
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

циклу професійної підготовки 
каталог 2 за ОНП «Журналістика» (доктор філософії) 

 

Кафедра, 

яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності

, на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, 

командна ро-

бота, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні 

заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на 

дисци-

пліну
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які 

хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Сучасні технології медіатизації наукової діяльності 

Кафедра 

журналістики та 

філології 

Садівничий 

В. О. 

Садівничий 

В. О. 

Здатність до 

саморозвитку, 

абстрактного 

мислення, аналізу й 

синтезу, 

формування 

системного 

наукового 

світогляду, 

професійної етики, 

загального 

культурного 

кругозору. 

Критично аналізувати 

поведінку суб’єктів 

науки в процесах 

медіатизації діяльності; 

володіти понятійно-

термінологічним 

апаратом; володіти 

технологіями 

медіатизації наукової 

діяльності у 

комунікаційному 

середовищі; 

репрезентувати 

результати власного 

наукового дослідження 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

Для всіх 

галузей знань 

та спеціаль-

ностей 

30 
Без     

обмежень 

Без 

обмежень 

Наукова бібліографія: практикум 

Кафедра 

журналістики та 

філології 

Сушкова О.М. Сушкова О.М. 

Здатність до 

саморозвитку, 

абстрактного 

мислення, аналізу 

й синтезу, 

формування 

Знати внутрішню 

структуру та властивості 

бібліографічної 

інформації як 

посередника у системі 

соціальних комунікацій; 

Лекції-

візуалізації із 

використанням 

мультимедійних 

технологій.  

Практичні 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

Для всіх 

галузей знань 

та спеціаль-

ностей 

30 
Без 

обмежень 

Без 

обмежень 



системного 

наукового 

світогляду, 

професійної 

етики, загального 

культурного 

кругозору. 

Здатність до 

пошуку, 

критичного 

аналізу та 

опрацювання 

інформації, 

проведення 

наукових 

досліджень та 

продукування 

нових наукових 

ідей. 

 

розуміти основні 

процеси бібліографічної 

діяльності, форми 

інформаційно-

бібліографічного 

обслуговування. 

Уміти збирати та 

систематизувати 

бібліографічну 

інформацію з певної 

теми, користуватися 

інформаційно-

бібліографічними 

ресурсами. 

працьовувати 

інформацію, 

здійснювати відбір 

джерел, обирати спосіб 

групування 

бібліографічних записів 

у списку використаних 

джерел відповідно до 

обраної теми. 

заняття у 

комп’ютерному 

класі. 

Частково-

пошуковий 

метод - пошук 

розв'язання 

висунутих 

викладачем 

пізнавальних 

завдань у 

рамках 

підготовки 

виступів. 

Теорія і практика медіадосліджень (за темами дисертаційних праць) 

Кафедра 

журналістики та 

філології 

Садівничий 

В. О. 

Гаврилюк І. Л., 

Яненко Я. В. 

Сушкова О. М. 

Садівничий 

О. В. 

Здатність до 

пошуку, 

критичного аналізу 

та опрацювання 

інформації, 

проведення 

наукових 

досліджень та 

продукування 

нових наукових 

ідей. 

Здатність до 

застосування 

сучасних 

інформаційних 

технологій у 

науковій 

діяльності. 

Володіти понятійно-

термінологічним 

апаратом 

медіадосліджень; 

коректно застосовувати 

наукову термінологію; 

фахово аналізувати 

національну та світову 

медіасистеми; 

оцінювати повноту 

розкриття заявленої 

теми дисертаційної 

праці; оптимально 

організовувати науково-

дослідницьку діяльність 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 
Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові дискусії 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

061 

Журналістика 
25 

Без     

обмежень 

Без 

обмежень 



Журналістика в системі соціокомунікативної діяльності: сучасні теорії, методології, міждисциплінарні дослідження 

Кафедра 

журналістики та 

філології 

Гаврилюк І. Л. Гаврилюк І. Л. 

Здатність до 

пошуку, 

критичного аналізу 

та опрацювання 

інформації, 

проведення 

наукових 

досліджень та 

продукування 

нових наукових 

ідей. 

Випрацювати орієнтири 

в системі організації 

наукової та практичної  

медіадіяльності; набути 

компетентності для 

самостійно проведення 

власних та/чи 

колективних 

міждисциплінарних 

досліджень теорії та 

історії соціальних 

комунікацій, теорії та 

історії журналістики, 

прикладних соціально-

комунікаційних 

технологій, 

комунікативістики, 

медіаменеджменту 

Засвоєння, 

усвідомлення, 

систематизація 

теоретичного 

матеріалу на 

лекційних 

заняттях. 

Виконання 

практичних 

завдань (кейсів, 

дослідницьких 

завдань).  

Індивідуальні 

завдання: 

підготовка до 

практичних 

занять; 

виконання 

індивідуальних  

практичних 

завдань. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

061 

Журналістика 
25 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Сучасні теорії та методологічні засади дослідження медіасфери та журналістики 

Кафедра 

журналістики та 

філології 

Садівничий 

В. О. 

Садівничий 

В. О. 

Здатність до 

пошуку, 

критичного аналізу 

та опрацювання 

інформації, 

проведення 

наукових 

досліджень та 

продукування 

нових наукових 

ідей. Здатність до 

усвідомлення 

значення 

отриманих 

результатів 

наукового 

дослідження для 

науки та 

суспільства в 

цілому. 

