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Abstract 

The article critically examines the problems of higher journalistic education in Ukraine, in particular the 

interaction of journalistic education with the real demands of the labour market. Specific main problems of higher 

journalistic education in Ukraine are identified with the substantiation of problematic factors directly affecting the 

study of the journalistic profession and alternative ways of solving them. Suggestions for overcoming the problems 

of education and work in the profession in general aspects are presented. The general view of the problem of the 

gap between theory and practice in journalism by a recent student of journalism and a practicing journalist with 

more than thirty years of experience in the profession allows for a holistic assessment of the situation and offers 

its own recommendations for solving this problem. 

Анотація 

У статті критичному погляду піддається проблематика вищої журналістської освіти в Україні, зокрема 

взаємодія журналістської освіти з реальними вимогами ринку праці. Ідентифікуються конкретні основні 

проблеми вищої журналістської освіти в Україні із обґрунтуванням проблемності факторів, що безпосе-

редньо впливають на вивчення журналістської професії та альтернативними шляхами їх вирішення. Пода-

ються пропозиції щодо подолання проблематики освіти та роботи за спеціальністю у загальних аспектах. 

Спільний погляд на проблему розриву між теорією та практикою в журналістиці нещодавнього студента 

кафедри журналістики та журналіста-практика із понад тридцятирічним досвідом у професії дозволяє 

цілісніше оцінити ситуацію та запропонувати власні рекомендації для розв’язання означеної проблема-

тики.  
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Постановка проблеми. Дискусії про те, кому 

і як готувати журналістів, ведуться в Україні впро-

довж десятиліть. Змінилося вже кілька поколінь 

учасників цих спорів, але проблеми розриву між 

теорією та практикою в журналістиці залишаються 

актуальними. Показовою у цьому контексті є ситу-

ація коли «роботодавці звинувачують освітян у не-

достатніх знаннях, з якими випускники факультетів 

та інститутів приходять улаштовуватися в медіа», а 

ті у свою чергу дорікають медійникам «про неба-

жання долучатися до освітнього процесу» [1]. Оби-

дві сторони дискусії мають власні обґрунтування 

щодо проблемної ситуації, однак її тенденційність 

девершується й статистичними даними, які свід-

чать про те, що в Україні «51% молоді працює не за 

фахом» [2]. Обидва приклади можуть свідчити про 

широкий спектр проблематики розриву між тео-

рією та практикою не тільки в журналістиці, а й за-

галом. Формальне здобуття освіти зумовлює сут-

тєві ризики як для ринку праці так і для коефіцієнту 

компетентності у фахових знаннях випускників 

українських ЗВО. Розробка рекомендацій щодо по-

долання розриву між теорією та практикою в жур-
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налістиці допоможе окреслити комплексне ро-

зуміння проблематики відповідності освітньої про-

грами сучасним вимогам ринку праці. 

В Україні проблематику подолання розриву 

між теорією та практикою в журналістиці до-

сліджували: В. Здоровега, С. Квіт, М. Тимошик, Р. 

І. Живолуп, О. Холод, М. Житарюк,  С. В. Арефнія, 

О. В. Каплій, І. Пенчук, В. В. Власенко, О. Пеле-

шок, М. Д. Дяченко, Г. Гандзілевська, О. В. Петрук, 

та ін. Зазначені автори у своїх працях переважно ак-

центують увагу на загальних особливостях та 

вихідних компонентах проблем журналістської 

освіти в Україні. Окреслюють недосконалості та 

фактичні ознаки розбіжностей між теорією та прак-

тикою, що стосуються адаптації, універсалізації, 

формуванню соціального інтелекту та інших 

невід’ємних складових з якими стикається жур-

наліст-початківець у професійній практиці. Саме 

тому метою дослідження є окреслення основних ак-

туальних рекомендацій щодо подолання розриву 

між теорією та практикою в журналістиці.  

