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1 ПЕРЕДМОВА 
 

Освітню програму розроблено на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю «061 

Журналістика» галузі знань «06 Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. Стандарт затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20.06.2019 № 864. 

 

Група розробників освітньої програми 
 

Члени групи: 
 

Лугова Т.А., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри інформаційної 

діяльності та медіакомунікацій, гарант освітньої програми; 

Спрінсян В.Г., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри інформаційної 

діяльності та медіакомунікацій; 

Шевченко О.В., доктор наук з соціальних комунікацій, професор, професор кафедри 

інформаційної діяльності та медіакомунікацій; 

Баландіна Н.Ф., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри інформаційної 

діяльності та медіакомунікацій; 

Якубовська М.Г., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної 

діяльності та медіакомунікацій; 

Татакі О.О., старший викладач кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій. 
 

Особи, які були додатково залучені до розробки: 
 

Работін Ю.А., Заслужений журналіст України, голова правління Одеської регіональної 

організації Національної спілки журналістів України; 

Морозов В.В., головний спеціаліст управління представників Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення в Одеській області; 

Іщенко А.В., здобувач вищої освіти. 

 

Погодження 
 

Освітню програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри інформаційної діяльності 

та медіа-комунікацій 21.06.2022, протокол № 10. 
 

Освітню програму розглянуто на засіданні Ради з якості освітньої діяльності 

Національного університету «Одеська політехніка» 18.08.2022, протокол № 14. 

 

Підписанти 
 

Гарант освітньої програми    Тетяна ЛУГОВА 
 

Завідувач випускової кафедри    Василь СПРІНСЯН 
 

Голова Ради з якості освітньої діяльності    Елеонора ЗАБАРНА 
 

Начальник центру із забезпечення якості вищої освіти    Оксана САВЄЛЬЄВА 
 

Перший проректор    Сергій НЕСТЕРЕНКО 
 

Ректор    Геннадій ОБОРСЬКИЙ 

 

 

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та 

розповсюджена без дозволу Національного університету «Одеська політехніка» 
 



 

 

 

  

2 АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

Освітня програма «Журналістика» врахову  потреби регіональних редакцій 

(насамперед Південного регіону) у фахівцях, здатних створювати й обробляти фотоконтент, 

розробляти дизайн; мати базові навички відео- та аудіомонтажу.  

Значну увагу в освітній програмі приділено набуттю навичок роботи з великими 

масивами даних, мережевими технологіями для здійснення журналістських розслідувань, 

теле- та радіожурналістики, організації роботи пресслужби. Програма передбача  

опановування знаннями, уміннями й навичками для роботи в онлайн-редакціях, мережевих 

комунікаціях, інформаційних агенціях, мультимедійних виданнях ЗМІ, у 

телерадіовиробництві. 

 

 

 

3 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

3.1 Загальна інформація 
 

Назва освітньої програми: Журналістика. 
 

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 50625. 
 

Орієнтація освітньої програми: освітньо-професійна. 
 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). 
 

Відповідність рамкам кваліфікацій (РК): 
 

Національна РК України (NQF)  – 6 рівень; 

Європейська РК для навчання впродовж життя (EQF-LLL) – 6 рівень; 

РК Європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA) – перший цикл. 
 

Галузь знань: 06 Журналістика. 
 

Спеціальність: 061 Журналістика. 
 

Наявність акредитації: акредитовано Національним агентством з забезпечення якості 

освіти, сертифікат про акредитацію освітньої програми №3044, строк дії до 01.07.2027. 
 

Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику: Освітній ступінь «Бакалавр». 
 

Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику: Бакалавр журналістики. 
 

Документи про вищу освіту, що видаються випускнику: 
Диплом бакалавра; 

Додаток до диплома  вропейського зразка. 
 

Кваліфікація в дипломі: 
ступінь вищої освіти бакалавр, 

галузь знань 06 Журналістика, 

спеціальність 061 Журналістика. 
 

Обсяг програми: 240 кредитів ЄКТС. Заклад вищої освіти ма  право визнати та 

зарахувати кредити, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) обсягом не більше ніж 120 кредитів 



 

 

 

  

ЄКТС. На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти ма  право 

визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти. 
 

