Де і ким зможе працювати журналіст –
випускник
 засновником, редактором
масмедій чи інформаційних агенцій;
 творчим
працівником
або
менеджером
газети,
радіо-,
телеструктури, Інтернет-медії;
 працівником прес-служб органів
державної влади та управління, структур,
підприємств та організацій будь-якої
форми власності;
 організатором
реклами
та
рекламним менеджером як в мас-медіях,
так і в спеціалізованих рекламних
агенціях;
 PR-менеджером
будь-якої
публічного чи закритої структури;
 фрілансером
–
репортером,
аналітиком, коментатором.
Платна та державні форми навчання
Детальнішу інформацію
можна отримати за адресою: 79013,
м Львів, вул. С. Бандери, 12, головний
корпус, кафедра «Психології, педагогіки та
права», кім. 220, тел. (032) 258-26-23,
www.rc.lviv.ua,
www.lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/index.html
Приймальна комісія університету, кім. 101,
тел. 258-22-65, 238-96-39

Для навчання необхідно подати такі
документи:
 заяву встановленого зразка;
 документ державного зразка про
раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі
якого здійснюється вступ, і додаток
до нього;
 сертифікат
(сертифікати)
Українського центру оцінювання
якості освіти (для вступників на
основі повної загальної середньої
освіти) з
 української мови і літератури;
 історії України;
 результат творчого конкурсу;
 медичну довідку за формою 086-о
або її копію;
 шість
кольорових
фотокарток
розміром 3 х 4 см;
 ксерокопію
довідки
ДПА
про
присвоєння
ідентифікаційного
номера;
 ксерокопію
першої
сторінки
паспорта;
 встановлені законодавством України
документи,
якщо
вступник
претендує на пільги.

Національний університет
«Львівська політехніка»

БАКАЛАВРАТ
Напрям 6.030301

ЖУРНАЛІСТИКА

Кафедра психології,
педагогіки та права

Загальні відомості
Національний університет «Львівська
політехніка»
продовжує
підготовку
бакалаврів
за
спеціальністю
«Журналістика».
Бакалаври з цієї спеціальності
є
"продуктом"
поетапної
підготовки,
кваліфікованих кадрів для сучасних
друкованих,
електронних
та
аудіовізуальних мас-медіа.
Навчання
на
спеціальності
«Журналістика»
Національного
університету «Львівська політехніка»
дасть
Вам
можливість
стати
професіоналом,
діяльність
якого
відіграє ключову роль у сучасному
суспільстві, адже саме професія
журналіста
робить
все
таємне
відкритим, а нецікаве – привабливим. В
процесі навчання ми озброїмо Вас
широким арсеналом знань, умінь та
навичок
у
питаннях
вирішення
проблем, які притаманні працівникам
сучасних мас-медіа.
Крім профільних дисциплін, що є
основою при підготовці журналіста,
особлива увага приділяється блоку
правових та психологічних дисциплін,
засвоєння яких дозволить вирішувати
завдання, пов’язані з визначенням
правового
поля
журналіста,
мінімізацією
конфліктних ситуацій,
швидким і надійним діагностуванням
характеристик людини, психологією
управління редакцією та ін.

Протягом чотирьох років навчання на Основні вимоги, що висуваються до
бакалаврській
програмі
підготовки журналіста:
 Журналісти повинні швидко і професійно
журналістів Ви зможете обрати один з
орієнтуватись
у
динаміці
суспільнобагатьох можливих шляхів власного
професійного
зростання,
адже
ми
політичної, громадської, культурної та інших
допоможемо Вам:
сфер суспільного життя держави та світу.
 зрозуміти сутність журналістської
 Журналісти повинні вміти оперативно
професії,
подавати
повідомлення
про
події,
 реалізувати себе як репортера,
здійснювати свою професійну діяльність на
 спробувати зайнятись аналітичною
підставі правових та морально-етичних
журналістикою;
норм.
 взяти інтерв’ю у «зірки»;
 Журналісти
повинні
демонструвати
 відчути драйв газетяра;
чесність
та
сміливість
у
відстоюванні
власної
 попрацювати на телебаченні та
точки зору на будь-яку проблему, що
радіо;
висвітлюється, враховуючи верховенство
 взяти участь у реальному проекті
інтересів аудиторії над владними примхами,
Інтернет-медії;
керуючись
при
цьому
принципами
 конкретно
попіаритись
і
журналістської
етики
та
медіа
права.
порекламуватись, а ще зробити безліч
цікавих для Вас і корисних для
аудиторії дій.
Стати бакалавром означає:
 зробити найбільш вдалий внесок своїх
Мета навчання
ресурсів,
що
незабаром
повернеться
Ваша
освіта
у
Національному
багатократним виграшем;
університеті «Львівська політехніка» є
 реалізувати природне бажання – стати
передумовою
успішним у найбільшій "імперії" - в медіа

зростання Вашого добробуту;
просторі, що немає меж та кордонів;

зростання капіталу знань;

отримання суспільного визнання;
 приєднатися до тих успішних громадян,

становлення
які давно зрозуміли переваги такого кроку і
конкурентоспроможності на ринку
вже досягли найбільшого в сьогоденні;
праці;
 вчасно використати нагоду, яку дає доля

одержання можливості відповідати
саме
зараз, позаяк у майбутньому вона може
стандартам
і
вимогам
не повторитися.
інформаційного суспільства, а також
виступає “соціальним ліфтом” для
забезпечення
соціальної
мобільності.

