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Інформація про результати моніторингу освітньої програми «ЖУРНАЛІСТИКА» за 2020-2021 навчальний рік 

Назва ОП «Журналістика»   ID ОП 50625 

Спеціальність – 061 Журналістика 

Рівень підготовки – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Гарант ОП – канд. пед. наук, доцент Панькевич О.О. 

Позиції в ОП 2020 р. Пропозиції стейкґолдерів, які були внесені ПРИ ФОРМУВАННІ проєкту ОП 2021р. 

до оприлюднення  

Редакція відповідної позиції в ОП 2021 

р., поданої до затвердження  

ким внесено  

/ зміст пропозиції 

враховано/ 

відхилено 

(обґрунтування), 

номер протоколу кафедри, на якому 

розглядалося питання 

КП 2451.2 Журналіст, 

журналіст 

мультимедійних видань 

засобів масової 

інформації 

КП 3429 Адміністратор 
телевізійних передач 

КП 3472 Фахівець з 

інтерв'ювання (засоби 

масової інформації)  

КП 3131 

Фотокореспондент  

КП 2419.2 Фахівець із 

зв’язків з громадськістю 

та пресою 

КП 3429 Представник з 

реклами, агент 
рекламний  

КП 2419.2 Рекламіст  

КП 3119 Фахівець з 

видавничо-

поліграфічного 

виробництва. 

 

Спрінсян В.Г., завідувач кафедри ІДМК –   

запропонував вилучити з профілю ОП 

КП 2419.2 Фахівець із зв’язків з 

громадськістю та пресою, КП 3429 

Представник з реклами, агент рекламний, 

КП 2419.2 Рекламіст, КП 3119 Фахівець з 
видавничо-поліграфічного виробництва та 

додати КП 2455.2 Асистент режисера 

телебачення, КП 4229 Адміністратор програм 

радіо та телебачення 

Враховано. 

Додано до профілю ОП КП 2455.2 
Асистент режисера телебачення, КП 

4229 Адміністратор програм радіо та 

телебачення, а також вилучено КП 

2419.2 Фахівець із зв’язків з 

громадськістю та пресою, КП 

3429 Представник з реклами, агент 

рекламний, КП 2419.2 Рекламіст, КП 

3119 Фахівець з видавничо-

поліграфічного виробництва. 
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КП 2451.2 Журналіст, журналіст 

мультимедійних видань засобів масової 

інформації 

КП 3429 Адміністратор телевізійних 

передач 

КП 3472 Фахівець з інтерв’ювання (засоби 
масової інформації)  

КП 3131 Фотокореспондент  

КП 2455.2 Асистент режисера телебачення 

КП 4229 Адміністратор програм радіо та 

телебачення  
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Участь у розробці ОП 

здобувачів вищої освіти 

за першим 

(бакалаврським) рівнем 

зі спеціальності 

061 Журналістика 

Борівська А.М. (2017 р. 
вступу), Вадовська К.М. 

(2017 р. вступу). 

Баландіна Н.Ф., проф. кафедри ІДМК,  

запропонувала залучити до розробки ОП 

здобувачів вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем зі спеціальності 

061 Журналістика – Груня Д.П. (2019 р. 

вступу) та Іщенко А.В. (2018 р. вступу). 

Враховано. 

Протокол № 9 

від 02 березня 2021 р. 

 

Участь у розробці ОП здобувачів вищої 

освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

зі спеціальності 061 Журналістика – 

Грунь Д.П. (2019 р. вступу), Іщенко А.В. 

(2018 р. вступу). 

Зовнішні стейкґолдери: 

1) Работін Ю.А., голова 

правління Одеської 

регіональноі ̈ організаціі ̈

Національноі ̈ спілки 

журналістів Украін̈и. 

2) Хороший О.О., 

головний директор, 

засновник мережі 

приватних дитячих 

садків «HAPPY TIME», 
талант-центру «START 

TIME». 

Кубко В.П., доц. кафедри ІДМК, 

запропонувала залучити зовнішнього 

стейкґолдера Морозова В.В., головного 

спеціаліста управління представників 

Національноі ̈ ради з питань телебачення і 

радіомовлення в Одеській області. 