Вимоги щодо попередньої освіти: наявність повної загальної середньої освіти або 

ступеня фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 
 

Тривалість програми: 
 

Нормативний строк підготовки становить: 

– 3 роки 10 місяців – за денною формою здобуття освіти; 

– 4 роки 8 місяців – за заочною формою здобуття освіти. 
 

У разі здобуття освіти на базі ступеня фахового молодшого бакалавра або молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста строк підготовки 

може бути зменшений на 1–2 роки. 
 

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки. 
 

Форма здобуття освіти: очна (денна), заочна. 
 

Мова викладання: українська. 
 

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми: Кафедра інформаційної 

діяльності та медіа-комунікацій. 
 

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: 

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

Термін дії освітньої програми: 2022–2027 роки. 
 

Сфера застосування освітньої програми: 
 

Програма розповсюджу ться на здобувачів вищої освіти з нормативним терміном 

завершення навчання у: 

– 2026 році – за денною формою здобуття освіти; 

– 2027 році – за заочною формою здобуття освіти. 

 

 

3.2. Характеристика програми 
 

3.2.1 Опис предметної області 
 

Об' кти вивчення та діяльності:  

соціальні комунікації в різних виявах і видах; продукти соціального комунікування та 

медіадіяльності; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів. 

Мета навчання:  

сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані завдання у галузі 

соціальних комунікацій, що передбача  застосування наукових положень і методів, 

по днання традиційних та інноваційних підходів до об’ кта вивчення, академічних і 

позаакадемічних активностей, українського та світового досвіду.   

Теоретичний зміст предметної області:  



 

 

 

  

поняття про журналістику, рекламу та зв’язки з громадськістю, видавничу діяльність та 

редагування й інші види інституційної комунікативної діяльності.  

Методи, методики та технології:  

прикладні соціально комунікативні технології; методи генерації, 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. 

 

3.2.2 Фокус освітньої програми 
 

Спеціальна вища освіта з журналістики, спрямована на здобуття теоретичних знань і 

практичних навичок професійної діяльності у засобах масової інформації та соціальних 

комунікацій у площині гуманізації політехнічної освіти з використанням новітніх 

мультимедійних інформаційних технологій. 

Ключові слова: журналістика, медіапростір, політехнічність, мультимедійні платформи, 

засоби масової інформації, соціальні комунікації, мас-медіа. 

 

3.2.3 Особливості та відмінності програми 
 

Освітня програма сприя  формуванню у майбутніх фахівців уміння встановлювати 

комунікацію із суб’ ктами інформаційних послуг, користувачами, партнерами, 

органами влади та управління на засадах професійної етики й доброчесності; критично 

оцінювати, редагувати авторські матеріали з метою ефективного впливу на масову 

аудиторію; наводити аргументи щодо донесення необхідної інформації, просування 

ідей, технологічних рішень у різних сферах соціальних комунікацій; забезпечувати 

громадськість якісною щодо змісту, форми та впливу мас-медійною продукці ю; 

прогнозувати тенденції розвитку медіаринку, запобігати негативним наслідкам, 

корегувати професійну діяльність. 

 

3.2.4 Додаткові можливості програми 
 

Здобувачі вищої освіти за ці ю освітньою програмою мають можливість брати участь в 

програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка 

реалізу ться англійською, німецькою, польською, іспанською мовами. 
 

Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково до обсягу освітньої програми 

пройти курс військової підготовки в обсязі 29 кредитів ЄКТС на кафедрі військової 

підготовки офіцерів запасу Національного університету «Одеська політехніка». 
 

 

3.3 Особливості реалізації програми 
 

3.3.1 Підходи до викладання та навчання 

Викладання проводиться з дотриманням принципів академічної свободи у вигляді: 

лекцій, мультимедійних лекцій, практичних та лабораторних робіт, консультацій; у 

формі самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних заходів. 



 

 

 

  

Навчання студентоцентроване, проведення самостійних та групових досліджень, участь 

у міждисциплінарних про ктах та тренінгах, індивідуальна робота, підготовка 

кваліфікаційної роботи. 

 

3.3.2 Система оцінювання 
 

Система оцінювання ґрунту ться на принципах ЄКТС та здійсню ться за 100-бальною 

шкалою. 
 

