
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50625 Журналістика

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 061 Журналістика

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 5754

Повна назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Ідентифікаційний код ЗВО 43861328

ПІБ керівника ЗВО Оборський Геннадій Олександрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

https://op.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/5754

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 50625

Назва ОП Журналістика

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра інформаційної діяльності та медіа-комунікацій

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра історії та етнографії України, кафедра філософії та методології 
науки, кафедра іноземних мов, Інститут дистанційної та заочної освіти

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

проспект Шевченка, 1, м. Одеса, Одеська обл., 65044

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 386143

ПІБ гаранта ОП Панькевич Олена Олександрівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

o.o.pankevych@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-215-56-30

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 8 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 061 Журналістика на гуманітарному факультеті Державного 
університету «Одеська політехніка» (далі – університет) проводиться з 2017 року, після того, коли університет було 
включено в реєстр Асоціації європейських університетів (1999 р.), відкрито гуманітарний факультет (2001 р.) і 
накопичено необхідний досвід у царині гуманітаризації вищої технічної освіти та досягнуто балансу між 
гуманітарним і технічним профілями професійної підготовки.
Провадження освітньої діяльності зі спеціальності 061 «Журналістика» продиктовано усталеною тенденцією до 
інтенсифікації інформаційних потоків, розширення інформаційного простору, зростання попиту на фахівців, 
здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання в медіасфері, а також об'єктивними потребами регіону, а саме: 
соціально-економічним, торговельним, туристчним та ін.
У 2017 р. було отримано ліцензію з підготовки бакалаврів з ліцензованим обсягом 60 осіб (денної та заочної форм 
навчання) по випусковій кафедрі документознавства та інформаційної діяльності, із 2018 р. по кафедрі, що оновила 
назву, – інформаційної діяльності та медіа-комунікацій (далі: ІДМК).
Підготовка журналістів представлена ОП 2017, 2018, 2019, 2020 і 2021рр. і розглядається як динамічна практика, що 
оновлюється вслід за інноваційними процесами в соціальнокомунікаційній й освітній сферах:
- перша ОП 2017 р. обговорена й затверджена Вченою радою ОНПУ від 17.05.2017 та введена в дію з 1 вересня 2017 р. 
наказом ректора № 34 від 13.06.2017;
- ОП 2018 р. переглядалася відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення освітніх програм згідно з 
наказом МОН України від 29.03.2018  № 206 та введена в дію з 1 вересня 2018 р. наказом ректора № 74 від 
26.12.2018;
- ОП 2019 р. оновлена та приведена у відповідність зі Стандартом вищої освіти України зі спеціальності 061 
Журналістика для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України № 864 
від 20.06.2019), та введена в дію з 1 вересня 2019 р. наказом ректора № 27 від 27.08.2019;
- ОП 2020 р. оновлена з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів, обміну досвідом з іншими ЗВО та введена в дію з 
1 вересня 2020 р. наказом ректора № 53/1 від 28.08.2020;
- ОП 2021 р., що акредитується (уведена в дію з 1 вересня 2021 р. наказом ректора № 42/1 від 22.06.2021), зазнала 
суттєвого оновлення з урахуванням накопиченого досвіду, традиційного обміну думками з представниками освітньої 
спільноти, співпраці із зовнішніми стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти, що позначилося на змістовому 
наповненні, співвідношенні між теоретичними та технологічно-практичними освітніми компонентами, на 
розширенні можливостей набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, мотивацїї до посилення 
професійної відповідальності, дотримання фахової та академічної доброчесності. ОП 2021 р. концептуально 
узгоджується з місією та Стратегією університету й спрямовується на набуття здобувачами вищої освіти необхідних 
компетентностей та їх застосовування в соціально-гуманітарних та технологічно-фахових журналістських 
практиках.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 44 41 3 0 0

2 курс 2020 - 2021 25 19 6 0 0

3 курс 2019 - 2020 14 7 7 0 0

4 курс 2018 - 2019 9 4 5 0 0

5 курс 2017 - 2018 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні
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перший (бакалаврський) рівень 50625 Журналістика

