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Передмова 

Освітньо-професійна програма «Журналістика» зі спеціальності 061 Журналістика розроблена робочою 
групою кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій для першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти гуманітарного факультету на основі Стандарту вищої освіти України: перший 
(бакалаврський) рівень, галузь знань 06 Журналістика, спеціальність 061 Журналістика, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України № 864 від 20.06.2019 року. 
 
В розробці освітньо-професійної програми брали участь:  
- здобувачі вищої освіти за першим (бакалаврським) освітньо-професійним рівнем зі спеціальності 061 

Журналістика Іщенко Анастасія Віталіївна (2018 р. вступу) та Липовецька Дар’я Олександрівна (2018 р. 

вступу). 

- фахівці Голова правління Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України, 
голова АСЖУ Одещини, голова оргкомітету загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова 
єднання», Заслужений журналіст України Работін Юрій Анатолійович; Головнии ̆спеціаліст управління 
представників Національноі ̈ради з питань телебачення і радіомовлення в Одеськіи ̆області Морозов 
Василь Васильович. 
 
Освітньо-професійна програма використовується під час:  
– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм практик;  
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання результатів 
навчання) якості вищої освіти;  
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів;  
– атестації здобувачів;  
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю (спеціалізації за 
наявності);  
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  
– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  
 

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 
02.07.2020 р.) і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів, магістрів та докторів філософії; 
загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати навчання; перелік та обсяг 
освітніх компонентів для опанування компетентностей освітньої програми. 
 
Користувачі освітньо-професійної програми:  
- здобувачі вищої освіти, які навчаються в Національному університеті «Одеська політехніка»;  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку за ОПП;  
- екзаменаційна комісія;  
- приймальна комісія.  
Освітньо-професійна програма поширюється на випускову кафедру інформаційної діяльності та медіа-

комунікацій, гуманітарний факультет, Українсько-німецький навчально-науковий інститут (УНІ), 

Українсько-іспанський навчально-науковий інститут (УІІ), Українсько-польський навчально-науковий 

інститут (УПІ), Інститут дистанційної і заочної освіти (ІДЗО). 
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1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА 

1 – Загальна інформація  

Повна назва закладу вищої освіти 
та структурного підрозділу  

Національний університет «Одеська політехніка»,  
Гуманітарний факультет  

Назва освітньої програми  Журналістика 

Ступінь вищої освіти  Бакалавр 

Галузь знань  06 Журналістика 

Спеціальність  061 Журналістика 

Спеціалізація   

Наявність акредитації  Акредитаційний процес 2021 р.   

Форми навчання  Очна (денна), заочна  

Кваліфікація освітня  Бакалавр з журналістики 

Кваліфікація в дипломі  Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 06 Журналістика 
Спеціальність – 061 Журналістика 

Обсяг програми  240 кредитів ЄКТС для здобуття першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної 
загальної середньої освіти. 

Тривалість програми  Нормативний строк підготовки за денною формою 
навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти  
- за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;  
- за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців. 

Цикл/рівень  FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – шостий рівень, НРК – 
шостий рівень 

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти або освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

Мова викладання  Українська  

Додаткові можливості програми  Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою 
мають можливість брати участь у програмах міжнародної 
академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), 
яка реалізується англійською, німецькою, польською, 
іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної 
компетентності.  
Академічна мобільність в університеті заохочується та 
визнається згідно із процедурами ЄКТС.  
Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на 
кафедрі військової підготовки офіцерів запасу 
Національного університету «Одеська політехніка»  

Термін дії освітньої програми  2022 – 2026 рр. 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми  

https://op.edu.ua/education/programs/bac-061-0 

2 – Мета освітньої програми  

Забезпечення здобувачів вищої освіти фаховою теоретичною та практичною підготовкою, 
необхідною для виконання професійних обов’язків у сфері соціальних комунікацій, 
оперативного та відповідального реагування на зміни інформаційного середовища, 
розбудови медіасистеми України, формування громадянського суспільства. 

3 – Характеристика освітньої програми  

Опис предметної області  Об'єкти вивчення: соціальні комунікації в різних виявах і 
видах; продукти соціального комунікування; аудиторія та 
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інші споживачі (користувачі) цих продуктів.  
Мета навчання: сформувати здатність випускника 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання в галузі 
соціальних комунікацій, що передбачає застосування 
наукових положень і методів, поєднання традиційних та 
інноваційних підходів до об’єкта вивчення, академічних і 
позаакадемічних активностей, українського та світового 
досвіду.  
Теоретичний зміст: поняття про журналістику, рекламу 
та зв’язки з громадськістю, видавничу діяльність та 
редагування й інші види інституційної комунікаційної 
діяльності. 
Методи, методики та технології: прикладні соціально-
комунікаційні технології; методи й методики збору, 
обробки та поширення інформації, медіапланування, 
професійні норми та стандарти й інші спеціальні 
методики, що використовують у сфері соціальних 
комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального 
комунікування.  
Інструменти та обладнання: комп’ютерна техніка, 
телевізійне та радіообладнання, програмне 
забезпечення для обробки зображень, відео, звуку та 
верстки. 