Оцінка за шкалою 

університету 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
Екзамени та диференційовані заліки Заліки 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

75–81 C 

67–74 D 
Задовільно 

60–66 E 

35–59 Fx 
Незадовільно Не зараховано 

0–34 F 
 

Кожний навчальний семестр містить два модульних контролі. Кожний модульний 

контроль оціню ться у максимально можливі 50 балів.  
 

Якщо підсумковою формою контролю   залік, то підсумкова оцінка форму ться як 

накопичувальна за результатами оцінювання всіх навчальних елементів, які заплановані 

на семестр для виконання здобувачами вищої освіти. Оцінку «зараховано» отримують 

здобувачі вищої освіти, які виконали всі навчальні елементи не менш, ніж на 60 %.  
 

До екзамену допускаються здобувачі, які виконали всі види навчальних елементів 

навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. 
 

Критерії оцінювання кожного навчального елемента визначені в робочій програмі 

навчальної дисципліни і доводяться до відома здобувачів на першому в семестрі занятті 

відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни. 
 

Оприлюднення змісту навчальної дисципліни та критеріїв оцінювання здійсню ться 

через інформаційні картки дисциплін, які розміщені на офіційному вебсайті 

Університету. 
 

Здобувачі зобов’язані дотримуватись принципів академічної доброчесності при 

виконанні модульних контрольних робіт, поточних контрольних завдань, 

індивідуальних завдань з дисципліни (дотримання встановленого deadline, коректна 

поведінка, під час лекції здійснювати телефонні дзвінки забороня ться, заборонено 

використання будь-яких підручників, посібників, конспектів лекцій, шпаргалок під час 

проходження модульних контролів, тощо).  

 

3.3.3 Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 

Кадрове забезпечення 

Освітню програму забезпечують: докторів наук – 3, кандидатів наук – 12. Відсоток 

НПП, залучених до викладання навчальних дисциплін за ОП, які мають відповідні 

наукові ступені, становить 79%. 
 

Матеріально-технічне та програмне забезпечення 

Освітній процес відбува ться в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних 

аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними засобами. Зокрема, в 



 

 

 

  

навчальному процесі використову ться: медіастудія, видавнича та поліграфічна 

лабораторія "Політех дизайн", лабораторія пресцентру Одеської політехніки. 

Аудиторії мають телевізор широкоекранний (1 од., 2015); ноутбук (1 од., 2019, 

Windows 7, 1 ліц.); ApacheOpenOffice 4.1.6 (безплатний), мультимедійний про ктор (1 

од., 2010). Медіалабораторія обладнана апаратурою: ноутбук Toshiba, плазма 

телевізійна 49D LG 49n, системний блок Кор (Core №1299), монітор 22’’ Самсунг бі 

2240 (Samsung B2240W), світловий заливний прилад LEDPar-1810, рухлива голова 

Beam 230, алюміні ва стійка LayeR (4 од.), стійка для мікрофона Gravity, світловий 

прилад Led Wash FRCOLOR 3610, профільний прожектор ETC 410 світловий 

сценічний прилад, Speaker Stands стійка, світловий пульт PiLot 2000, студійний 

мікрофон Sennheiser MD 441, мікрофон Shure BETA58, цифровий пульт для звуку 

ALLEN Heafh SQ5, колонки QSC К10. Використову ться програмне забезпечення 

Vmix для запису відеофільмів, відеоконтенту. Освітн  середовище   безпечним для 

життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. 
 

Інформаційно-методичне забезпечення 

Здобувачі освіти мають доступ до книжкового фонду науково-технічної бібліотеки, 

електронної бібліотеки, електронного каталогу, читальних залів з безкоштовною 

зоною Wi-Fi, баз даних SCOPUS та Web of Science з комп'ютерів локальної мережі 

університету. Система дистанційного навчання і консультування забезпечу ться 

завдяки платформам й інструментам Google які мають розширений корпоративний 

функціонал, продуктам Microsoft. Доступ до всіх бібліотечних баз нада ться 

користувачам внутрішньої мережі університету. 

Освітній процес з навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки 

забезпечу ться авторськими підручниками та посібниками, які опубліковані 

викладачами кафедри. 