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 164926 58362

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

58362 58362

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 4970 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 061-2021-zhurnalistyka.pdf JpxsL6iDfMege0/hALeic5gm4DSLkVqjqWxpmYPe+Uo=

Навчальний план за ОП 061-2021-zhurnalistyka-np.pdf FVHA4MAGUljx6S5z6fhlqy7Xxr/JY63nGrC/6kvN+uU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Paritet.pdf XQHd7LGbjapzfFJ3vmmDuVtBc8xZn8kFyRmfcXS38XQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Порто-Франко.pdf qM0ciq6bHj+RwfRGU/+AJS4PfWx9oCuuOQty8wO1jqI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Радіо_Свободи.pdf TLb+Nsl8X4Wjv0TqHzA+tXQR8QqS5ZtOprQMrAjTB5Q
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Вечерняя_Одеса.pdf cqlcs91Pwja9vO/DcaH5OiRiMoPQLuGZxYzrrMc3vBM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_КРУГ.pdf mBIzN1NQlGw4sPrqCDJhKiplERpWfVhu8EW/Gr+sasU
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Мета ОП спрямована на забезпечення здобувачів вищої освіти базовою теоретичною та практичною підготовкою, 
необхідною для виконання професійних обов’язків у сфері соціальних комунікацій, оперативного реагування на 
зміни інформаційного середовища, розбудови медіасистеми України і формування громадянського суспільства. 
Особливість ОП полягає в:
-підготовці журналіста, здатного працювати в умовах конвергентності на різних медіаплатформах;
- сприянні індивідуалізації освітньої траєкторії, участі у тренінгах і майстер-класах, гуманізації відносин між 
здобувачем освіти і надавачем освітніх послуг;
- отриманні через вибіркові компоненти неспеціалізованих надпрофесійних компетенцій і навичок, соціально-
політичних, психолого-етичних, правових, економічних, екологічних тощо;
- можливості брати участь у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), які 
реалізуються через українсько-німецький, українсько-іспанський, українсько-польський навчально-наукові 
інститути та вимагають належної мовної компетентності відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти на рівні не нижче В2.
Додаткова інформація щодо ОП подана на супровідному веб-ресурсі: https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Цілі навчання за ОП зорієнтовані на забезпечення здатності випускника розв’язувати складні завдання в галузі 
соціальних комунікацій, що передбачає застосування теоретичних положень і методів, поєднання традиційних та 
інноваційних підходів до об’єкта вивчення, академічних і позаакадемічних активностей, українського та світового 
досвіду.
Цілі навчання корелюють із місією університету, що полягає у підготовці на засадах академічної культури 
доброчесності та національної ідентичності висококваліфікованих фахівців, здатних навчатися впродовж життя, та 
формування інтелектуального капіталу суспільства,  та стратегією, зорієнтованою на задоволення вимог замовників 
до випускників, які відповідають міжнародним стандартам, шляхом надання комплексу якісних освітніх послуг 
(https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view). Цілі ОП узгоджено з Концепцією 
інноваційного розвитку університету (https://drive.google.com/file/d/1LgIn0V5B1lUCj4bCgSmPN38MVLgSjeZ_/view), 
насамперед із тенденцією до вдосконалення організації і змісту навчально-виховного процесу згідно з 
європейськими стандартами при збереженні досягнень вітчизняної вищої школи, розбудовою навчального процесу 
на принципах гнучкості, адаптивності та інноваційності, з орієнтацією на потреби здобувачів вищої освіти та 
зовнішніх стейкхолдерів.
ОП ґрунтується на компетентнісній моделі підготовки фахівців, формуванні цілісної системи освітніх компонентів, 
інтердисциплінарному підході, можливості вибудовувати індивідуальні траєкторії.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