Фокус освітньої програми  Програма націлена на підготовку відповідального 
журналіста у контексті гуманізації політехнічної освіти, 
спрямованої на засвоєння компетенцій для професійної 
роботи у засобах масової інформації. 
Ключові слова: журналістика, медіапростір, 
політехнічність, мультимедійні платформи, засоби 
масової інформації, соціальні комунікації. 

Орієнтація освітньої програми  освітньо-професійна  

Особливості та відмінності  Підготовка журналіста, здатного працювати в умовах 
конвергентності на різних медіаплатформах; сприяння 
індивідуалізації освітньої траєкторії, участі у тренінгах і 
майстер-класах, гуманізації відносин між здобувачем 
освіти і надавачем освітніх послуг; отримання через 
вибіркові компоненти неспеціалізованих 
надпрофесійних компетенцій і навичок, соціально-
політичних, психолого-етичних, правових, економічних, 
екологічних тощо; можливість участі у програмах 
міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 
семестри), які реалізуються через університетські 
навчально-наукові інститути (українсько-німецький, 
українсько-іспанський, українсько-польський) та 
вимагають належної мовної компетентності. 

4 – Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування  

Випускники зможуть працювати на посадах журналіста, 
адміністратора телевізійних передач, 
фотокореспондента, менеджера у сфері надання 
інформації, асистента режисера телебачення, 
адміністратора програм радіо та телебачення тощо. 
Самостійне працевлаштування. 

Подальше навчання  Можливість продовжити навчання за другим 
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(магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових 
кваліфікацій в системі післядипломної освіти, 
підвищення кваліфікації; академічної мобільності. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та  
Навчання  

Лекції, практичні та лабораторні роботи, самостійна 
робота, проведення самостійних та групових досліджень, 
участь у міждисциплінарних, творчих проєктах та 
тренінгах, індивідуальна робота, навчання під час 
проходження практик, підготовки кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання  Система оцінювання ґрунтується на принципах ЄКТС та 
здійснюється за 100-бальною шкалою, затвердженою 
наказом ректора Національного університету «Одеська 
політехніка» від 31.03.2014р. № 138-в. Оцінювання рівня 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти при 
вивченні дисциплін проводиться відповідно до 
Положення про організацію та проведення поточного та 
підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 
https://op.edu.ua/document/2490, критерії оцінювання 
знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної 
дисципліни визначаються у робочій програмі навчальної 
дисципліни і доводяться до відома здобувачів на 
першому занятті відповідно до Положення про робочу 
програму навчальної дисципліни 
https://op.edu.ua/document/2549. Оприлюднення змісту 
навчальної дисципліни та критеріїв оцінювання 
здійснюється через інформаційні картки дисциплін, які, 
розміщені на офіційному веб-сайті Університету.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання 
та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, 
що передбачає застосування положень і методів 
соціально-комунікаційних та інших наук і 
характеризується невизначеністю умов. 

Загальні компетентності  ЗК 01. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК 02. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
ЗК 03. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК 04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК 05. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій.  
ЗК 06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК 07. Здатність працювати в команді. 
ЗК 08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними 
знаннями.  
ЗК 09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК 10. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
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культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій. 
ЗК 11. Здатність спілкуватися державною мовою.   
ЗК 12. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Спеціальні (фахові, предметні)  
компетентності  

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних 
комунікацій у своїй професійній діяльності. 
СК 02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК 03. Здатність створювати  медіапродукт. 
СК 04. Здатність організовувати й контролювати 
командну професійну діяльність. 
СК 05. Здатність ефективно просувати створений  
медійний  продукт. 
СК 06. Здатність до провадження безпечної  
медіадіяльності. 
СК 07. Здатність установлювати комунікацію з 
представниками різних інституцій та організацій на 
правових засадах із дотриманням професійної етики і 
доброчесності. 
СК 08. Здатність до творчості, креативного вирішення 
проблемних ситуацій, продукування інноваційних ідей та 
їх впровадження у професійну діяльність. 
СК 09. Здатність аналізувати, критично оцінювати, 
редагувати авторські матеріали та просувати їх на різних 
медіаплатформах. 
СК 10. Здатність виявляти особливості  
медіавиробництва, медіатворчості та медіаспоживання, 
оцінювати їх ефективність та за потреби корегувати. 
СК 11. Здатність аналізувати тенденції сучасного 
інформаційного ринку для провадження бізнес-
діяльності в медіасфері. 