 

3.3.4 Академічна мобільність 
 

Загальна інформація 

Академічна мобільність в університеті заохочу ться та визна ться згідно із 

процедурами ЄКТС. 

Академічна мобільність регламенту ться Постановою КМУ № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 

12 серпня 2015 року та Положенням університету про порядок реалізації права на 

академічну мобільність https://op.edu.ua/document/2501. 
 

Міжнародна академічна мобільність 

Міжнародна академічна мобільність реалізу ться здобувачами вищої освіти за 

освітньою програмою у партнерських вищих навчальних закладах та наукових 

установах поза межами України. 
 

Внутрішня академічна мобільність 

Внутрішня академічна мобільність реалізу ться здобувачами вищої освіти за 

освітньою програмою у партнерських вищих навчальних закладах та наукових 

установах в межах України. 

Передбачено «включений семестр», «гостьові лекції», спільні наукові заходи (наукові 

конференції, семінари, круглі столи, конкурси),  на основі двосторонніх договорів між 

Національним університетом «Одеська політехніка» та Київським національним 

університетом культури та мистецтв від 16.10.2018 №1; Полтавським національним 

https://op.edu.ua/document/2501


 

 

 

  

педагогічним університетом імені В.Г. Короленка від 05.09.2020 №1; Національним 

транспортним університетом (м. Київ) від 02.09.2020; Київським університетом імені 

Бориса Грінченка від 12.10.2021 р. №1; Національним університетом «Острозька 

академія» від 25.06. 2022 р. №1. 

 

3.3.5 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
 

Іноземні здобувачі вищої освіти та особи без громадянства навчаються на загальних 

умовах з обов’язковим вивченням в межах освітньої програми дисципліни «Українська 

мова як іноземна» в обсязі 6–12 кредитів ЄКТС. 

 

 

3.4 Академічні та професійні права випускників 
 

3.4.1 Академічні права випускників 

Здобуття освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти (системі освіти дорослих), підвищення 

кваліфікації. 

 

3.4.2 Працевлаштування випускників 

ВІДСУТНІ 

 

 

3.5 Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі 

соціальних комунікацій, що передбача  застосування положень і методів соціально-

комунікаційних та інших наук і характеризу ться невизначеністю умов. 
 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК09. 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. 

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, 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. 

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою.  

ЗК12. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК13. Розуміння переваг здорового способу життя та прийняття їх як власних 

цінностей. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність. 

СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт. 

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності. 

СК07. Здатність установлювати комунікацію з представниками різних інституцій та 

організацій на правових засадах із дотриманням професійної етики і доброчесності. 

СК08. Здатність до творчості, креативного вирішення проблемних ситуацій, 

продукування інноваційних ідей та їх впровадження у професійну діяльність. 

СК09. Здатність аналізувати, критично оцінювати, редагувати авторські матеріали та 

просувати їх на різних медіаплатформах. 

СК10. Здатність виявляти особливості медіавиробництва, медіатворчості та 

медіаспоживання, оцінювати їх ефективність та за потреби корегувати. 

СК11. Здатність аналізувати тенденції сучасного інформаційного ринку для 

провадження бізнес-діяльності в медіасфері. 

 

 

3.6 Програмні результати навчання 

ПРН01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 

ПРН02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 

ПРН03. Оцінювати свій або чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що 

організована й проведена самостійно або з колегами. 

ПРН04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 

ПРН05. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 

ПРН06. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 

обмежень та передбачуваних ризиків. 

ПРН07. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег. 

ПРН08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які 

браку  знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань. 



 

 

 

  

ПРН09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, 

представників громадянського суспільства. 

ПРН10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і 

культурних цінностей і досягнень. 

ПРН11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію українською мовою. 

ПРН12. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію іноземною мовою. 

ПРН13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт або на інформаційні 

акції, зважаючи на положення й методи соціально-комунікаційних наук.  

ПРН14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обов’язкових джерел інформації. 

ПРН15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з 

урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. 

ПРН16. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 

інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію. 

ПРН17. Розміщувати оперативно інформацію про свій медіапродукт на доступних 

інтернет-платформах. 

ПРН18. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва. 