 

Враховано. 

Протокол № 9 

від 02 березня 2021 р. 

 

Зовнішні стейкґолдери: 

1) Работін Ю.А., голова правління 

Одеськоі ̈ регіональноі ̈ організаціі ̈

Національної спілки журналістів Украін̈и. 

2) Морозов В.В., головний спеціаліст 

управління представників Національноі ̈

ради з питань телебачення і радіомовлення 

в Одеській області. 

— 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 
 

 

Панькевич О.О., гарант ОП, доц. кафедри 

ІДМК – зауважила, що зважаючи на поради 

Зінченко А.Г., Костюка В.В., членів 

експертної групи Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, потрібно 

зосередити підготовку здобувачів на ОК, які 

формують базові знання, вміння та навички 

журналіста. 

 

Враховано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До основного блоку навчальних дисциплін 

професійної підготовки додано ОК: 

ОП10 Основи мережевих технологій 

ОП11 Безпека професійної діяльності 

журналіста 

ОП13 Жанри медіа текстів 

ОП14 Пресова журналістика 

ОП15 Журналістика даних  

ОП022 Агенційна журналістика 

ОП024 Газетно-журнальне виробництво 
ОП025 Регіональна і галузева 

журналістика. 

 

До вибіркового блоку навчальних дисциплін 

професійної підготовки додано ОК: 

ВП03 Інформаційні війни 

ВП06 Техніка мовлення на радіо та 

телебаченні 
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Особливості програми 

«Підготовка 
універсального 

журналіста, здатного 

працювати в новітніх 

масмедіа, у тому числі у 

сфері реклами, зв’язків з 

громадськістю, 

медіаменеджменту, 

видавничоі ̈ справи та 

редагування».  

ОП09 Теорія і практика 

реклами, 7,5 кредитів. 

ОП15 Теорія і практика 

PR, 7,5 кредитів. 

 

ВП10 Креативні 

технології в рекламі та 

PR, 4,5 кредити. 

ОП21 Видавнича справа 

та редагування 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Зменшено кількість кредитів на 

вивчення галузі реклами і піару в 

обов’язковій частині  з 15 на 4,5. 

 

У ВП13 Креативні технології в рекламі 
та PR у вибірковій частині зменшено 

кількість кредитів з 4,5 на 3 кредити. 

Замінено курс ОП21 Видавнича справа 

та редагування на ОП24 Газетно-

журнальне виробництво. 

Протокол № 10 

від 14 квітня 2021 р. 

ВП08 Екстремальна журналістика 

ВП22Політична журналістика, 

ВП23Енономічна журналістика, 

ВП24Екологічна журналістика,  

ВП26 Тревелжурналістика,  

ВП27Військова журналістика та ін. 

ВП28 Блогінг. 
 

Особливості програми тепер подано в 

такому формулюванні: 

«Підготовка журналіста, здатного 

працювати в умовах конвергентності на 

різних медіаплатформах». 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОП26 Реклама та зв'язки з громадськістю, 

4,5 кредитів. 

 

 

 

ВП13 Креативні технології в рекламі та 

PR, 3 кредити. 

 

ОП24 Газетно-журнальне виробництво 

ОП22 Теле-

радіовиробництво 

 

 

Баландіна Н.Ф., проф. кафедри ІДМК,  

наголосила, що зважаючи на поради 

Зінченко А.Г., Костюка В.В., членів 

експертної групи Національного агентства із 

Враховано.  

Доопрацьовано структуру, вибудовано 

порядок  вивчення ОК, зокрема 

ОК «Теле-радіовиробництво» поділено 

 

ОП18 Радіожурналістика 

ОП20 Тележурналістика 
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ВЗ17 Медіаправо 

ВП13 Організація 

роботи пресслужби 

ВП22 Журналістське 
розслідування 

 

ОП14 Основи 

графічного дизайну 

ОП17 Міжнародна 

журналістика 

ОП19 Копірайтинг 

ОП20 Методи вивчення 

громадської думки 

 

забезпечення якості вищої освіти потрібно 

побудувати чітку структуру ОП, логічно 

вибудовати порядок  вивчення ОК. 

