
 
  

 

 

 

  

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Філологічний факультет 

Кафедра журналістики 

 

           

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«Навчально-виробнича практика» 

(обов’язкова) 

 

 

Освітньо-професійна програма «Журналістика та кросмедійність» 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Галузь знань 06 «Журналістика» 

Рівень вищої освіти перший бакалаврський 

Факультет — Філологічний  

  

Мова навчання українська 

 

Розробники: Жук О.О., асистент кафедри журналістики. 

                        

                    

Профайл викладача (-ів)   https://www.journalistic.space/olesia-zhuk/ 

                                                             

Контактний тел.   +38 (0372) 58-47-02 

E-mail:    O.zhuk@chnu.edu.ua 

                                                             

Сторінка курсу в Moodle  - 

Консультації    четвер з 14.40 до 16.00 

mailto:O.zhuk@chnu.edu.ua


 
  

 

 

 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Назва курсу: «Навчально-виробнича практика» 

Освітня 
програма 

Журналістика і 
кросмедійність 

(бакалавр) 
Етап  

Третій рік  
навчання 

(6-й семестр) 

Тривалість / 
розклад 

4 тижні 
 

Тип курсу 
Самостійний 

курс 
Кредити 
ECTS 

3 
Академічний 
рік викладання 

2022-2023  

 

Початок Перший тиждень лютого 2023 р. Брифінг курсу 
Перший робочий день 
семестру 11:30, 66 ауд). 

Основний 
викладач 

Асистент Жук О.О. 
Інші викладачі Не передбачені 

Запрошені 
викладачі 

Не передбачені 
 
 

 

     

     
 

Поточне (формативне) оцінювання  

 

Підсумкове (сумативне) оцінювання 

Залік – 100 балів 
Передбачені форми оцінювання: щоденник практики, характеристика керівника практики, 
наявність 5-ти телевізійних/радіо матеріалів. 
 

Розклад та зміст навчальної дисципліни 

Тижні: Теми: 

1 
 
 

2 
 
 
 

Тема 1. Знайомство з теле/радіо організацією та принципами його роботи. Вступний 
інструктаж та базі практики. 
 
Тема 2. Знайомство з виробництвом теле/радіо контенту. Участь у підготовці та створенні 
журналістських матеріалів. Виїзди у складі знімальних груп для підготовки сюжетів та 
робота у студійних павільйонах.  
 



 
  

 

 

3-4 Тема 3. Підготовка та написання журналістських матеріалів. Виробничий етап. 
Відеозйомка. Робота з мікрофоном. Монтаж теле/радіо матеріалів. 
 

 

 

 

Мета і завдання курсу 

Що ви БУДЕТЕ ВИВЧАТИ Що ви БУДЕТЕ РОБИТИ 

▪ Особливості роботи, структуру 
теле/радіо організації. 

▪ Тематичне наповнення медіа, 
теле/радіо контент та принципи 
створення теле/радіо продукту. 

 

▪ Працювати над створенням 
теле/радіокомтенту. 

▪ Писати тексти журналістських матеріалів 
різних жанрів.  

▪ Записувати радіоматеріали/створювати 
телематеріали. 
 

 

Результати навчання Передбачені продукти 

Заплановані результати навчання після успішного закінчення курсу  

ЗК01. Здатність застосовувати знання в 
практичних ситуаціях. 
СК03. Здатність створювати медіапродукт. 
ПР02. Застосовувати  знання  зі  сфери  
предметної  спеціалізації  для  створення 
інформаційного продукту чи для проведення 
інформаційної акції. 
ПР04. Виокремлювати у виробничих ситуаціях 
факти, події, відомості, процеси, про які бракує 
знань, і розкривати способи та джерела 
здобування тих знань. 

• 5 журналістських радіо/теле матеріалів. 

 