ПРН19. Встановлювати комунікацію із суб’ ктами інформаційних послуг, 

користувачами, партнерами, органами влади та управління на засадах професійної етики 

й доброчесності. 

ПРН20. Критично оцінювати, редагувати авторські матеріали з метою ефективного 

впливу на масову аудиторію. 

ПРН21. Наводити аргументи щодо донесення необхідної інформації, просування ідей, 

технологічних рішень у різних сферах соціальних комунікацій. 

ПРН22. Забезпечувати громадськість якісною щодо змісту, форми та впливу мас-

медійною продукці ю. 

ПРН23. Прогнозувати тенденції розвитку медіаринку, запобігати негативним наслідкам, 

корегувати професійну діяльність. 

ПРН24. Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров'я 

шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу 

життя, проведення роз'яснювальної роботи серед різних груп населення. 



 

 

4 ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

4.1 Розподіл кредитів ЄКТС між освітніми компонентами 
 

№ 

з/п 
Групи освітніх компонентів 

Кількість кредитів ЄКТС / % 

Обов’язкова 

частина 

Вибіркова 

частина 

Всього за 

весь термін 

навчання 

1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 42,0 / 17,5% 12,0 / 5,0% 54,0 / 22,5% 

2 
Навчальні дисципліни професійної 

підготовки 
115,5/48,125% 

49,5 / 

20,625% 
165/68,75% 

3 Курсові проєкти 3,0 / 1,25 Немає 3,0 / 1,25 

4 Практична підготовка 12,0 / 5,0% Немає 12,0 / 5,0% 

5 Атестація 6,0 / 2,5% Немає 6,0 / 2,5% 

Всього за весь термін навчання 178,5/74,375% 
61,5 / 

25,625% 
240 / 100% 

 

 

4.2 Обов’язкова частина 

 

4.2.1 Освітні компоненти 
 

№ з/п Освітні компоненти 

Індиві- 

дуальне 

завдання 

Форма 

контролю 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 
1 2 3 4 5 

1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

1.1.1 Іноземна мова   З, Е  6,0 

1.1.2 Історія України та української культури РР З 3,0 

1.1.3 Риторика та аргументація  З, Е  7,5 

1.1.4 Теорія соціальних комунікацій  РР Е, Е  9,0 

1.1.5 Філософія  РР З  3,0 

1.1.6 Соціальна інформатика   Е  4,5 

1.1.7 Українська мова (за професійним спрямуванням)  З  3,0 

1.1.8 Основи академічної грамотності    З  3,0 

1.1.9 Фізичне виховання  З 3,0 

1.1.11 Іноземна мова2  З 3,0 

1.1.12 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням)2 

 
З,Е 6,0 

Всього за групою 42 

2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

1.2.1 Вступ до фаху  З  3,0 

1.2.2 Історія української журналістики РР Е  4,5 

1.2.3 Новітні інформаційно-комунікаційні технології РГР Е  6,0 

1.2.4 Професійно-ділові комунікації  З  3,0 

1.2.5 Історія зарубіжної журналістики РР З  4,5 

1.2.6 Етика медіадіяльності  Е  4,5 

1.2.7 Практична стилістика та культура мови  З  3,0 



 

 

 

