%20informatsiini%20tekhnolohii%20v%20naukovii%20sferi.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Сучасні інформаційні технології в науковій сфері»спрямована на формування та розвиток цифрових 

компетентностей у процесі підготовки та оформленні результатів наукових досліджень. У процесі вивчення  

навчальної дисципліни аспіранти повинні одержати знання в галузі ефективного використання цифрових технологій у 

науково-дослідній діяльності та освіті; створенні та наповненні освітнього інформаційного середовища;  

ознайомитися з можливостями соціальних сервісів і основними прийомами їх інтеграції з традиційними навчально-

методичними матеріалами; навчитися розвивати творчий потенціал, необхідний для подальшого самонавчання,  

саморозвитку і самореалізації в умовах інформатизації системи освіти.  

 

 

 

Назва Наукова бібліографія: практикум 



дисципліни 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Кандидат історичних наук, доцент Гуцал Петро Зеновійович 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра журналістики 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання   

Семестр 

викладання 

3 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Naukova_bibliohrafiia_praktykum.pdf 

Анотація 

дисципліни 

У процесі підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності  

«Журналістика» необхідно забезпечити опанування нимисистемних знань з наукової 

Бібліографії як необхідного чинника в науково-дослідницькій діяльності. Метою 

вивчення навчальної дисципліни «Наукова бібліографія: практикум» є формування  

таких компетентностей:здатність до узагальнень, аналізу та синтезу, розвитку 

критичного мислення для розуміння сутності, методів і процесів розвитку наукової 

бібліографії, передусім вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; здатність 

планувати і результативно здійснювати комплексні дослідження, зокрема в галузі 

журналістикознавства, на основі системного підходу, цілісних наукових знань, 

критичного аналізуіз застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій; здатність аналізувати медіаконтент з погляду класичних та новітніх 

дослідницьких підходів, а також на основі відповідних загальнонаукових методів; 

здатність використовувати передові науково-концептуальні та методично-парктичні 

знання в галузі соціально-комунікаційної науково-дослідницької діяльності на межі 

різних предметних галузей; здатність застосовувати знання з галузімедіа та соціальних 

комунікацій у своїй професійній і науково-дослідницькій діяльності. 
. 

 

 

 



Назва 

дисципліни 

Полемічна традиція української публіцистики 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Доктор філологічних наук, професор Поплавська Наталія Миколаївна 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра журналістики 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 

Семестр 

викладання 

3 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Polemichna_tradytsiia_ukrainskoi_publitsystyky.pdf 

Анотація 

дисципліни 

У процесі вдосконалення освітнього процесу у вищійшколі зростає роль особистості  

викладача, а також його культури комунікації.Мета дисципліни «Полемічна традиція  

української публіцистики» – удосконалити фахову компетентність журналіста-науковця,  

поглибити знання про процес становлення та розвитку української полемічної традиції  

в контексті історичних, політичних та культурно-мистецьких подій, а також розвивіти здатність  

до узагальнень, аналізу та синтезу, розвитку критичного мислення для розуміння процесів і явищ в 

медійній галузі, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; поглибити знання щодо 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; виробити навички  

аналізувати медіаконтент з погляду класичних та новітніх дослідницьких підходів, а такожна 

основі відповідних загальнонаукових методів; сформувати здатність щодо ефективного 

використання сучасної методології дослідження, планувати і прогнозувати свій подальший 

професійний розвиток. Предмет навчальної дисципліни – полемічні аспекти української пліцистики 

 

 

 

Назва 

дисципліни 

Тренди сучасної публіцистики 



Освітня 

програма 

Освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Кушнір Оксана Василівна 

Мова  

. 

 

українська 

Кафедра журналістики 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 

Семестр 

викладання 

3 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Trendy_suchasnoi_mediahaluzi.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Для формування та розвитку компетентного журналістикознавця важливе значення 

має розуміння сучасного стану розвитку журналістики та здатність до аналізу 

соціально-комунікаційних процесів, породжених новітніми викликами ХХІ ст. 

Мета дисципліни «Тренди сучасної медіагалузі» – удосконалити фахову 

компетентність молодого журналістикознавця, актуалізувати теоретико-

журналістські знання і вміння доктора філософії відповідно до новітніх умов та 

вимог інформаційно-комунікаційної галузі з метою формування їх професійної 

грамотності, а саме: розвинути здатність до узагальнень, аналізу та синтезу, 

розвитку критичного мислення для розуміння процесів і явищ в медійній галузі, 

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; поглибити знання у галузі журналістики, 

засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері  соціальних 

комунікацій, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму; 

виробити здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності; розв’язувати широке коло проблем і завдань у галузі 

журналістики на основі тенденцій розвитку медіагалузі; використовувати найбільш 

передові концептуальні та методологічні знання в галузі соціально-комунікаційної 

науково-дослідної діяльності та міжпредметних галузей; сформувати здатність 

дотримуватись норм наукової етики, морально-етичних цінностей, а також правил 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях і науково-педагогічній 

діяльності. Предметом вивчення навчальної дисципліни є провідні тенденції та 



концептуальні засади сучасної журналістики, трансформації її формально-

змістового контенту відповідно до новітніх інформаційно-комунікаційних потреб 

суспільства. 

