ЮНИЙ ДРУЖЕ!
Ти вступаєш у самостійне життя, коли
світом править інформація, а успіх приходить
до тих, хто має знання та креативні здібності.
Хочеш бути успішним – обери престижну і
надзвичайно цікаву професію журналіста у

Національному університеті біоресурсів
і природокористування України!
Це один із найпотужніших і найавторитетніших університетів України зі 120-літньою
славною історією.
Тут ти отримаєш ґрунтовну фахову
підготовку як журналіст, спроможний на рівних
конкурувати
у
сучасному
динамічному
медіасередовищі як в Україні, так і за її межами.
Особливо важливо, що ти отримаєш
поглиблені спеціальні знання щодо сучасної
аграрної індустрії, яка виводить сільське
господарство України на позиції світового
лідера. А це означає, що тебе чекає велике майбутнє як журналіста, і тільки від
тебе залежить твій успіх і твоя перемога у нинішньому конкурентному світі.
У фокусі освітньо-професійної програми – підготовка кваліфікованого
журналіста, озброєного не лише загальними фаховими, а й спеціальними
знаннями й уміннями, здатного працювати в міжнародному контексті та
сприяти формуванню позитивного іміджу держави в міжнародному
інформаційному просторі.
Ми готуємо фахівців, які розуміються на особливостях сучасних
економічних процесів, аграрного дискурсу, загальних проблемах розвитку
аграрного сектору та аграрної політики в Україні та світі.

Гуманітарно-педагогічний факультет
НУБіП України має необхідні ресурси для
надання освітніх послуг зі спеціальності
«Журналістика». Якісна підготовка фахівців
забезпечується
завдяки
досвідченому
професорсько-викладацькому
колективу,
сучасній
матеріально-технічній
базі,
широкому
застосуванню
новітніх
інформаційних технологій.

До твоїх послуг медіацентр, фотостудія, науково-практичний журнал,
радіо та телестудія «НУБіП-ПРЕС». У нас студенти можуть створити власний
медіапродукт «пілотний проект», розпочати практичну діяльність уже з
першого курсу.
Здобувши фахові знання в галузі журналістики, випускники
Університету отримують можливість працевлаштування в засобах масової
інформації: редакціях газет, журналів, теле- і радіокомпаніях, інтернетвиданнях, пресових та інформаційних агентствах, прес-центрах, службах
зв’язків із громадськістю на посадах:







журналіста;
кореспондента;
ведучого програми;
оглядача;
коментатора;
редактора.

ПЕРЕВАГИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
НА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
НУБіП УКРАЇНИ!










Навчання:
отримання подвійного диплома (НУБіП та закордонного
університету);
отримання кількох кваліфікацій;
стажування за кордоном;
отримання міжнародного сертифіката знання іноземної мови;
можливість працевлаштування випускників;
навчання за скороченим терміном;
набуття військової спеціальності;
наукова робота з перспективою вступу до аспірантури;
робота в органах студентського самоврядування.







Соціальна інфраструктура:
доступ до мережі Інтернет, Wi-Fi;
гуртожиток;
медичний пункт;
їдальня, кафетерій;
наукова бібліотека.



Дозвілля:
 великий спортивний комплекс;
 унікальний ботанічний сад;
 різноманітні гуртки,студії,
колективи, секції, ансамблі;
 зустрічі з відомими людьми;
 регулярні екскурсії по Україні
та за кордон.
Детальніше про наш факультет можна дізнатися за посиланням:
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ,
а можна переглянути наш ролик.
Якщо ти енергійний і комунікабельний,
креативний і принциповий, любиш спілкуватися з людьми, маєш активну
громадянську позицію та готовий наполегливо працювати, щоб підносити
імідж України в міжнародному інформаційному просторі –
ТОДІ ТОБІ ДО НАС!
У НУБіП підготовка фахівців у галузі журналістики здійснюється за
освітнім ступенем «Бакалавр» за державним замовленням та на умовах
договору (Наказ МОН № 111 л від 26.05.2017).
Форма навчання: денна, заочна.
Термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна – 5 років.
Вступники на спеціальність «Журналістика» подають такі документи:
 заяву про вступ;
 документ про освіту і додаток до нього;
 6 кольорових фотокарток розміром 3х4;
 копію паспорта;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 сертифікати ЗНО з української мови та літератури (обов’язково);
історії України (обов’язково); іноземної мови або математики
(за вибором).

У НУБіП України діють курси підготовки
до складання ЗНО!
Корисну інформацію щодо курсів можна переглянути тут: курси.

Випускники шкіл та всі охочі отримати вищу освіту
із цікавої, престижної та перспективної спеціальності
«ЖУРНАЛІСТИКА»!

НУБіП України,
гуманітарнопедагогічний факультет,
кафедра української
та класичних мов
радо чекають на вас
у 2018–2019
навчальному році!

Повернутися на сторінку кафедри