1.2.8 Теорія і методика журналістської творчості РР Е, Е  7,5 

1.2.9 Теорія масових комунікацій РР Е, Е  7,5 

1.2.10 Основи мережевих технологій КР Е  6,0 

1.2.11 Безпека професійної діяльності журналіста  З 3,0 

1.2.12 Фотожурналістика  З 3,0 

1.2.13 Жанри медіатекстів  Е 3,0 

1.2.14 Пресова журналістика  Е 4,5 

1.2.15 Журналістика даних  Е 6,0 

1.2.16 Сучасна публіцистика  З 3,0 

1.2.17 Журналістське розслідування КР Е 6,0 

1.2.18 Радіожурналістика  З 4,5 

1.2.19 Медіаправо  Е  3,0 

1.2.20 Тележурналістика  З  3,0 

1.2.21 Інтернет-журналістика  Е  4,5 

1.2.22 Агенційна журналістика   Е  3,0 

1.2.23 Організація роботи пресслужби  Е 3,0 

1.2.24 Газетно-журнальне виробництво  З, Е  6,0 

1.2.25 Регіональна і галузева журналістика КР Е  6,0 

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

Всього за групою 115,5 

3 Курсові проєкти  

1.3.1 Практики медіадіяльності Захист 3,0 

Всього за групою 3,0 

4 Практична підготовка 

1.4.1 Ознайомлювальна практика  Диф.залік  3,0 

1.4.2 Навчальна практика Диф.залік  3,0 

1.4.3 Виробнича практика  Диф.залік  3,0 

1.4.4 Переддипломна практика  Диф.залік  3,0 

Всього за групою 12,0 

5 Атестація 

1.5.1 Кваліфікаційна робота  Захист 6,0 

Всього за групою 6,0 

Загальний обсяг обов’язкових освітніх компонентів 178,5 

 



 

 

4.2.2 Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 сем.  1.1.1  1.1.3  1.1.4  1.1.9  1.2.1  1.2.2  1.2.3  1.2.4  30 кредитів 

                   

2 сем.  1.1.1  1.1.2  1.1.3  1.1.4  1.2.5  1.2.6  1.2.7  1.4.1  30 кредитів 

                   

3 сем.  1.1.5  1.1.8  1.2.8  1.2.9  1.2.10  1.2.11      30 кредитів 

                   

4 сем.  1.1.7  1.2.8  1.2.9  1.2.12  1.2.13  1.3.1  1.4.2    30 кредитів 

                   

5 сем.  1.2.15  1.2.16  1.2.17  1.2.19          30 кредитів 

                   

6 сем.  1.1.6  1.2.20  1.2.21  1.2.22  1.4.3        30 кредитів 

                   

7 сем.  1.2.14  1.2.23  1.2.24  1.2.25          30 кредитів 

                   

8 сем.  1.2.18  1.2.24  1.2.26  1.4.4  1.5.1        30 кредитів 

ОК загальної 

підготовки 

 ОК професійної 

підготовки 

 Курсові  

проєкти 

 Практична підготовка 

Атестація 



 

 

4.2.3 Матриця відповідності програмних результатів навчання програмним компетентностям 
  

Програмні 

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 

ЗК 

13 

СК 

01 

СК 

02 

СК 

03 

СК 

04 

СК 

05 

СК 

06 

СК 

07 

СК 

08 

СК 

09 

СК 

10 

СК 

11 

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                    +    + 

ПРН24             +            

 

 



 

 

 

4.2.4 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними освітніми компонентами ОП 
 

Програмні 

результат

и 

навчання 

Номери освітніх компоненті 

1
.1

.1
 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.1

.4
 

1
.1

.5
 

1
.1

.6
 

1
.1

.7
 

1
.1

.8
 

1
.1

.9
 

1
.2

.1
 

1
.2

.2
 

1
.2

.3
 

1
.2

.4
 

1
.2

.5
 

1
.2

.6
 

1
.2

.7
 

1
.2

.8
 

1
.2

.9
 

1
.2

.1
0
 

1
.2

.1
1
 

1
.2

.1
2
 

1
.2

.1
3
 

1
.2

.1
4
 

1
.2

.1
5
 

1
.2

.1
6
 

1
.2

.1
7
 

1
.2

.1
8
 

1
.2

.1
9
 

1
.2

.2
0
 

1
.2

.2
1
 

1
.2

.2
2
 

1
.2

.2
3
 

1
.2

.2
4
 

1
.2

.2
5
 

1
.2

.2
6
 

1
.3

.1
 

1
.4

.1
  

1
.4

.2
  

1
.4

.3
  

1
.4

.4
  

1
.5

.1
  

ПРН1     +       +   + +   +    +      +           +   

ПРН2       +    +       +      +  +       +   +     + + 

ПРН3      +             +        +         +  +     

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

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

ПРН6              +       +      +      +       + +  

ПРН7              +                   +  +    +    

ПРН8       +    +             +    +  + +    +     +  + 

ПРН9                +   +   +       +         +     

ПРН10   +             +   + + +                 +     

ПРН11    +    +      +   + +     +   +  +  +            + 

ПРН12  +                                        + 

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

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

ПРН15             +    +   +  +  +        +  +  + +   + +  

ПРН16              +     +        +      + + +     + +  

ПРН17             +     +  +    + +      +     +     +  

ПРН18                +     +      +  +  +           + 

ПРН19  +  +    +                              +     

ПРН20     +    +        +                          

ПРН21         +  +                               + 

ПРН22                       +           +      +   

ПРН23                               +          +  

ПРН24         +                                 
 



 

 

4.3 Вибіркова частина 

 

Обсяг вибіркових освітніх компонентів за весь строк навчання за освітньою програмою 

становить не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС. 
 