7 – Програмні результати навчання 

  ПРН 01. (З, У/Н) Пояснювати свої виробничі дії та 
операції на основі отриманих знань. 
ПРН 02. (З, У/Н, ВА) Застосовувати знання зі сфери 
предметної спеціалізації для створення інформаційного 
продукту чи для проведення інформаційної акції. 
ПРН 03. (З, У/Н) Оцінювати свій або чужий 
інформаційний продукт, інформаційну акцію, що 
організована й проведена самостійно або  з колегами. 
ПРН 04. (У/Н, К) Виконувати пошук, оброблення та аналіз 
інформації з різних джерел. 
ПРН 05. (У/Н, ВА) Використовувати сучасні інформаційні 
й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення для вирішення професійних завдань. 
ПРН 06. (У/Н, К) Планувати свою діяльність та діяльність 
колективу з урахуванням цілей, обмежень та 
передбачуваних ризиків. 
ПРН 07. (У/Н, К) Координувати виконання особистого 
завдання із завданнями колег. 
ПРН 08. (У/Н, ВА) Виокремлювати у виробничих 
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ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує 
знань, і розкривати способи та джерела здобування тих 
знань. 
ПРН 09. (У/Н, ВА) Оцінювати діяльність колег як носіїв 
прав і обов’язків  членів суспільства, представників 
громадянського суспільства. 
ПРН 10. (У/Н, ВА) Оцінювати діяльність колег з точки 
зору зберігання та примноження суспільних і культурних 
цінностей і досягнень. 
ПРН 11. (У/Н, К) Вільно спілкуватися з професійних 
питань, включаючи усну, письмову та електронну 
комунікацію українською мовою. 
ПРН 12. (У/Н, К) Вільно спілкуватися з професійних 
питань, включаючи усну, письмову та електронну 
комунікацію іноземною мовою. 
ПРН 13. (З, У/Н) Передбачати реакцію аудиторії на 
інформаційний продукт або на інформаційні акції, 
зважаючи на положення й методи соціально-
комунікаційних наук.  
ПРН 14. (У/Н, ВА) Генерувати інформаційний контент за 
заданою темою з використанням доступних, а також 
обов’язкових джерел інформації. 
ПРН 15. (У/Н, ВА) Створювати грамотний  медіапродукт 
на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням 
каналу поширення чи платформи оприлюднення. 
ПРН 16. (К, ВА) Планувати свою роботу та роботу колег, 
спрямовану як на генерування інформаційного контенту, 
так і створення  медіапродукту, а також його промоцію. 
ПРН 17. (К, ВА) Розміщувати оперативно інформацію про 
свій  медіапродукт на доступних інтернет-платформах. 
ПРН 18. (З, У/Н, К) Використовувати необхідні знання й 
технології для виходу з кризових комунікаційних 
ситуацій на засадах толерантності, діалогу й 
співробітництва. 
ПРН 19. (К, ВА) Встановлювати комунікацію із суб’єктами 
інформаційних послуг, користувачами, партнерами, 
органами влади та управління на засадах професійної 
етики і доброчесності. 
ПРН 20. (З, У/Н, К) Критично оцінювати, редагувати 
авторські матеріали з метою ефективного впливу на 
масову аудиторію. 
ПРН 21. (У/Н, К) Наводити аргументи щодо донесення 
необхідної інформації, просування ідей, технологічних 
рішень у різних сферах соціальних комунікацій. 
ПРН 22. (З, У/Н) Забезпечувати громадськість якісною 
щодо змісту,  форми та впливу масмедійною продукцією. 
ПРН 23. (У/Н, К, ВА) Прогнозувати тенденції розвитку 
медіаринку, попереджати негативні наслідки, корегувати 
професійну діяльність. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення  

Відсоток професорсько-викладацького складу, задіяного 
до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, 
які мають відповідні наукові ступені до дисциплін, що 
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викладають, становить 80%. Професорсько-
викладацький склад відповідає чинним вимогам 
Положення Ліцензійних умов проведення освітньої 
діяльності. 