Основна частина. Журналістика як акаде-

мічне поняття в Україні є досить молодим напрям-

ком освіти. Раніше ця спеціальність була відгалу-

женням філології, однак фактори стрімкого техно-

логічного розвитку мас-медіа у ХХІ ст. та 

зростання суспільної важливості професії жур-

наліста на фоні масово-інформаційної революції 

зумовили сутнісний науковий перегляд постановки 

питання. Для сучасних реалій є актуальною пробле-

матика розриву між теорією та практикою в жур-

налістиці. Професійні тенденції та універсалізація 

професії журналіста змушує переглядати вимоги до 

навчання та опанування цього ремесла. З одного 

боку у низці кейсів-пропозицій від ЗВО спеціаль-

ність «журналістика» є абсолютно рівноправною. 

Саме тому на цю навчальну дисципліну в українсь-

ких вишах поширюються загальні вимоги викла-

дання. З іншого боку, як вид діяльності, сучасна 

журналістика вирізняється від багатьох інших про-

фесій своєю плюралістичністю змісту, формами ор-

ганізації, стилів, публічністю, суспільною зна-

чимістю, а також досяжністю для всіх тих, хто воліє 

висвітлити свою громадську позицію чи поділитися 

власною думкою – новітні девайси спрощують такі 

можливості для будь-кого з користувачів Інтернет-

простору до двох-трьох кліків перед публікацією 

чого-небуть. Саме тому, різноманітних ідей та 

міркувань щодо того, як і кому підготовлювати сту-

дентів журфаків і слухачів фахових курсів, на поря-

док більше, аніж пропозицій щодо вишкілу 

спеціальностям, які не є такими демократичними і 

доступними загалу. На даний момент у суспільстві 

набирає ваги думка, що система вищої журналіст-

ської освіти не відповідає повною мірою запитам, 

які висуває сучасний ринок праці. Через це дехто 

вважає професійну освіту недостатньо ефектив-

ною. Наразі економіка та соціальна сфера України 

стали абсолютно іншими, ніж ті, що були на по-

чатку двадцять першого століття. У ринкових об-

ставинах роботодавець почав формувати нові замо-

влення на працівника медіа сфери, якого ринок 

праці не завжди може йому запропонувати. 

За словами багатьох роботодавців, усе більш 

виразно проявляється невідповідність між потре-

бами ринку праці і кінцевим результатом діяльності 

системи освіти. Ця різниця безумовно, перш за все, 

швидко змінює економічну модель, при цьому 

освіта як значно більш консервативна сфера не 

може встигнути за змінами, що відбуваються. В 

останні роки розрив в швидкості змін ринку праці і 

високопрофесійної освіти почав збільшуватися. 

Співвідношення професійних, освітніх стандартів і 

відповідної системи оцінювання результатів нав-

чання забезпечує точне і більш повне розуміння 

взаємозв'язку між роботодавцями і системою 

освіти. У нинішніх умовах, дуже важливо ро-

зуміння в необхідності балансу між пропозицією 

професійної освіти і професійним попитом. 

Взаємозв'язок професійних і освітніх стандартів 

набагато складніше за своєю природою. Кожен з 

них має свій власний, який не пересікається з ін-

шим, функціоналом. В сучасних умовах освіта і 

медіа-бізнес – це дві субсистеми суспільства, 

постійно взаємодіючі і тісно взаємопов'язані, але в 

рамках виключно конкретних правил і логіки, вла-

стивих кожній системі. Сучасні вимоги медіа-

ринку ставлять перед вищою школою завдання 

підготовки фахівців журналістського профілю, які 

повинні мати досить високий рівень професійної 

культури, володіти високою професійною мобіль-

ністю, здатністю швидко адаптуватися до умов, які 

можуть динамічно змінюватися в сучасному про-

фесійному середовищі. Саме тому ми виділяємо 

такі аспекти, що впливають на подолання розриву 

між теорією та практикою в журналістиці.  