На основі проведеного моніторингу інтересів здобувачів вищої освіти та з урахуванням висловлених побажань було:
- зменшено кількість лекційних годин із ОП016 «Сучасна публіцистика» (30 год. ОП 2020 р. –16 год. ОП 2021 р.); 
ОП09 «Теорія масових комунікацій» (60 год. ОП 2020 р. – 46 год. ОП 2021 р.) та ін.; 
- зменшено кількість кредитів на вивчення реклами і PR  – ОП09, ОП15, ВП10 (ОП 2020 р.) – ОП026, ВП013 (ОП 
2021 р.) (19,5 кред. ОП 2020 р. – 7,5 кред. ОП 2021 р.);
- замінено ОК ОП021«Видавнича справа та редагування» ОП2020 р. ОП024 «Газетно-журнальне виробництво» ОП 
2021 р.;
- уведено в перелік обов’язкових ОК ОП015 «Журналістика даних», ОП022 «Агенційна журналістика»; список 
вибіркових ОК було доповнено ВП028 «Блогінг»;
- збільшено кількість практик: додано ознайомлювальну (на І курсі) і навчальну (на ІІ курсі);
- реалізовано пропозицію щодо можливості поєднання навчання із набуттям практичного досвіду за фахом (від 
стажування до можливого працевлаштування).

- роботодавці

Роботодавців залучено до обговорень ОП на засіданнях кафедри (див. протокол №10 від 14 квітня 2021 р.; №12 від 
09 червня 2021р.), до експертної оцінки ОП та під час виробничої і переддипломної практик:
- пропозиція Работіна Ю.А., голови правління Одеської регіональної організації НСЖУ, щодо важливості 
практичних навичок пошуку, обробки та передачі інформації у комп’ютерних мережах зумовила впровадження ОК 
ОП10 «Основи мережевих технологій»; рефлексією на рекомендації Морозова В.В., головного спеціаліста 
управління представників Національної  ради з питань телебачення і радіомовлення в Одеській області, було 
введення вибіркових ОК регіонального та галузевого спрямування: ОП025 «Регіональна і галузева журналістика»; 
ВП022 «Політична журналістика», ВП027 «Військова журналістика», ВП023 «Економічна журналістика», ВП024 
«Екологічна журналістика»; поради Штекеля М.Л., представника української служби «Радіо Свобода», щодо 
посилення уваги до цифрових технологій ураховано у змісті ОК ОП012 «Фотожурналістика», ОП03 «Новітні 
інформаційно-комунікаційні технології», ОП010 «Основи мережевих технологій»; пропозиції керівниці пресцентру 
«Paritet» Сибір Ю.В.щодо збільшення практичних занять ураховано в ОК ОП07 «Практична стилістика», ОП08 
«Теорія і методика журналістської творчості».
Сприятливим майданчиком для діалогу є опитування роботодавців через веб-сайт університету 
(https://op.edu.ua/quality/stakeholders), обговорення проблем журналістської освіти в медіа 
(https://youtu.be/OzZjHXseycQ; http://www.krug.com.ua/news/38759).

- академічна спільнота

Зміст ОП розроблено робочою групою, у яку увійшли викладачі, що мають необхідний рівень наукової та 
професійної активності й орієнтуються в сучасних трендах академічного і масмедійного середовища. Так, було 
визнано за необхідне ввести ОК ОП11 «Безпека професійної діяльності журналіста», ОП13 «Жанри медіатекстів», 
ОП14 «Пресова журналістика»; оновлено перелік вибіркових ОК професійної підготовки, до якого додано вісім 
нових ОК, а саме: ВП03, ВП06, ВП08, ВП22, ВП23, ВП24, ВП26, ВП27, ВП28 і вилучено ОК, які не зовсім 
відповідають спеціальності «Журналістика»; переглянуто змістове наповнення ОК ОП16 «Сучасна публіцистика»,  
ОК ОП04 «Професійно-ділові комунікації», ОК ОП09 «Теорія масових комунікацій», ВП04 «Журналістська 
майстерність».
Міждисциплінарний блок програми, зокрема в частині співвідношення компетентностей і результатів навчання, 
розроблявся у співпраці з викладачами суміжних кафедр гуманітарного факультету. ОП було обговорено на 
розширеному засіданні кафедри ІДМК (протокол №10 від 14.04.2021), розглянуто викладачами кафедр-партнерів 
ЗВО (див. відгуки на супровідному до ОП веб-ресурсі у розділі «Академічна спільнота»: 
https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/). Концептуальні засади ОП  було сформовано з урахуванням наукових 
поглядів провідних фахівців галузі.
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- інші стейкхолдери