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення  

https://opu.ua/about/reports#11  

Специфічні характеристики 
інформаційно-методичного 
забезпечення  

Використання віртуального навчального середовища 
Національного університету «Одеська політехніка» та 
авторських розробок професорсько-викладацького 
складу.  
https://opu.ua/library  
https://el.opu.ua  
https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=68, 
Google Class. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність  

На основі двосторонніх договорів між Національним 
університетом «Одеська політехніка» та технічними 
університетами України.  

Міжнародна кредитна 
мобільність  

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних 
договорів між Національним університетом «Одеська 
політехніка» та університетами-партнерами  

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти  

На загальних умовах з обов’язковим вивченням 
дисципліни «Українська мова як іноземна»  

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1  Перелік освітніх компонентів 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, Захист  

1 Обов'язкова частина 

1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки (шифр ОЗ) 

ОЗ01 Іноземна мова 6 З, Е 

ОЗ02 Історія України та української культури 3 Е 

ОЗ03 Риторика та аргументація  9 Е, Е 

ОЗ04 Теорія соціальних комунікацій 9 Е, Е 

ОЗ05 Філософія 3 Е 

ОЗ06 Соціальна інформатика 4,5 Е 

ОЗ07 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Е 

ОЗ08 Основи академічної грамотності  3 З 

1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки (шифр ОП) 

ОП01 Вступ до фаху  4,5 З 

ОП02 Історія української журналістики  4,5 Е 

ОП03 Новітні інформаційно-комунікаційні технології 6 Е 

ОП04 Професійно-ділові комунікації  3 З 

ОП05 Історія зарубіжної журналістики 4,5 З 

ОП06 Етика медіадіяльності  4,5 Е 

ОП07 Практична стилістика та культура мови  3 З 

ОП08 Теорія і методика журналістської творчості 9 З, Е 

https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=68
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Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, Захист  

ОП09 Теорія масових комунікацій 9 З, КР, Е 

ОП010 Основи мережевих технологій 6 КР, Е 

ОП011 Безпека професійної діяльності журналіста 3 З 

ОП012 Фотожурналістика  3 З 

ОП013 Жанри медіатекстів 3 Е 

ОП014 Пресова журналістика 4,5 Е 

ОП015 Журналістика даних 4,5 Е 

ОП016 Сучасна публіцистика  3 З 

ОП017 Журналістське розслідування 6 КР, Е 

ОП018 Радіожурналістика 3 З 

ОП019 Медіаправо 3 Е 

ОП020 Тележурналістика  4,5 Е 

ОП021 Інтернет-журналістика  6 КР, Е 

ОП022 Агенційна журналістика 3 Е 

ОП023 Організація роботи пресслужби 3 Е 

ОП024 Газетно-журнальне виробництво 6 З, Е 

ОП025 Регіональна і галузева журналістика 6 КР, Е 

ОП026 Реклама та зв'язки з громадськістю 4,5 Е 

1.3 Практична підготовка (шифр ПП) 

П01 Ознайомлювальна практика 3 З 

П02 Навчальна практика 3 З 

П03 Виробнича практика 4,5 З 

П04 Переддипломна практика 3 З 

1.4 Атестація (шифр А) 

А01 Кваліфікаційна робота 6 Захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: кредитів / % 

180/75 

2 Вибіркова частина 

2.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки (шифр ЗП) 

Для поглиблення  компетентностей, пов'язаних з володінням українською  мовою (для 

іноземних здобувачів) 

ВЗ01 Українська мова як іноземна* 15 Е 

 Всього: 

кредитів / % 

15/6,25 

Для набуття соціально-політичних, етико-психологічних та правових компетентностей 

ВЗ02 Основи Європейського права 1,5 З 

ВЗ03 Правове регулювання інформаційної діяльності 1,5 З 

ВЗ04 Лінгвокультурологія 1,5 З 

ВЗ05 Ситуативна англійська мова 1,5 З 

ВЗ06 Лідерство та кар'єрний розвиток 1,5 З 

ВЗ07 Толерантність та дискримінація 1,5 З 

ВЗ08 Етика 1,5 З 

ВЗ09 Логіка 1,5 З 

ВЗ10 Практики культурної комунікації 1,5 З 

ВЗ11 Іміджологія 1,5 З 
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Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, Захист  

ВЗ12 
Інформаційно-документне забезпечення діяльності 

підприємств 
1,5 З 

ВЗ13 Фактчекінг 1,5 З 

 
Всього: 