Розглядаючи вітчизняні проблеми журналіст-

ської освіти доцільно їх категоріально розподілити 

за векторним спрямуванням. У Таблиці 1 вказані 

головні з тих, що межують із тематикою до-

слідження. 
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Таблиця 1. 

Основні проблеми вищої журналістської освіти в Україні 

№ Проблема Обґрунтування 

1. 
Критерії оцінювання 

якості освіти 

За якими критеріями зараз глобально оцінювати якісність журналістсь-

кої освіти? З цього постають висновки про ефективність або ж неналеж-

ний стан останньої. 

2. 
Зв’язок між ЗВО та 

українськими ЗМІ  

Практика підписання договорів про співпрацю та регулярне проход-

ження практики студентами у професійних структурах забезпечує за-

своєння теоретичного матеріалу та набуття практичного досвіду.  

3. Заангажованість ЗМІ 

У виробничому процесі можуть виникати ситуації де студенти-практи-

канти потрапляють під вплив внутрішньої редакційної політики, що ви-

ходить за межі журналістських стандартів та починають сприймати це 

як належне.  

4. 
Альтернативна жур-

налістська освіта 

Курси з вивчення журналістики від медіахолдингів чи окремих жур-

налістських установ. З одного боку це може свідчити про недостатню 

ефективність журналістської освіти. З іншого, чому не залучати такі про-

грами у навчальний процес? 

5. 

Розмежування жур-

налістської освіти і 

медіа-освіти 

Наразі подібна практика не є популярною, адже для сучасності універ-

салізація працівника – це святе. Однак у даному контексті існує принци-

пова різниця, навчати менеджера медіа-фахівця широкого кола чи жур-

наліста.  

6. 

Використання україн-

ської та англійської 

мов для навчання 

Тенденція останніх років на українізацію усіх сфер суспільного життя 

уже приносить свої плоди у цьому напрямку, однак з прийнятним во-

лодінням англійською в освітньому процесі все ще є проблеми. Свідома 

орієнтованість на якісні зарубіжні англомовні джерела та напрацювання 

спектру українськомовних слугуватиме розвитку в журналістській 

освіті. 

7. 
Компетентність сту-

дентів та викладачів 

Почнемо з того, що сімнадцятирічні студенти лише у виняткових випад-

ках впевнені у власній орієнтованості на журналістську професію. Біль-

шість з них насправді не відають чому вони вступили на журфак з цього 

й випливає проблема засвоєння знань та загального ентузіазму до про-

фесії. Викладачі ж не завжди у повній мірі знайому з практикою до якої 

готують студентів. 

8. 
Інтеграція PR в жур-

налістську освіту 

Тенденційним явищем в українських ЗВО є кафедри «журналістики та 

PR» де сутнісні антагоністи навчаються поруч за однією програмою 

упродовж чотирьох років. Ці професійні спрямування є абсолютно про-

тилежними за значенням та не можуть абсолютно поєднуватися у нав-

чальному процесі. 

9. 

Рудименти радянської 

системи в освітньому 

процесі 

Викладання російською за ключовими російськими авторами на 30 році 

незалежності України є недоліком не тільки у контексті порушення чин-

ного законодавства, а й у векторі ідеологічного освітнього спрямування. 

Нагадаємо, що будь-яка радянщина передбачає імперіалістичні начала, 

тоді як незалежна Україна є демократичною республікою. Це абсолютно 

різні світоглядні системи за ідеологічною сутністю. Тому інтеграція та-

ких наративів у освітній процес суперечить цілям і завданням українсь-

кої освіти. 