. 

 

 

 

Назва 

дисципліни 

Цифрові наукові комунікації 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова  програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Доктор педагогічних наук, професор Цідило Іван Миколайович 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра кафедра інформатики та методики її навчання 

Обсяг 4 кредитів ЄКТС 

Курс  2 рік навчвння 

Семестр 

викладання 

3 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Tsyfrovi_naukovi_komunikatsii.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Курс призначений для молодих дослідниківна ранніх етапах їхньої наукової 

кар’єри, всіх, хто прагне дізнатися більше про наукову комунікацію, її основні  

складники, новітні тренди та технології, секрети ефективної роботи з інформацією,  

управління даними дослідження, а також отримати відповідні навички.Після  

завершення курсу молодий науковець зможе: зрозуміти, як відбувається сучасна  

наукова комунікація, яким чином відкритий доступ, відкрита наука, відкриті 

ліцензії, управління даними досліджень впливають на життєвий цикл наукового 

дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів вашого дослідження; 

застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими 

джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси, 

сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження і не тільки. 

 



 

 

Назва 

дисципліни 

Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент  Кушнір Оксана Василівна 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра кафедра журналістики 

Обсяг 4кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 

Семестр 

викладання 

3семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Naukova_komunikatsiia_metody_opryliudnennia_rezultativ_doslidzhennia.pdf 

Анотація 

дисципліни 

У процесі вдосконалення науково-дослідного процесу зростає роль культури комунікації його творців.  

Мета дисципліни «Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження» – удосконалити фахову 

компетентність журналіста, сформувати комунікаційні вміння молодих науковців відповідно до структури, умов та вимог 

комунікаційних середовищ, навички ефективної презентації результатів наукових досліджень в соціально- 

комунікаційній галузі наукової та/або професійної діяльності, а також: поглибити знання  

стандартів, необхідних для наукового дослідження та публікування, включаючи критичну обізнаність та інтелектуальну 

чесність; розвинути здатність організовувати себе до опанування теоретичних та практичних  

інструментів та проведення досліджень на відповідному рівні, представлятиостаточний результат до визначеного терміну; 

сформувати здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження в галузі журналістики, використовувати її 

методичний інструментарій, сучасніінформаційні та комунікаційні технології, а також застосовувати найбільш передові 

концептуальні та методологічні знання в галузі соціально-комунікаційної науково-дослідної діяльності на  

межі предметних галузей; виробити навички брати участь у наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою  

власну позицію, обґрунтовувати теорії, поширювати знання.Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості 

наукової комунікації у різних форматах та комунікаційних середовищах, форми ефективної презентації результатів 

наукових досліджень. 

 

 



 

Назва 

дисципліни 

ЗМІ Тернопільщини у медійному просторі України 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Кандидат  наук із соц.комунікацій Вільчинський Олександр Казимирович 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра кафедра журналістики 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 

Семестр 

викладання 

3 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/ZMI_Ternopilshchyny.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Курс «ЗМІ Тернопільщини у медійному просторі України» має за мету 

сформувати у аспірантів знання про особливості розвитку та 

функціонування засобів масової інформації Тернопільщини. Розвитку та 

функціонування засобів масової інформації Тернопільщини розглядається з 

суспільно-філософських позицій та в аспекті практичної діяльності. 

Підготовка аспіранта передбачає засвоєння чітких, систематизованих знань 

про ЗМІ Тернопільщини і їх місце у медійному просторі України, що і є 

об’єктом навчання. Протягом навчання аспірант повинен оволодіти 

теоретичними знаннями щодо розвитк у і функціонування ЗМІ 

Тернопільщини і знати їх місце у медійному просторі України.  