кредитів / % 

6/2,5 

Для поглиблення компетентностей безпечної діяльності та збереження довкілля 

ВЗ18 Основи екології 

3,0 З ВЗ19 Екологічна безпека 

ВЗ20 Екологія та сталий розвиток 

 Всього: 
кредитів / % 

3/1,25 

Для поглиблення компетентностей з економічної та фінансової грамотності 

ВЗ21 Економічна теорія 3,0 З 

ВЗ22 Економічні студії 3,0 З 

ВЗ23 Макроекономіка та основи економічної політики 3,0 З 

ВЗ24 Основи комерційної діяльності 3,0 З 

ВЗ25 Основи ринкової економіки 3,0 З 

ВЗ26 Основи фінансової грамотності 3,0 З 

 
Всього: 

кредитів / % 

6/2,5 

 Всього за цикл 2.1: 15/6,25 

2.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки (шифр ВП) 

ВП01 Міжнародна журналістика  

6 Е ВП02 Міжнародна та європейська безпека 

ВП03 Інформаційні війни 

ВП04 Журналістська майстерність 

3 З ВП05 Основи графічного дизайну  

ВП06 Техніка мовлення на радіо та телебаченні 

ВП07 Копірайтинг  

4,5 Е ВП08 Екстремальна журналістика 

ВП09 Психологія кримінальної поведінки  

ВП10 Обробка інформації баз даних у медіасфері  

4,5 Е ВП11 Організаційно-адміністративні засади захисту інформації  

ВП12 Соціологія організацій  

ВП13 Креативні технології в рекламі та PR  

3 З ВП14 Медіапсихологія 

ВП15 Соціальна робота з етнічними меншинами  

ВП16 Медіаосвіта та медіаграмотність  

6 КР, Е ВП17 Медіакритика  

ВП18 Основи критичного мислення  

ВП19 Медіамаркетинг 

4,5 З ВП20 Регіональний менеджмент  

ВП21 Методи вивчення громадської думки  

ВП22 Політична журналістика 

4,5 Е ВП23 Економічна журналістика 

ВП24 Екологічна журналістика 
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Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, Захист  

ВП25 Артжурналістика  

4,5 Е ВП26 Тревелжурналістика 

ВП27 Військова журналістика 

ВП28 Блогінг 

4,5 З ВП29 Академічна доброчесність  

ВП30 Практикум з англійської мови для ЄВІ 

Всього: 
кредитів / % 

45/ 18,75 

ВСЬОГО за частиною 2: 60/25 

  

ВП31 Фізичне виховання**  З 

ВП32 Військова підготовка*** 29,0 Е 

 Дисципліни з інших освітніх програм**** 60,0 З 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240/ 100 

 

Примітки: 

Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на: вибір навчальних 
дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що 
становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 
При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються 
для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу. 

*      Дисципліна вивчається тільки іноземними студентами. 
**    Години, що вказані у знаменнику, відводяться на заняття у секціях, групах здоров'я тощо. 
***  Дисципліна загальним обсягом 29 кредитів. Послідовність вивчення, графік навчального процесу, 

форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного та підсумкового контролю 
встановлюються відповідною програмою військової підготовки. 

Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, перелік компетентностей, які необхідні для 
успішного виконання професійних обов'язків на посадах офіцерського складу, визначаються у кваліфікаційній 
характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності. 

Здобувачі вищої освіти всіх інститутів і факультетів університету за вибором можуть навчатися на кафедрі 
військової підготовки офіцерів запасу.  

**** У 3-8 семестрах (для заочної форми навчання 4-8 семестрах) здобувачі можуть обрати навчальні 
дисципліни з  чинних навчальних планів інших освітніх програм, які за загальним обсягом не перевищують 
кількість кредитів, відведених на вибір на навчальний рік. 

Здобувачі вищої освіти всіх інститутів і факультетів університету за вибором можуть навчатися на кафедрі 
військової підготовки офіцерів запасу.  

Див. https://biblio.lib.kherson.ua/neformalna-osvita.htm 

 
 

https://biblio.lib.kherson.ua/neformalna-osvita.htm
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2.2  Структурно-логічна схема ОП 
2.2.1  Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми з терміном навчання 3 роки 10 місяців 

 1 семестр 
 (30 кредитів) 

  2 семестр  
(30 кредитів) 

  3 семестр (30 кредитів)   4 семестр (30 кредитів)   5 семестр (30 кредитів)   6 семестр (30 кредитів)   7 семестр  
(30 кредитів) 

  8 семестр (30 кредитів)  

                        
                        

 Іноземна мова 
(Англійська мова, 

Німецька мова) 3,0 

  Іноземна мова 
(Англійська мова, 

Німецька мова) 3,0 

  Філософія 
3,0 

  Українська мова 
(за професійним спрямуванням) 

3,0 

  Журналістика даних 
4,5 

 

  Тележурналістика 
4,5 

  Організація роботи  пресслужби  
3,0 

 