Здобувачі вищої освіти можуть обирати освітні компоненті для формування власної 

індивідуальної траєкторії навчання з каталогів вибіркових освітніх компонентів або з 

навчальних планів інших діючих освітніх програм. Вибір освітніх компонентів 

здобувачами здійснюється відповідно до «Порядку формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачами вищої освіти» в Одеській політехніці. 

  

 

 

5 АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Форма атестації: Кваліфікаційна робота. 
 

Вимоги до кваліфікаційної роботи: 

Кваліфікаційна робота являє собою виготовлений інформаційний продукт або проект 

інформаційної акції чи інформаційну акцію, до яких додають пояснювальну записку. 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або 

практичної проблеми у сфері соціальних комунікацій, що характеризується 

комплексністю і невизначеністю умов. 
 

Обсяг роботи – 60-70 сторінок. 
 

Робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікацій.  
 

Усі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої в Університеті 

процедури та розміщуються у репозитарії Університету. 

 

 

 

6 СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти функціонує в Університеті 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», «Стандартів 

і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» 

Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, національного стандарту 

«Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2015 та професійних стандартів. 

1. Принципи і процедури забезпечення якості вищої освіти встановлені в «Політиці 

Університету в сфері якості» (https://op.edu.ua/document/10107) та Положенні про систему 

внутрішнього забезпечення якості (https://op.edu.ua/document/8818), Положенні про центр із 

забезпечення якості вищої освіти (https://op.edu.ua/document/8852), Положенні про Раду з 

якості освітньої діяльності в Національному університеті «Одеська політехніка» 

(https://op.edu.ua/document/8817).  

2. Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється відповідно до 

Процедури з розроблення освітніх програм (https://op.edu.ua/document/3355). 

3. Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та НПП відповідно до 

«Положення про щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників 

Одеської політехніки» (https://op.edu.ua/document/7233), «Процедури організації моніторингу 

оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності» 

(https://op.edu.ua/document/2536) оприлюднено за посиланням: https://op.edu.ua/about/reports. 

http://czos.opu.ua/
http://czos.opu.ua/


 

 

 

  

4. Підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників 

відбувається у відповідності до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників (https://op.edu.ua/document/2518).  

5. НПП забезпечується можливість підвищити кваліфікацію та пройти стажування в 

Центрі дистанційної освіти або в Центрі педагогічної майстерності Університету 

https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master . 

6. Організація освітнього процесу відбувається у відповідності до Положення про 

організацію освітнього процесу в Національному університеті «Одеська політехніка» 

(https://op.edu.ua/document/9419); процедури вибору дисциплін визначено в Положенні про 

порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів 

(https://op.edu.ua/document/3354), самостійна робота здобувачів забезпечується відповідно до 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни (https://op.edu.ua/document/2549) та 

унормовується відповідно до Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти 

(https://op.edu.ua/document/2294). 

7. Ефективне управління освітнім процесом забезпечується за допомогою широко 

розвиненої інформаційної системи Університету (https://is.op.edu.ua). 

8. ОП розміщені в «Каталозі освітніх програм» (https://op.edu.ua/education/programs). 

Доступна інформація про всі ОП, ступені вищої освіти та кваліфікації. 

9. Перевірка на академічний плагіат відбувається у відповідності до «Порядку перевірки 

навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 

наявність академічного плагіату» (https://op.edu.ua/document/2754). 

10. Для осіб з особливими потребами створено групи психологічно-педагогічного 

супроводу інклюзивного навчання (https://op.edu.ua/document/2542). 

11. В Університеті діє Антикорупційна програма запобігання та виявлення корупції 

(https://op.edu.ua/document/8518). 

 

 

 


