Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проекту:
«Освітньо-професійна програма зі спеціальності 061 Журналістика на 2019 рік
провадження освітньої діяльності»
№ Пункт /
підпункт, до
якого є
зауваження /
пропозиції
1 Е
Програмні
компетентності

4
Освітні
компоненти

Автор (ри)
зауваження /
пропозиції

Зміст зауваження /
пропозиції

Ураховано / відхилено

Работін Ю.А.,
голова правління
Одеської
регіональної
організації
Національної
спілки
журналістів
України, голова
оргкомітету
загальнонаціональ
ного конкурсу
«Українська мова
– мова єднання»,
Заслужений
журналіст
України, член
правління НСЖУ

«На наш погляд,
програмні
спеціальні
компетентності
мали б біль прозоро
співвідноситися їз
загальними
компетентностями
з метою підготовки
фахівців із
широкими
світоглядними
орієнтирами і
соціальними
навичками».

Ураховано:
В ОП з-поміж загальних
компетентностей
введено такі:
ЗК6. Навички
міжособистісної
взаємодії.
ЗК8. Здатність діяти на
основі
етичних
міркувань
(мотивів).
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;
серед
системних
компетентності:
ЗК11.
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;
Серед інноваційних:
СК14. Володіння
базовими навичками

2

4
Освітні
компоненти

Лопатько Олег
Олексійович
ТОВ «СТАР ТАЙМ»,
м. Одеса
Генеральний
директор, продюсер
всеукраїнської премії
Simple the Best, шоумюзикла «Незнайка
на Луне», талант-шоу
«Кастинг», «ЯАртист».

спілкування, умінням
встановлювати,
підтримувати і
розвивати
міжособистісні
відносини, ділові
відносини з
представниками різних
державних, фінансових,
громадських структур,
політичних організацій,
ЗМІ, інформаційними,
рекламними,
консалтинговими
агентствами.
Забезпеченню набуття
здобувачами додаткових
соціальних навичок
сприяють ОК:
«Іміджологія», «Етика»,
«Міжкультурні
комунікації».
«Пропонуємо
Відхилено:
розглянути
ОК «Українська мова за
можливість
професійним
доповнення курсу спрямуванням» є
«Українська мова продовженням циклу ОК,
за професійним
що сприяють
спрямуванням»
формуванню навичок
вивченням
міжособистісної взаємодії
професійної
за допомогою державної
лексики із реклами мови. З уведенням ОК,
та піару.
що стосуються реклами і
піару, було
доопрацьовано зміст
дисципліни на вивчення
відповідної професійної
лексики.