  Газетно-журнальне виробництво 
3,0 

 

                        

                        

 Риторика та 
аргументації 

4,5 

  Історія України та 
української культури 

3,0 
 

  Соціальна інформатика 
4,5 

  Теорія і методика журналістської 
творчості 

4,5 
  

  Сучасна публіцистика 
3,0 

 

  Інтернет-журналістика 
6,0 

  Газетно-журнальне виробництво 
3,0 

 

  Реклама та зв'язки з громадськістю 
4,5 

 

                        

                        

 Теорія соціальних 
комунікацій 

4,5 

  Риторика та 
аргументації 

4,5 
 
 

  Основи академічної грамотності 
3,0 

  Теорія масових комунікацій 
4,5 

 

  Журналістське розслідування 
6,0 

  Агенційна журналістика 
3,0 

  Регіональна та галузева 
журналістика 

6,0 

  Переддипломна практика 
3,0 

 

                        
                        

 Вступ до фаху 
4,5 

  Теорія соціальних 
комунікацій 

4,5 

  Теорія і методика журналістської 
творчості 

4,5 

  Фотожурналістика  
3,0 

 
  

  Радіожурналістика 
3,0 

  Виробнича практика 
4,5 

  

  Обробка інформації баз даних у 
медіасфері/ Організаційно-

адміністративні засади захисту 
інформації / Соціологія організацій 

4,5 

   
Кваліфікаційна робота 

6,0 

 

                        

                        

 Історія української 
журналістики 

4,5 

  Історія зарубіжної 
журналістики 

4,5 

  Теорія масових комунікацій 
4,5 

  Жанри медіатекстів 
3,0   

 

  Медіаправо 
3,0 

     Креативні технології в рекламі та 
PR /Медіапсихологія / Соціальна 
робота з етнічними меншинами 

3,0 

  Політична журналістика/ Економічна 
журналістика/ Екологічна 

журналістика 
4,5 

 

                        
                        

 Новітні 
інформаційно-
комунікаційні 

технології 
6,0 

  Етика медіадіяльності 
4,5 

  Основи мережевих технологій 
6,0 

  Пресова журналістика 
4,5 

  Міжнародна журналістика/ 
Міжнародна та європейська 
безпека/ Інформаційні війни 

6,0 

  Журналістська майстерність/ 
Основи графічного дизайну/ 
Техніка мовлення на радіо та 

телебаченні 
3,0 

  Медіаосвіта та медіаграмотність/ 
Медіакритикаг/ Основи критичного 

мислення 
6,0 

  Артжурналістика/Тревелжурналістика/ 
Військова журналістика 

4,5 

 

                        

                        

 Професійно-ділові 
комунікації 

3,0 

  Практична стилістика та 
культура мови  

3,0 

  Безпека професійної діяльності 
журналіста 

3,0 

  Навчальна практика 
3,0 

     Копірайтинг/ Екстремальна 
журналістика / Психологія 
кримінальної поведінки 

4,5 

  Медіамаркетинг/Регіональний 
менеджмент/ Методи вивчення 

громадської думки 
4,5 

  Блогінг / Академічна доброчесність / 
Практикум з англійської мови для ЄВІ  

4,5 

 

                        

                        

    Ознайомлювальна 
практика 

3,0 

      
 

             

                        
                        

          Основи екології/ Екологічна 
безпека/ Екологія та сталий 

розвиток 
 3,0 

  Економічна теорія/  
Економічні студії / 

Макроекономіка та основи 
економічної політики  

3,0 

  Основи комерційної діяльності 
/Основи ринкової економіки/ 

Основи фінансової грамотності 
3,0 

       

                        

                        

  
 

     Основи Європейського права/ 
Правове регулювання 

інформаційної діяльності / 
Лінгвокультурологія /Ситуативна 

англійська мова/ Лідерство та 
кар'єрний розвиток / Толерантність 

та дискримінація 
/Етика/Логіка/Практики культурної 

комунікації / Іміджологія / 
Інформаційно-документне 
забезпечення діяльності 
підприємств/ Фактчекінг 