 

на окремі курси «Радіожурналістика» і 

«Тележурналістика» та, відповідно, 

перенесено на 5 і  6 семестри. 

Протокол № 10 

від 14 квітня 2021 р. 

 

 

 

 

Перенесено з вибіркової частини в основну 

такі ОК: 

ОП17 Журналістське розслідування 

ОП19 Медіаправо 
ОП23 Організація роботи пресслужби 

 

 

Перенесено з основної частини у вибіркову 

такі ОК: 

ВП01 Міжнародна журналістика 

ВП05 Основи графічного дизайну 

ВП07 Копірайтинг 

ВП21 Методи вивчення громадської думки 

П01 Виробнича 

практика, 4,5 кредитів. 

П02 Переддипломна 
практика, 3 кредити. 

 

Панькевич О.О., гарант ОП, доц. кафедри 

ІДМК, зауважила, що зважаючи на поради 

Зінченко А.Г., Костюка В.В., членів 
експертної групи Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, потрібно 

збільшити кількість практик. 

Враховано.  

Введено додаткові види практик: 

ознайомлювальну і навчальну.  
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від 14 квітня 2021 р. 

П01 Ознайомлювальна практика (2 

семестр), 3 кредити. 

П02 Навчальна практика (4 семестр), 3 
кредити. 

П03 Виробнича практика (6 семестр), 4,5 

кредитів. 

П04 Переддипломна практика (8 семестр), 

3 кредити. 

 

ОП13 Основи 

академічної 

грамотності, 30 годин. 

ОП06 Практична 

стилістика, 30 годин. 

ОП08 Теорія і методика 
журналістської 

творчості, 30 годин. 

ВП04 Журналістська 

майстерність, 30 годин. 

Сибір Ю., керівниця пресцентру «Paritet», 

запропонувала зменшити кількість годин 

теоретичного спрямування і збільшити 

практичного. 

Враховано.  

 

Протокол № 10 

від 14 квітня 2021 р. 

 

Було зменшено кількість годин на лекції 

ОЗ08 Основи академічної грамотності, 16 

годин. 

ОП07 Практична стилістика, 16 годин. 

ОП08 Теорія і методика журналістської 

творчості, 14 годин. 

ВП04 Журналістська майстерність, 14 
годин. 

— 
 

Морозов В.В., головний спеціаліст 

управління представників Національноі ̈ ради 

з питань телебачення і радіомовлення 

Враховано.  

 

Протокол № 10 

ВП22Політична журналістика 

ВП23Енономічна журналістика 

ВП24Екологічна журналістика 
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в Одеській області, запропонував ввести до 

вибіркового блоку ОК регіонального та 

галузевого спрямування. 

від 14 квітня 2021 р. 

 

ВП25 Регіональна і галузева журналістика 

ВП26 Тревелжурналістика 

ВП27Військова журналістика  

ВЗ17 Медіаправо Якубовська М.Г., доц. кафедри ІДМК, 

зауважила, що зважаючи на поради 

Костюка В.В. – члена експертної групи 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, рекомендувала 
перенести ОК «Медіаправо» з вибіркової до 

обов’язкової частини навчального плану. 

 

Враховано.  

ОК Медіаправо включено до основної 

частини навчальних дисциплін 

професійної підготовки у зв’язку з 

необхідністю вивчення законодавства з 
питань інформації та діяльності медіа, та 

набуття навичок проведення всебічного 

аналізу практики застосування 

законодавства у сфері медіаправа. 

Перенесення освітньої компоненти 

«Медіаправо» з вибіркової до 

обов’язкової частини навчального плану. 

 

Протокол № 10 

від 14 квітня 2021 р. 

ОП019 Медіаправо  

ОК22 Теле-

радіовиробництво 

Кубко В.П., доц. кафедри ІДМК, 

запропонувала розглянути можливість поділу 
ОК «Теле-радіовиробництво» на дві: 

«Тележурналістика» та «Радіожурналістика», 

та збільшити кількість кредитів. 