При підготовці ОП бралися до уваги інтереси інших стейкхолдерів підприємств, професійних організацій та установ, 
у яких працюють випускники ОП на посадах, що не вимагають кваліфікації бакалавра за спеціальністю 061 
«Журналістика». Такі стейкхолдери не впливають на формування цілей та фокусу ОП, але надають можливість 
з’ясувати сформованість у випускників загальних компетентностей (залучення до навчального процесу викладачів з 
досвідом практичної роботи; медіатренерів; фахівців з медіаграмотності та ін.).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та результати навчання ОП корелюють із новітніми тенденціями на медіаринку та ринку праці (див. 
https://thedigital.gov.ua/) характеризується зростанням обсягів інформації та зміною структури знань, умінь та 
навичок, що вимагаються від фахівця. З переходом ЗМІ на мультимедійні платформи з’явилася необхідність 
володіння навичками роботи в онлайн-редакціях, мережевих комунікаціях, працювати з bigdata. Нагальні потреби 
ринку праці набули втілення в ПРН1; ПРН3; ПРН4; ПРН5; ПРН8; ПРН11, ПРН 13, ПРН14, ПРН15, ПРН17, ПРН18 
тощо. Надані відгуки роботодавців засвідчили достатню підготовку випускників ОП у галузі журналістики, що 
відповідають вимогам ринку праці; ураховують потребу регіональних редакцій в фахівцях, здатних створювати й 
обробляти фотоконтент, розробляти дизайн; мати базові навички відео- та аудіомонтажу.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Цілі та програмні результати навчання ОП зумовлені галузевим і регіональним контекстом. Регіональний контекст 
впливає на ПРН здобувачів вищої освіти ОП, оскільки вони мешкають переважно в Південному регіоні України.
Навчальний контент сфокусовано на економічних, соціальних, культурологічних, міжетнічних проблемах регіону, 
створенні грамотного медіапродукту. Регіональний контекст відбито наявністю таких ПРН: ПРН4; ПРН7; ПРН8; 
ПРН13; ПРН16. Проходження ознайомлювальної, навчальної, виробничої, переддипломної практик, формування 
тематики кваліфікаційних робіт враховує пріоритети бачення практичної діяльності здобувачів ОП та потенційних 
роботодавців і стейкхолдерів ОП, підкріплюється в ПРН1; ПРН2; ПРН3; ПРН4; ПРН5; ПРН6; ПРН7; ПРН9; ПРН10; 
ПРН14; ПРН15; ПРН16; ПРН17; ПРН19; ПРН23.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Вітчизняний досвід під час формулювання цілей та ПРН ОП було враховано: 
-  дослідженням аналогічних ОП інших ЗВО (СумДУ (https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1756), ЛНУ ім. Івана 
Франка (https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/OPP-bakalavr.pdf), ЧНУ імені Юрія Федьковича 
(https://www.journalistic.space/sp-061-ba-journalism-2020-21/), ХНУ імені В.Н. Каразіна 
(https://www.univer.kharkov.ua/proekt/b-zhurnalistyka-2020.pdf);
- вивченням іноземного досвіду програм навчальних закладів (Університету Палацького в м.Оломоуці Чеська 
Республіка ( https://kmksz.upol.cz/en/), Ягелонського університету в м.Кракові, Польща ( 
https://studyforyou.info/uk/specialities/zhurnalistyka-455), Жешувського університету в м. Жешуві, Польща ( 
https://www.ur.edu.pl/pl), The University of Lincoln Великобританія 
(https://www.lincoln.ac.uk/home/course/joujouub/), Michigan State University,США 
(https://comartsci.msu.edu/departments/school-journalism);
- проходження стажування викладачів кафедри ІДМК (2017 р. доц. Т.А. Лугова - Akademia Gorniczo-Hutniczaim. 
Stanistawa Staszica (м. Краків, Польща) underthe ERASMUS+ programm; участь кафедри ІДМК в реалізації проєкта 
Еразмус+ «GameHub» (https://op.edu.ua/international/projects/gamehub); проф. Баландіна Н.Ф- була виконавицею 
міжнародного проєкту «Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulu ̊» в Університеті Палацького 