1,5 

  Основи Європейського права/ 
Правове регулювання 

інформаційної діяльності / 
Лінгвокультурологія /Ситуативна 

англійська мова/ Лідерство та 
кар'єрний розвиток / 

Толерантність та дискримінація 
/Етика/Логіка/Практики культурної 

комунікації / Іміджологія / 
Інформаційно-документне 

забезпечення діяльності 
підприємств/ Фактчекінг 

1,5 

  Основи Європейського права/ 
Правове регулювання 

інформаційної діяльності / 
Лінгвокультурологія /Ситуативна 

англійська мова/ Лідерство та 
кар'єрний розвиток / 

Толерантність та дискримінація 
/Етика/Логіка/Практики культурної 

комунікації / Іміджологія / 
Інформаційно-документне 

забезпечення діяльності 
підприємств/ Фактчекінг 

1,5 

  Основи Європейського права/ 
Правове регулювання 

інформаційної діяльності / 
Лінгвокультурологія /Ситуативна 

англійська мова/ Лідерство та 
кар'єрний розвиток / 

Толерантність та дискримінація 
/Етика/Логіка/Практики культурної 

комунікації / Іміджологія / 
Інформаційно-документне 

забезпечення діяльності 
підприємств/ Фактчекінг 

1,5 

       

                        
                        

       ОК за іншими рівнями 
 та ОП 

  ОК за іншими рівнями  
та ОП 

  ОК за іншими рівнями 
 та ОП  

  ОК за іншими рівнями та ОП   ОК за іншими рівнями та ОП   ОК за іншими рівнями 
 та ОП 

 

                        

Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ОК загальної підготовки  ОК професійної підготовки  ОК загальної підготовки  ОК професійної підготовки  ОК за іншими рівнями та ОП 
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ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форма атестації – публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи. 
Вимоги до кваліфікаційної роботи  
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання з інформаційної справи, що характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов, із застосуванням комп’ютерних та програмних засобів. 
Обсяг кваліфікаційної роботи, набраної за допомогою комп’ютерної техніки з використанням текстового редактора Word (шрифт – Times New Roman, розмір 
шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5) має становити 60–70 стор. 
Всі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої в Університеті процедури.  
Кваліфікаційні роботи розміщуються у репозитарії Університету.  
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства. 
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Додаток 7.1 
Матриця відповідності програмних результатів навчання програмним компетентностям 

Результати 

навчання 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
01

 

ЗК
02

 

ЗК
03

 

ЗК
04

 

ЗК
05

 

ЗК
06

 

ЗК
07

 

ЗК
08

 

ЗК
09

 

ЗК
10

 

ЗК
11

 

ЗК
12

 

С
К

 0
1 

С
К

 0
2 

С
К

 0
3 

С
К

 0
4 

С
К

 0
5 

С
К

 0
6 

С
К

 0
7 

С
К

 0
8 

С
К

 0
9 

С
К

 1
0 

С
К

 1
1 

ПРН 01 +                       

ПРН 02  +                      

ПРН 03   +                     

ПРН 04    +                  +  

ПРН 05     +                   

ПРН 06      +                 + 

ПРН 07       +                 

ПРН 08        +                

ПРН 09         +               

ПРН 10          +              

ПРН 11           +             

ПРН 12            +            

ПРН 13             +           

ПРН 14              +          

ПРН  15               +         

ПРН 16                +        

ПРН 17                 +       

ПРН 18                  +      

ПРН 19                   +     

ПРН 20                    + +   

ПРН 21                    +    

ПРН 22                     + +  

ПРН 23                   +    + 
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Додаток 7.2 
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

Шифри 

освітніх 

компон

ент  

 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
01

 

ЗК
02

 

ЗК
03

 

ЗК
04

 

ЗК
05

 

ЗК
06

 

ЗК
07

 

ЗК
08

 

ЗК
09

 

ЗК
10

 

ЗК
11

 

ЗК
12

 

С
К

01
 

С
К

02
 

С
К

03
 

С
К

04
 

С
К

05
 

С
К

06
 

С
К

07
 

С
К

08
 

С
К

09
 

С
К

10
 

С
К

11
 

ОЗ01 +            +       +     

ОЗ02 +    +      +              

ОЗ03 +           +  +      +     

ОЗ04 + +            +       +    

ОЗ05 +   + +                    

ОЗ06 +  +      +     +           

ОЗ07 +           +        +     

ОЗ08 +    +          +      +    

ОП01 +  +      +                

ОП02 + +   +          +          

ОП03 +    + +          +  +       

ОП04 +      + +    +     +        

ОП05 + +   +         +           

ОП06 + +        + +        +      

ОП07 +           +    +      +   

ОП08 +  +  +       +  + +   +       

ОП09 + +  +      + +   +   +        

ОП010 +    + +     +     +  +     +  

ОП011 +      +    +        +      

ОП012 +     +    +      +         

ОП013 + +          +   +       +   

ОП014 +  +      +       +  +       

ОП015 +    + +         +   +       

ОП016 +  +         +   +          

ОП017 +   +  + +          +  +      
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Шифри 

освітніх 

компон

ент  

 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
01

 