Тлумачення основних з поданих у Таблиці 1 

проблем журналістської освіти доцільно розпочати 

із запитання «хто може бути справді зацікавлений у 

якісній журналістській освіті?» [3] – звісно ж дер-

жава, народ, та сама журналістська спільнота. Од-

нак як ці взаємозалежні категорії впливають на си-

туацію? Держава виділяє народні кошти на 

фінансування освітньої галузі, зокрема й жур-

налістики. Журналістська спільнота (сюди вклю-

чаємо як теоретиків так і практиків, тих хто про-

фесійно дотичний до журналістики) бере участь 

насамперед у якості надання баз практики, залу-

ченню у освітній процес, та генеруванню зразків 

професійної поведінки. Останніх два пункти є супе-

речливими адже недостатнє фінансування та нена-

лежна компетентність часто може псувати загальну 

картину, однак прагнення є. А от суспільству варто 

вчитися бути медіаграмотнішими, відрізняти 

якісну журналістику від загального інфор-

маційного непотребу яким наповнені сучасні мас-

медіа. З усвідомленням цих елементів з’явиться й 

систематичний запит на медіа-фахівців та про-

фесійних журналістів. «Об'єктивні критерії 

оцінювання якості університетської, у т.ч. жур-

налістської освіти» [3] допомогли б реально диви-

тися на ситуацію в цілому та переглянути неакту-

альні підходи до начального процесу. Одним з та-

ких оцінкових апаратів наразі є новоспечене 

Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти (НАЗЯВО) робота якого якраз націлена на 

переформатування старих підходів до здійснення 

освітнього процесу і набуття статусу «каталізатора 
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позитивних змін у вищій освіті та формування 

культури її якості» [4]. Однак для предметного по-

гляду на плоди його діяльності потрібен час та ста-

тистика. Наразі динаміка позитивних змін у цьому 

напрямку є багатообіцяючою. Пролонгація ЗВО до-

говорів із базами практики (журналістськими ре-

дакціями) про систематичний обіг студентів-прак-

тикантів забезпечує практичність спеціальності 

журналістика. Саме так стейкхолдери (замовники 

робочих кадрів) мусять брати участь у освітньому 

процесі. Активне залучення останніх повинне да-

вати позитивні результати як для кафедр жур-

налістики так і для самих студентів. Питання 

української медіавласності є болючим з огляду на 

існуючу тенденцію до монополізації вітчизняних 

ЗМІ олігархами. За таких умов часто журналістика 

спотворюється перетворюючись на мас-медійну 

маніпулятивну машину приклади діяльності якої 

навіть можуть призводити до явищ безпрецедент-

них масштабів, та системного нехтування про-

фесійними стандартами [5]. Така картина подає по-

ганий приклад для студентів-журналістів, та вик-

ривлює поняття професії журналістики як такої. У 

перспективі це негативно впливає на загальне ро-

зуміння академічного тлумачення журналістської 

професії.  

За словами І.Л. Михайлина «наукове життя 

завжди було трошки відокремлено від того, що 

звикли вважати практичною журналістикою», це 

обумовлено різними факторами, зокрема загальною 

некомпетентністю охоплення української академіч-

ної сфери журналістики на початках формування 

якісних підходів до навчального процесу. Але й 

самі «журналісти неохоче читають наукові праці, 

вважають, що вони написані виключно для 

внутрішніх потреб науки», тому таке непоро-

зуміння часто є двостороннім. Михайлин вважає, 

що «наука про журналістику має на меті узагаль-

нення досвіду, який є у журналістів – дослідження 

текстів, персонажів, новітніх явищ» [6]. Саме уза-

гальнення набутого досвіду є необхідним компо-

нентом для якісної трансформації журналістського 

ремесла у відповідність сучасним умовам. Нав-

чання журналістики з позицій – лише уміти писати 

чи знімати, подавати новини є лише нішовим, але 

методологія вищої освіти робить його ціліснішим. 

Такий підхід є виправданим для розвитку галузі у 

цілому.   

