




1. Мета дисципліни – закріплення умінь і навичок самостійної професійної роботи, 

ознайомлення з реаліями редакційної життя, активне включення в повсякденну 

діяльність і організацію медіаіндустрії та формування основ професійної кар'єри 

студентів при безпосередній роботі на професійних базах:   мультимедійних 

редакціях, газетах, журналах, інформаційних агентствах, на радіо- і телебаченні, в 

інтернет-виданнях, видавництвах, рекламних і PR-службах, прес-службах 

громадських організацій тощо. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності): 

1.Знати про місце і роль журналістики в суспільстві, соціальну 

відповідальність, професійну та корпоративну етику.   

3. Володіти елементарними навичками професійної журналістської 

майстерності.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: стажування за професійною 

кваліфікацією здобувачів освітнього ступеня «магістр» є основним і обов’язковим 

складником освітньо-професійної програми «Журналістика та медіакомунікації». 

Під час стажування магістранти вдосконалюють практичні навички з журналістики, 

зокрема створення якісного медіапродукту різної тематики. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):   

Дисципліна спрямована на формування таких програмних 

компетентностей: 

ЗК-2. Вміння виявляти та вирішувати проблеми. 

ФК-2. Здатність критично осмислювати проблеми у професійній діяльності чи 

дослідницькій роботі на межі предметних галузей. 

ФК-5. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також 

знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються. 

ФК-6. Здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах 

дослідницької або інноваційної роботи, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування. 

ФК-7. Здатність показувати свою відповідальність за розвиток професійного 

знання і практик та давати оцінку стратегічному розвитку команди. 

ФК-8. Здатність до планування подальшого автономного та самостійного 

навчання у сфері дослідницької або інноваційної діяльності. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Ко

д 
Результат навчання 
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(за 

необхідності) 

1 Знати фахову термінологію в 

галузі медіакомунікацій  

Бесіда, самостійна 

робота 

Диф. залік 10 

2.1 Вміти реалізовувати власні 

креативні ідеї у процесі 

проходження стажування 

Самостійна 

робота 

Щоденник 

стажування 

10 

2.2 Вміти писати матеріали в 

різних жанрах і накову статтю 

за потребою 

Самостійна 

робота 

Щоденник 

стажування 

20 

3.1 Правильно організувати свою 

професійну діяльність 

самостійно і в команді. 

Самостійна 

робота 

Щоденник 

стажування 

20 

3.2 Популяризувати власну 

професійну, дослідницьку, 

інноваційну діяльність в 

Україні та у світі; 

Самостійна 

робота 

Щоденник 

стажування 

20 

4 Критично осмислювати 

проблеми у власній 

професійній діяльності чи в 

дослідницькій роботі на межі 

предметних галузей з 

урахуванням світового та 

національного досвіду в 

сегменті медіакомунікацій   

Бесіда, самостійна 

робота 

Диф. залік 20 

 Разом   100% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1 2.1 2.2 3.1 3.2 4 

ПРН-2. Планувати дослідження у галузі 

соціальних комунікацій на замовлення, 

проєктувати ефективність нових нішевих видань.   

+    +  

ПРН-11. Оцінювати проблемні питання 

професійної діяльності, застосовуючи знання з 

різних предметних галузей. 

+  + +  + 

ПРН-14. Писати наукову статтю за результатами 

дослідження. 
 +     

ПРН-15. Робити висновки про незавершеність 

дослідження і застосування нових підходів. 
 +  +  + 

ПРН-16. Писати звіт про роботу медійного 

колективу з викладенням пропозицій щодо 
 + +   + 
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поліпшення професійної діяльності. 

ПРН-17. Робити самоаналіз у вигляді звіту про 

свою наукову або впроваджувальну діяльність. 
   +  + 

 7. Схема формування оцінки. 

Упродовж семестру 100% балів відводиться на самостійну роботу магістрантів, 

максимально 80 балів (мінімально – 48 балів). Під час складання підсумкового 

контролю – диференційованого заліку (захист матеріалів стажування у формі усного 

представлення перед комісією) магістрант може отримати максимально 20 балів 

(мінімально 12 балів). Максимальна оцінка за семестр – 100 балів. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів 

 

 Оцінювання 

матеріалів 

стажування 

Захист матеріалів 

стажування (диф. 

залік) 

Підсумкова оцінка 

Мінімум  54 6 60 

Максимум  90 10 100 

 

Критерії оцінювання матеріалів стажування 

 

 Оцінювання стажування відбувається за виконання наступних видів робіт: 

1. Підготовка п’яти інформаційно-аналітичних матеріалів тематики, що 

корелює з магістерським проектом студента чи ідеєю такого проекту. Матеріали 

можуть бути розміщені чи призначені для розміщення  на будь-яких медійних 

платформах.  