ЗК
02

 

ЗК
03

 

ЗК
04

 

ЗК
05

 

ЗК
06

 

ЗК
07

 

ЗК
08

 

ЗК
09

 

ЗК
10

 

ЗК
11

 

ЗК
12

 

С
К

01
 

С
К

02
 

С
К

03
 

С
К

04
 

С
К

05
 

С
К

06
 

С
К

07
 

С
К

08
 

С
К

09
 

С
К

10
 

С
К

11
 

ОП018 +     +   +   +   +          

ОП019 + +        +    +     +      

ОП020 +     +   +   +  + +          

ОП021 +    +    +     +    + +     + 

ОП022 +    +          + +         

ОП023 +  +     +         +       + 

ОП024 +    + +         + + +      +  

ОП025 +    +   + +     +   +        

ОП026 +  + +            +  +       

П01 +   +      + +         +     

П02 +    + +  +       +          

П03 +      +  +       + +      +  

П04 +  +   + +        + + + +      + 

А01 +  +  + +   +   + + + +    +  +    
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Додаток 7.3 
Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентам освітньої програми 

Програмні  

результати  
навчання* 

Шифри освітніх компонент 

ОЗ01 ОЗ02 ОЗ03 ОЗ04 ОЗ05 ОЗ06 ОЗ07 ОЗ08 ОП01 ОП02 ОП03 ОП04 ОП05 ОП06 ОП07 ОП08 ОП09 ОП10 ОП11 ОП12 ОП13 ОП14 ОП15 ОП16 ОП17 ОП18 ОП19 ОП20 ОП21 ОП22 ОП23 ОП24 ОП25 ОП26 П01 П02 П03 П04 А01 

ПРН1    +      +   + +   +    +      +          +   

ПРН2      +   +       +      +  +       +   +    + + 

ПРН3     +            +        +         + +     

ПРН4  +   +   +  + +  +   +  +     +      + +  + +   +   + 

ПРН5           +       +  +   +  + +  +    +    +  + + 

ПРН6            +       +      +      +      + +  

ПРН7            +                   +  +   +    

ПРН8      +   +             +    +  + +    +    +  + 

ПРН9              +   +   +       +        +     

ПРН10  +            +   + + +                +     

ПРН11   +    +     +   + +     +   +  +  +           + 

ПРН12 +                                      + 

ПРН13   + +  +       +   + +          + + +    +      + 

ПРН14        +  +      +     +  + +  +  +  +  +    +  + + 

ПРН15           +    +   +  +  +        +  +  +   + +  

ПРН16            +     +        +      + + +    + +  

ПРН17           +     +  +    + +      +     +    +  

ПРН18              +     +      +  +  +          + 

ПРН19 +  +    +                            +     

ПРН20    +    +       +                         

ПРН21        + +                              + 

ПРН22                     +           +     +   

ПРН23                             +         +  
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 
Система складається з таких процедур і заходів, передбачених законом України «Про вищу освіту»:  
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників Національного 
університету «Одеська політехніка» та регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на 
офіційному веб-сайті університету;  
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;  
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти;  
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;  
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;  
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та 
здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату;  
9) інших процедур і заходів.  
 
Основні нормативні документи, які забезпечують функціонування системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти Національного університету «Одеська політехніка».  
1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Державному 
університеті «Одеська політехніка».  
2. Положення про Центр із забезпечення якості вищої освіти.  
3. Положення про Раду з якості освітньої діяльності в Державному університеті «Одеська 
політехніка».  
4. Положення про Гаранта освітньої програми. 
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Таблиця – Інформація про результати моніторингу освітньої програми 
 

Зведена таблиця пропозицій та змін ОП: 
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ ПРОЄКТУ ОПП «ЖУРНАЛІСТИКА» 2022р. 

З УРАХУВАННЯМ ОТРИМАНИХ ПРОПОЗИЦІЙ СТЕЙКҐОЛДЕРІВ 
 

 
Назва ОПП  – Журналістика 
Спеціальність  – 061 Журналістика 
Рівень підготовки – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти   
Гарант ОПП – канд. пед. наук, доцент кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Панькевич Олена Олександрівна 
Дата надання проєкту ОПП до оприлюднення до ВМЯО –  

Позиції в ОПП  
2020 р.*  

Позиції в проєкті ОПП 2021 р.,  
які були внесені в результаті 
опитувань здобувачів, пропозицій 
викладачів та ін.**  

Пропозиції стейкґолдерів, які були 
внесені до проєкту ОПП після 
оприлюднення  

Редакція відповідної позиції в ОПП 
2021 р., поданої до затвердження  
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