Розглядаючи пропозиції щодо вирішення по-

долання розриву між вимогами професійного нав-

чання на кафедрах журналістики та ринку праці 

виділяємо наступні компоненти: 

І. Процес професійного навчання журналістів 

можна удосконалювати шляхом включення в нього 

зустрічі з потенційним роботодавцем, починаючи з 

першого семестру першого курсу. І подальшим 

проходженням практики в редакціях чи видав-

ництвах роботодавця, що дозволить на ранній 

стадії навчання журналіста підготувати його для 

певної роботи. Ремарка щодо поліпшення підго-

товки бакалаврів: тут необхідно враховувати особ-

ливості характеристик регіонального освітнього се-

редовища і обставини, які можуть характеризувати 

територіальні особливості медійного простору. 

ІІ. Впроваджувати в Україні практику інших 

країн. До прикладу, взяти досвід німецького (поль-

ського, чеського, іспанського, англійського тощо) 

вишу і запропонувати його українському. Аби та-

кий досвід став прикладом рішень, бажано дода-

вати думку експертів, які допоможуть адаптувати 

іноземний досвід в українські реалії: що з інозем-

ного досвіду працюватиме у нас, а що – ні. 

ІІІ. Збільшити обсяги практичних дисципліни, 

для того, щоб у майбутньому, у нинішнього сту-

дента був не тільки необхідний обсяг знань, але й 

умінь, навичок і практичного досвіду для 

відповідності всім вимогам майбутнього робото-

давця. 

IV. Наразі число бажаючих заснувати власні, 

авторські школи майстрів преси в Україні зростає в 

геометричній прогресії. Ігнорувати, тим паче забо-

роняти або іншим чином обмежувати їх ініціативу 

не можна і не потрібно – професорсько-викладаць-

кому складу багатьох кафедр журналістики «кате-

горійних» вишів добре б було переймати досвід де-

кого з практикуючих майстрів слова, при цьому, 

мудро обминаючи фальсифікаторів і різного роду 

шарлатанів від журналістики. Держава ж зі свого 

боку має контролювати ці заклади вищої освіти з 

точки зору дотримання вимог законодавства та 

освітніх стандартів. 

Висновки. Ідентифікація та публічний дис-

курс у контексті основних проблем вищої жур-

налістської освіти в Україні допоможе посприяти 

виникненню позитивних тенденцій у цьому 

напрямку. Вдосконалення критеріїв оцінювання 

якості освіти та загальний перегляд підходів до ре-

алізації освітнього процесу уже функціонує, однак 

результати його діяльності будуть відомі згодом. 

Налагодження реального діяльнісного зв’язку між 

ЗВО та українськими ЗМІ забезпечує практичне 

підтвердження засвоєння академічних знань. Заан-

гажованість ЗМІ може негативно впливати на ситу-

ацію в цілому. Натомість альтернативна журналіст-

ська освіта не вирішує усі питання надання якісної 

освіти. Розмежування журналістської освіти і 

медіа-освіти є обов’язковим для врегулювання ре-

алізації сутності цих спрямувань. Розвиток підходів 

до використання української та англійської мов у 

освітньому процесі забезпечить насичення якісним 

досвідом та його трансформацію у власний. Пе-

регляд питання компетентності студентів при 

вступі та активне залучення викладачів у практику 

та практиків у викладачі безпосередньо впливає на 

поліпшення журналістської освіти. Інтеграція PR в 

журналістську освіту є негативним чинником ро-

звитку явища та підходів до продукування інфор-

мації. Рудименти радянської системи в освітньому 

процесі повинні бути викорінені на користь су-

часним реаліям та науково-технічного і культур-

ного прогресу європейської цивілізації. Крім оп-

тимізації пошуку роботодавців, процедур пра-

цевлаштування, впровадження іноземного досвіду 
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підготовки журналістів та вдосконалення навчаль-

ного процесу, зокрема збільшення обсягів практич-

них дисципліни, необхідно запропонувати додат-

кові шляхи подолання дисбалансу між вимогами 

ринку і змістом професійного журналістського нав-

чання, як з боку роботодавців, так і з боку вищих 

навчальних закладів. Таким чином, дисбаланс між 

вимогами ринку і змістом професійного навчання 

на журналістських кафедрах можна подолати.  
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