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journalism Соціально-правозахисна журналістика – 

це спеціальний напрям медіагалузі, який 
ґрунтується на представленні 
специфічного інформаційного та 
пізнавального контенту соціальної та 
природоохоронної медіатематики, захисту 
прав людини, вирішення суспільних 
питань меншин та вразливих, 
маломобільних груп, інтеграції людини в 
українському суспільстві.
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Перша та поки єдина освітньо-професійна 
програма в журналістській освіті України.

Унікальність поєднання знань соціальної 
сфери, діяльності організацій громадянського 
суспільства, сфери вирішення соціальних 
проблем, екологічної безпеки, конфліктно-
чутливої діяльності та Національного 
механізму захисту прав людини з медійною 
освітою.

Відповідність сучасним європейським 
освітнім трендам та підходам в 
журналістській практиці.

Це підготовка до інклюзивної, 
людиноцентриської, конструктивної та 
чутливої журналістики!
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Чому варто обрати цю програму?Чому варто обрати цю програму?

Програма покликана забезпечити фундаментальну підготовку 
висококваліфікованих фахівців для соціальної, правозахисної, 

природоохоронної журналістики, які володітимуть 
ґрунтовними знаннями в галузі теорії і практики засобів 
масової інформації, сучасної медіакультури, обізнані із 
новітніми комунікаційно-інформаційними технологіями. 
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масової інформації, сучасної медіакультури, обізнані із 
новітніми комунікаційно-інформаційними технологіями. 



Забезпечити поглиблену 
підготовку фахівців у сферах соціальної 

взаємодії, вирішення соціальних 
проблем, охорони навколишнього 

середовища, захисту прав людини та 
протидії дискримінації,  сформувати 
готовність до розв’язання складних 

завдань розвитку, захисту та інтеграції 
людини  в українському суспільстві.
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Мета програми або головний результат програмиМета програми або головний результат програми



Особливі умови для навчання та практики
За підтримки Центру прав людини ЗМІНА та ПРООН в Україні
Особливі умови для навчання та практики
За підтримки Центру прав людини ЗМІНА та ПРООН в Україні

  

 Для виконання самостійної роботи створено 
Ресурсний хаб «Права людини та 
медіадіяльність» (посилання: 
http://labs.journ.univ.kiev.ua/hrj/).

 Для оптимізації навчання створено спільноту 
експертів, залучено мережу правозахисних 
(адвокаційних) журналістів, проводиться 
медіафестиваль «Праволюдяність», 
всеукраїнські конкурси журналістських 
матеріалів соціально-правозахисної теми.

 Для формування спеціальних навичок 
проводяться майстер-класи, тренінги  та 
прес-тури соціальними, правозахисними, 
природоохоронними організаціями. 
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Фахова перспективаФахова перспектива
Набуті знання, вміння та навички 
дозволять випускникам магістерської 
програми працювати 

 в будь-яких ЗМІ; 

 робота соціальним , правозахисним, 
природоохоронним журналістом; 

 співробітником прес-служб організацій 
влади та громадянського суспільства; 

 комунікаційна діяльність у мирний, 
воєнний періоди та під час катастроф, 
надзвичайних ситуацій.
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Обов’язкові навчальні 
дисципліни  за освітньо-
професійною програмою Соціально-
правозахисна журналістика
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Клацніть піктограму, щоб додати зображення

Соціальна журналістика. Менеджмент журналістської 
діяльності 

Правозахисна (адвокаційна) та судова 
журналістика. Жанри журналістики

Природоохоронна журналістика. Стандарти 
журналістики

Сучасні проблеми журналістики. Комунікаційні процеси 
та дії журналістів під час локальних військових 

конфліктів, катастроф та надзвичайних ситуацій

Медіадослідження: поняття, методи, організація 

Журналістська етика. Права і обов’язки журналіста

Теорія та історія соціальних комунікації
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Вибіркові блоки дисциплін 
за освітньо-професійною 
програмою Соціально-
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Перший:

 Спецкурс з пресової, інтернет журналістики та крос-медіа в соціально-
правозахисній сферах

 Спецкурс із реклами, зав’язків з громадськістю да діяльності прес-
служби в соціально-правозахисній сферах

 Спецкурс теле/радіожурналістики та  крос-медіа в соціально-
правозахисній сферах

Другий:

 Соціальна робота, соціальні служби та послуги: висвітлення в мас-медіа

 Реформи в соціальній та правозахисній сферах: висвітлення в мас-
медіа

 Правозахисники,  правозахисні організації та адвокаційні кампанії: 
висвітлення в мас-медіа

Третій:

 Архітектоніка медіатекстів. Культура мовлення.

 Чутлива журналістика 

 Аудиторія. Медіаосвіта та медіаграмотність
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Робоча група освітньо-професійної програми Соціально-
правозахисна журналістика
Робоча група освітньо-професійної програми Соціально-
правозахисна журналістика

ГАРАНТ ПРОГРАМИ

Шендеровський Костянтин 
Сергійович

Кандидат наук із соціальних 
комунікацій, доцент Інституту 
журналістики КНУ ім. Тараса 
Шевченка, викладач соціальної та 
правозахисної медіадіяльності, 
Заслужений працівник освіти України
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Завідувач кафедри соціальних 
комунікацій, доцент, кандидат 
політичних наук, заслужений 
працівник культури України, 
почесний краєзнавець України, 
член Національної спілки 
журналістів України та Міжнародної 
федерації журналістів
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Наші очікування та ваша 
мотивація до активізму, 
протидії дискримінації.

Наші очікування та ваша 
мотивація до активізму, 
протидії дискримінації.

Ми не готуємо професіоналів для виробництва 
тільки контенту… 

Ми вчимо думати, досліджувати, вдосконалювати 
журналістику на цінностях прав людини! 
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Приєднуйся до спільноти 
соціально-правозахисної 
журналістики!

Приєднуйся до спільноти 
соціально-правозахисної 
журналістики!

Запитання та пропозиції відправляти на пошту: kshenderovskij5@gmail.com  Запитання та пропозиції відправляти на пошту: kshenderovskij5@gmail.com  
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