 

 

 

Назва 

дисципліни 

Світові медіасистеми 

Освітня освітньо-наукова програма «Журналістика» 



програма 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Кандидат наук  із соціальних комунікацій,  доцент Синоруб Галина 

Петрівна, кандидат  наук  із соціальних  комунікацій, доцент Драган-

Іванець Наталія Василівна 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра кафедра журналістики 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 

Семестр 

викладання 

4 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Svitovi_mediasystemy.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Курс «Світові медіасистеми» належить до циклу вибіркових навчальних 

дисциплін, що має на меті вивчення ролі засобів масової комунікації в 

системі міжнародних відносин, ознайомлення із засобами впливу 

комунікаційних систем Європи та США, засвоєння необхідних знань під 

час пошуку, опрацювання, аналізу інформації з різних джерел та здатність 

застосовувати знання в сучасних міжнародних умовах медіапростору. У 

результаті вивчення дисципліни аспіранти володітимуть комплексом знань, 

умінь і навичок, необхідних для успішної фахової діяльності при 

висвітленні найважливіших проблем міжнародної журналістики, навчаться 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у виникненні, розвитку й 

перебігові певних комунікаційних процесів; аналізувати, систематизувати, 

структурувати інформацію з різних джерел про видання європейських та 

американських країн, розуміти специфіку телеканалів, особливості 

радіомовлення, способи функціонування нових медіа, вектори рекламної й 

PR-діяльності Європи та Північної Америки.Зміст дисципліни «Світові 

медіасистеми» розроблено на основі відповідних положень щодо 

підготовки фахівців у сфері журналістики, норм та традицій вищої 

університетської освіти, а також профілю освітньо-наукової програми. 

 

 

 



Назва 

дисципліни 

Редагування наукового тексту 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Кандидат філологічних наук, доцент Наталія Левківна Дащенко  

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра журналістики 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчвння 

Семестр 

викладання 

4 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Redahuvannia_naukovoho_tekstu.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни – засвоєння здобувачами комплексу  

теоретичних знань і набуття практичних умінь і навичок з редагування наукових  

текстів різного жанрового складу та читацького призначення у процесі підготовки  

творів наукової літератури до оприлюднення. 

 

 

 

Назва 

дисципліни 

Комунікативні ознаки мови сучасних медіа 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 



Викладачі Доктор філологічних наук, професор Струганець Любов Василівна 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра Кафедра української мови та методики її навчання 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 

Семестр 

викладання 

4 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Komunikatyvni_oznaky_movy_suchasnykh_media.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Важливим провідником зразкового мововжитку в соціумі в сучасних умовах виступають  

медіа. ЗМІ намагаються зацікавити глядачів новими формами подання інформації, якісним  

контентом. Але в мові медіа спостерігаємо і низку суперечливих процесів: лібералізацію  

норми, недотримання літературного еталону.Виробленню комунікативно досконалої 

мови сприятиме курс «Комунікативні ознаки мови сучасних медіа». Мета дисципліни –покращити  

реалізацію комунікативних ознак мови всучасних медіа, зокрема розвинути здатність  

фахівців писати, розмовляти відповідно до різних стильових регістрів державною  

мовою, представляючи проблеми галузі. Предмет навчальної дисципліни – комунікативні ознаки 

літературної мови. 

. 

 

 

Назва 

дисципліни 

Методика викладання фахових дисциплін 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова  програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Кандидат філологічних наук, доцент Наталія Левківна Дащенко  

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра журналістики 



Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 

Семестр 

викладання 

4 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Metodyka_vykladannia_fakhovykh_dystsyplin.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни – засвоєння здобувачами знань про методику 

викладання фахових дисциплін як про наукову дисципліну педагогічно напрямку, розуміння 

основ викладання журналістикознавчих дисциплін у ВНЗ; оволодіння технологіями навчання у 

вищій школі; підготовка до практичної навчально-виховної взаємодії зі студентами; формування  

професійно значущих умінь та навичок. 

 

 

 

 

 

Назва 

дисципліни 

Концептосфера медіатексту 

Освітня 

програма 

освітньо-науковаа програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Доктор філологічних наук, професор Вільчинська Тетяна Пилипівна 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра Загального мовознавства і слов’янських мов 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 

Семестр 

викладання 

4 семестр 



Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Kontseptosfera_mediatekstu.pdf 

Анотація 

дисципліни 

У процесі вдосконалення освітнього процесу у вищій школі активізується 

науковий інтерес до пізнавальної діяльності людини, когнітивні механізми якої 

вивчаються через мовні явища. Метою навчального курсу «Концептосфера 

медіатексту» є поглиблення, розширення знань про медіатекст, елітарну мовну 

особистість у медійному дискурсі, концепт, концептосферу, концептуальну 

семантику. Увага акцентується на аналізі мови як об’єкта вивчення когнітивної 

лінгвістики, спрямованої на дослідження особливостей категоризації і 

концептуалізації досвіду в колективній свідомості носіїв мови, що дає змогу, з 

одного боку, зрозуміти людину крізь призму мови, а з іншого – осягнути 

феномен мови крізь призму людини, її природи, психічної та духовної 

організації. Матеріалом дослідження послужили різні за природою медіа тексти. 