Враховано.  

Для формування розуміння процесу 
виробництва і трансляціі ̈ радіо- та 

телепередач; дослідження особливостей 

жанрів та професій, складників процесу 

підготовки та виготовлення аудіо- та 

телепродукту поділено ОК «Теле-

радіовиробництво» на дві: 

«Тележурналістика» та 

«Радіожурналістика». 

 

Протокол № 10 

від 14 квітня 2021 р. 

ОП18 Радіожурналістика 

ОП20 Тележурналістика 

— 
 

Жіляєва О.В., ст. викладачка кафедри 

української та слов’янської філології 
Херсонського державного університету, 

порадила приділити більше уваги навичкам 

роботи з обробкою інформації. 

Враховано. 

Ведення нової освітньої компоненти до 
обов’язкової частини навчального плану. 

 

Протокол № 10 

від 14 квітня 2021 р. 

ВП10 Обробка інформації баз даних у 

медіасфері 
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Позиції в ОП 2020 р. Пропозиції стейкґолдерів, які були внесені до проєкту ОП 2021р. після 

оприлюднення  

Редакція відповідної позиції в ОП 2021 

р., поданої до затвердження  

ким внесено  

/ зміст пропозиції 

враховано/ 

відхилено 
(обґрунтування), 

номер протоколу кафедри, на якому 

розглядалося питання 

 

ВП07 Фотожурналістика 

Штекель М., кореспондент української 

служби «Радіо Свобода», запропонував 

збільшити в обов’язковій частині 

практикоорієнтованих ОК для формування 

необхідних компетентностей для роботи в 

медіа з використанням цифрових технологій. 

Враховано. 

Перенесення освітньої компоненти 

«Фотожурналістика» з вибіркової до 

обов’язкової частини навчального плану. 

 

Протокол № 12  

від 09 червня 2021 р. 

 

ОП12 Фотожурналістика 

— 
 

Работін Ю.А., голова правління Одеської 

регіональноі ̈ організаціі ̈ Національноі ̈ спілки 

журналістів Украін̈и, надав рекомендації 

щодо важливості формування практичних 
навичок пошуку, аналізу потрібної 

інформаціі ̈ в інтернет-просторі, а також 

навичок застосування методів та 

інструментарію дослідження засобів передачі 

та обробки інформації у комп’ютерних 

мережах. 

Враховано. 

Ведення нової освітньої компоненти до 

обов’язкової частини навчального плану. 

 
Протокол № 12  

від 09 червня 2021 р. 

ОП010 Основи мережевих технологій 

 

ОП04 Сучасна 

публіцистика, 30 годин. 

ОП14 Основи 

графічного дизайну, 30 

годин. 

Уколов Г.Д., здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (ІЖ-

171), запропонував зменшити години на 

лекційні  заняття ОК Сучасна публіцистика 

та ОК  Основи графічного дизайну. 

 
Додати ОК з соціально-культурної анімації. 

 

Враховано. 

Зменшено ОП16 Сучасна публіцистика, 

ВП05 Основи графічного дизайну. 

 

 

Відхилено. 
У зв’язку з відсутністю попиту на цей 

ОК серед здобувачів. 

 

Протокол № 12  

від 09 червня 2021 р. 

Зменшено кількість години на лекційні  

заняття з ОК: 

ОП16 Сучасна публіцистика, 16 годин. 

ВП05 Основи графічного дизайну, 14 

годин. 

— 
 

 

Галяс О.В., заступник редактора одеської 

газети «Порто-франко», запропонував ввести 

до обов’язкової частини ОП ОК Інформаційні 

війни. 

Відхилено. 

Через те, що дисципліна входить до 

блоку об’єднаних за змістом вибіркових 

дисциплін: 

ВП03 Інформаційні війни 
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 ВП01 Міжнародна журналістика 

ВП02 Міжнародна та європейська 

безпека 

ВП03 Інформаційні війни 

 

Протокол № 12  

від 09 червня 2021 р. 

 

 

 Гарант ОП                  О.О. Панькевич 
 