Оцінювання. Максимальна  кількість балів за кожен матеріал – 18. 

Максимальна кількість балів за творчий доробок – 90. Критерії оцінювання – 

загальні, за програмою, кожен елемент 3 бала (5х3=15):  

Заголовковий комплекс – 5 балів 

Актуальність, новизна – 5 балів 

Жанрова відповідність – 5 балів 

Тематична відповідність – 5 балів 

Грамотність – 5 балів 

Додатковий критерій – 3 бали (15+3=18) своєчасність подання та якість 

оформлення кожного матеріалу (автор, час, місце публікації. Сам матеріал, скріншот 

публікації, посилання на матеріал в мережі інтернет тощо). 

2. Звіт про роботу редакції (колективу), де проходило стажування: 

кваліфікація проблем інформаційної (медійної) діяльності та шляхів їх вирішення в 

колективі (редакції) – 4 бали, опис здобутків медіа за останні 6 місяців (матеріали, 
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які вважаються знаковими (посилання, опис, оцінка) – 6 балів. Робота без 

титульного аркушу (в довільній формі) і змісту – не оцінюється.  

Підсумкова оцінки керівника стажування: 90+10=100 балів максимум. 

 

7.3. Організація оцінювання.  

Стажування за професійною кваліфікацією триває сім тижнів відповідно до 

графіка навчального процесу. Графік проходження стажування та розподіл магістрів 

на стажування за професійною кваліфікацією оприлюднюється на сайті Навчально-

наукового інституту журналістики: http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/mahistram  

Студенти магістратури, які пройшли стажування за професійною 

кваліфікацією, подають керівникові стажування щоденник стажування та матеріали, 

які були узгоджені з керівником та визначені планом роботи. Форма подачі 

матеріалів – завантаження їх у відповідний гугл-клас упродовж двох днів після 

завершення стажування. 

Захист стажування за професійною кваліфікацією відбувається згідно з 

розкладом навчального процесу за умови своєчасного надання керівникові всіх 

матеріалів для перевірки упродовж тижня після завершення стажування. 

Оцінювання стажування відбувається в межах 100 балів (із зазначенням 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

 

7.4. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8. Особливості проходження стажування. 

Основні настанови щодо проходження стажування/практики розміщені на сайті 

Навчально-наукового інституту журналістики: 

http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/nastanovy/osnovni-nastanovy-schodo-

prohodzhennya-praktyky  

З документами, потрібними для проходження стажування за професійною 

кваліфікацією, необхідно ознайомитися на сайті Навчально-наукового інституту 

журналістики: http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/zrazky-dokumentiv  

З правилами ведення й оформлення щоденника стажування можна 

ознайомитися на сайті ННІЖ: http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/vakansiji/bazy-

praktyky  

З відповідями на типові запитання щодо проходження стажування/практики 

можна ознайомитися тут: http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/nastanovy/vidpovidi-

na-typovi-zapytannya  

Керівниками стажування за професійною кваліфікацією є призначені 

розпорядженням директора співробітники ННІЖ. 

  

http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/mahistram
http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/nastanovy/osnovni-nastanovy-schodo-prohodzhennya-praktyky
http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/nastanovy/osnovni-nastanovy-schodo-prohodzhennya-praktyky
http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/zrazky-dokumentiv
http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/vakansiji/bazy-praktyky
http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/vakansiji/bazy-praktyky
http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/nastanovy/vidpovidi-na-typovi-zapytannya
http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/nastanovy/vidpovidi-na-typovi-zapytannya
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Перелік баз стажування/практик оприлюднено на сайті Навчально-науковго 

інституту журналістики: http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/vakansiji/bazy-praktyky 

або самостійно обрати організацію для проходження стажування за професійною 

кваліфікацією. 

Загальний обсяг стажування за професійною кваліфікацією – 240 годин. 

 

9. Інформаційні джерела: 

 

1. Положення МОН про проведення практики. URL: 

http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/zakonodavcha-baza/polozhennya-mon-pro-

provedennya-praktyky (дата звернення: 25.06.2022). 

2. Положення про організацію та проведення практики в Інституті журналістики. 

URL: http://labs.journ.univ.kiev.ua/praktyka/zakonodavcha-baza/polozhennya-pro-

praktyku (дата звернення: 25.06.2022). 

3. Стратегія інформаційної безпеки України 2025. URL: 

http://materialy.kmu.gov.ua/d08bb830/docs/cd2d9166/Dodatok.pdf (дата 

перегляду: 08.06.2022). 
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