Зміст дисципліни розроблено на основі відповідних положень щодо підготовки 

фахівців у галузіжурналістики, а також з урахуванням профілю відповідної  

освітньо-наукової програми. Завдання полягають у вивченні теоретичних засад 

курсу та виробленні практичних навичок аналізу конкретних  

концептосфер у різних медіатекстах, а саме: поглибити вміння узагальнювати, 

аналізувати, синтезувати, генерувати нові ідеї; навчити виконувати комплексні 

дослідження, передусім у поліпарадигмальних галузях, із застосуванням 

сучасних інформаційних та комунікаційних технологій;забезпечити здобуття 

ґрунтовних знань у відповідних галузях журналістики і філології, зокрема 

засвоєння основних концепцій, оволодіння теоретичними і практичними 

навичками, розуміння термінології з досліджуваної проблематики тощо; 

виробити навички планувати й організовувати професійну та науково-

інноваційну діяльність,  насамперед у  ситуаціях, що потребують нових 

стратегічних підходів на основі загальнонаукових і спеціальних теоретичних та 

експериментальних методів. 
 

 

 

Назва 

дисципліни 

Медійні наративи ХХІ століття 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Решетуха Тетяна Василівна 

Мова українська 



викладання 

Кафедра журналістики 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 

Семестр 

викладання 

4 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Mediini_naratyvy_%D0%A5%D0%A5I_stolittia.pdf 

Анотація 

дисципліни 

У процесі підготовки здобувачів ступеня доктора філософії з напрямку журналістиката  

необхідно забезпечити опанування аспірантами фундаментальних дисциплін галузі.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Медійні наративи ХХІ століття» є формування  

у здобувачів кваліфікації доктор філософії спеціальності «Журналістика» таких  

компетентностей: здатність до узагальнень, аналізу та синтезу, розвитку критичного мислення для  

розуміння процесів і явищ в медійній галузі, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язкиз 

датність планувати і здійснювати комплексні дослідження, зокрема і в міждисциплінарних галузях, 

на основі системного наукового світогляду із застосуванням сучасних інформаційн 

их та комунікаційних технологій; здатність аналізувати медіаконтент з погляду класичних та 

новітніх дослідницьких підходів, а також на основі відповідних загальнонаукових методів;з 

датність використовувати найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

соціально-комунікаційної науково-дослідної діяльності на межі предметних галузей. 

 

 

 

Назва 

дисципліни 

Принципи організації науково-дослідницьких робіт 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Доктор філологічних наук, професор Поплавська Наталія Миколаївна 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра журналістики 



Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 

Семестр 

викладання 

4 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Pryntsypy_orhanizatsii_naukovo-

doslidnytskykh_robit.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Мета дисципліни «Принципи організації науково-дослідницьких робіт» -

формування у аспірантів системних знань і навичок організації науково-

дослідницьких робіт, застосування загальнонаукових і спеціальних підходів, 

методів і процедур у науковому пізнанні для досягнення визначених пізнавальних  

і  науково-прикладних цілей. Дисципліна належить до переліку дисциплін 

вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний розвиток аспіранта та 

спрямована на формування у нього компетентностей у сфері організації науково-

дослідницьких робіт. Особлива увага приділяється процесу наукового пізнання, 

його завданням, структурі і нормам, методології наукового пошуку, 

обґрунтуванню його результатів і шляхів розробки та розв’язання наукових 

проблем у процесі теоретичних досліджень. 

. 

 

 

Назва 

дисципліни 

Журналістська деонтологія 

Освітня 

програма 

освітньо-наукова програма «Журналістика» 

Спеціальність 061 Журналістика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі Кандидат філологічних наук, доцент Мединська Олеся Ярославівна 

 

Мова 

викладання 

українська 

Кафедра журналістики 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Курс  2 рік навчання 



Семестр 

викладання 

4 семестр 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fizh/061/Zhurnalistska_deontolohiia.pdf 

Анотація 

дисципліни 

Метою вивчення курсу є набуття  здобувачами наукового ступеня доктора 

філософії комплексу теоретичних знань і практичних умінь із основ 

журналістської етики, медіазаконодавства, міжнародного інформаційного права 

й чинного інформаційного законодавства України зокрема, з питань 

дотримання професійних  журналістських стандартів,навичок їх застосування 

науковій та/або фаховій діяльності. Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є професійно-етичні принципи журналістської діяльності, 

правозахисні аспекти етичних стандартів журналіста, права та свободи людини 

у фокусі журналістської праці, а також основні міжнародні, національні, 

корпоративні нормативно-кодифікаційні документи, що визначають 

професійно-моральні вимоги до журналістської праці. 

 

 