Засвоїти концептуальні 

засади сучасного аналізу 

медіа та медіасфери; 

орієнтуватись у 

сучасних теоріях 

дослідження 

журналістики та 

медіасфери; знати 

напрями головних 

досліджень сучасного 

журналістикознавства; 

оволодіти 

методологічними 

засадами проведення 

досліджень 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

061 

Журналістика 
25 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 



Тематичні пріоритети у системі соціально-комунікаційних книговидавничих практик 

Кафедра 

журналістики та 

філології 

Сушкова 

О. М. 
Сушкова О. М. 

Здатність до 

пошуку, 

критичного аналізу 

та опрацювання 

інформації, 

проведення 

наукових 

досліджень та 

продукування 

нових наукових 

ідей. 

Знати базові 

книговидавничі 

концепції. 

Оволодіти 

компетентностями 

дослідження 

функціонування 

книговидавничої галузі. 

Набути компетентності 

для самостійно 

проведення власних 

та/чи колективних 

міждисциплінарних 

досліджень теорії та 

історії видавничої 

справи й редагування, 

комунікативістики. 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові дискусії 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

061 

Журналістика 
25 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Теорія і практика рекламного впливу 

Кафедра 

журналістики та 

філології 

Яненко Я. В. Яненко Я. В. 

Здатність до 

пошуку, 

критичного аналізу 

та опрацювання 

інформації, 

проведення 

наукових 

досліджень та 

продукування 

нових наукових 

ідей. 

Знати структуру 

рекламного впливу та 

його засоби, особливості 

розроблення стратегії 

реклами та планування 

рекламних кампаній. 

Аналізувати особливості 

сучасної цільової 

аудиторії рекламного 

впливу, конструювати 

образ цільового 

покупця, створювати 

стратегію та медіаплан 

рекламної кампанії. 

Набути компетентності 

для самостійно 

проведення власних 

та/чи колективних 

міждисциплінарних 

досліджень реклами та 

зв’язків із 

громадськістю, 

комунікативістики. 

Лекції-

візуалізації; 

інтерактивні 

лекції; 

практичні 

заняття; 

практико-

орієнтоване 

навчання (case-

study); 

творчі проєкти 

(командна 

робота, 

проектна 

робота) 

     



Міжкультурні комунікації 

Кафедра 

журналістики та 

філології 

Жиленко І. Р. Жиленко І. Р. 

Здатність до 

усвідомлення 

значення 

отриманих 

результатів 

наукового 

дослідження для 

окремої галузі 

науки та 

суспільства в 

цілому. 

Володіти теоретичними 

засадами міжкультурної 

комунікації. 

Засвоювати головні 

моделі, типи, види, 

форми, структурні 

компоненти та рівні 

міжкультурної 

комунікації. 

Аналізувати форми 

міжкультурного діалогу, 

застосовувати на 

практиці отримані 

знання. 

 

традиційні 

лекції; лекції-

візуалізації; 

лекції-дискусії; 

практичні 

заняття; 

електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

061 

Журналістика 
25 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

ВІДКРИТІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Сталий розвиток: нова філософія мислення 

ВУМonline Шевелюк К. Шевелюк К. 

Здатність логічно 

та системно 

мислити 

Оволодіння філософією 

сталого мислення; 

Розумітися на цінностях 

та потребах 

стейкхолдерів; 

Розумітися на засобах 

досягнення цілей 

сталого розвитку 

https://vumonline

.ua/course/sustain

ability-new-

philosophy-of-

thinking/ 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Вступ до медіації 

ВУМonline 

Шепель О., 

Урусова О., 

Wilson М., 

Проценко Д. 

Шепель О., 

Урусова О., 

Wilson М., 

Проценко Д. 

Здатність до 

саморозвитку, 

абстрактного 

мислення, аналізу й 

синтезу, 

формування 

системного 

наукового 

світогляду, 

професійної етики, 

загального 

культурного 

кругозору. 

Оволодіти ключовими 

факторами успіху – для 

того, щоб визначитися, 

куди варто рухатися 

далі, аби навчитися 

більшого. 

Дізнатися про базові  

інструменти 

ефективного управління 

процесом медіації, 

управління відносинами 

і роботи зі змістом 

проблеми. 

Безкоштовний 

online курс 

"Вступ до 

медіації" - ВУМ 

online 

(vumonline.ua) 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

https://vumonline.ua/course/sustainability-new-philosophy-of-thinking/
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https://vumonline.ua/course/mediation/
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https://vumonline.ua/course/mediation/
https://vumonline.ua/course/mediation/


Креативне мислення 

ВУМonline 
Лісін В., 

Скиба М. 

Лісін В., 

Скиба М. 

Здатність до 

усвідомлення 

значення 

отриманих 

результатів 

наукового 

дослідження для 

окремої галузі 

науки та 

суспільства в 

цілому. 

Подолання стереотипів і 

вихід за межі. Уміння 

експериментувати і 

змішувати, формувати 

нові паттерни, 

оперувати складністю. 

Розвивати та 

підтримувати власну 

креативність (через 

розуміння принципів та 

регулярні тренувальні 

вправи). 

Дистанційний 

курс "Креативне 

мислення" - 

ВУМ online 

(vumonline.ua) 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика) 

PROMETHEUS 
Салліван Дж. 

Суонссон А. 

Салліван Дж. 

Суонссон А. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою, 

використовувати її 

у популяризації 

своєї дослідницької 

та/або інноваційної 

роботи, розуміти 

іншомовні наукові 

тексти зі 

спеціальності. 

Оволодіння навичками 

та лексичним знаннями 

англійської мови для 

науки; 

Розширення 

словникового запасу та 

нові мовні навички, які 

потрібні для обміну 

науковою інформацією 

за спеціальністю. 

https://courses.pr

ometheus.org.ua/

courses/course-

v1:AH+ENG_ST

EM101+2020_T1

/about 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 
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