(м. Оломоуць, Чеська Республіка) та ін.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Перелік компетентностей та ПРН за ОП узгоджено зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» 
(Наказ МОНУ № 864 від 20.06.2019 р.) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти досягаються змістом, 
структурою, логічною послідовністю ОК, методами, формами освітнього процесу. 
Досягнення ПРН здійснюється шляхом засвоєння обов’язкових компонент ОП (в обсязі 180 кредитів, із яких 120 
кредитів відведено на вивчення обов’язкових компонент професійної та практичної підготовки, і поглиблюється 
вивченням вибіркових ОК (в обсязі 60 кредитів, із яких 45 кредитів відведено на вивчення вибіркових компонент 
професійної підготовки). В ОП розроблено структурно-логічну схему, матрицю співвідношення програмних 
компетентностей до освітніх компонент, матрицю співвідношення результатів навчання до програмних 
компетентностей, матрицю співвідношення результатів навчання до освітніх компонент. Навчальне навантаження 
здобувача відповідає навчальному плану та «Методичним рекомендаціям із розрахунку навантаження здобувачів 
вищої освіти» (див. https://op.edu.ua/document/2537). Згідно з навчальним планом і навчальним навантаженням, 
здобувач  вищої освіти ОП має можливість набувати вміння, знання на лекціях, практичних та лабораторних 
заняттях, виконанням РР, РГР, КР, кваліфікаційної роботи;  участі у медіапроєктах, круглих столах, воркшопах.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
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поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Для спеціальності 061 «Журналістика» затверджено Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, галузі знань 06 Журналістика (Наказ МОН України № 864 від 20.06.2019,  див. 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/061-Zhurnalistyka-
bakalavr.28.07.doc).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Освітні компоненти ОП відповідають предметній області спеціальності 061 «Журналістика», що виявляється в 
об`єкті, цілях, методах ОП. Зміст ОП має чітку логічну структуру.
ОК підпорядковано логіці викладання та спрямовано на досягнення ПРН. ОК відповідають змісту предметної галузі. 
Об’єктами обов’язкових компонент освітньої складової ОП є: розвиток ЗМІ та журналістики в Україні; сучасні 
інформаційні та комунікаційні технології мультимедійних даних; правила  поведінки у професійному середовищі та 
стратегії професійно-ділової взаємодії; безпека професійної діяльності журналістаі; особливості фотографічної 
техніки; жанрові ознаки радіопередач; виражальні засоби телебачення, операторської роботи і монтажу 
телепрограм; інформаційні продукти; інформаційно-технологічні засади діяльності інформаційних агентств; теорія 
газетно-журнального виробництва.
Об`єктами вибіркових компонент освітньої складової ОП є: загальні тенденції розвитку міжнародної журналістики; 
інформаційний контент; принципи поведінки журналіста; медіакритичні аспекти редакторського фаху; осноівні 
концепції та практичні проблеми різних сфер соціальних комунікацій з використанням визначених в ОП методів 
навчання.
ОП спроєктовано з урахуванням розвитку професійних і творчих здібностей здобувачів вищої освіти, необхідних для 
розв`язання завдань і вирішення ситуацій в журналістській сфері. Цьому сприяють ОК як загальної (ОЗ04, ОЗ06 та 
ін.), так і професійної підготовки (ОП18, ОП20, ОП21 та ін.). 
Обладнання відповідає змісту ОК, яке здобувачі вищої освіти застосовують з метою вдосконалення вмінь і 
практичних навичок: спеціально оснащені навчальні аудиторії, навчальна лабораторія інформаційно-
комунікативних технологій, медіастудія, апаратне та програмне забезпечення, лабораторія «Політехдизайн», 
комп`ютерні робочі місця.
Під час практик, підготовки кваліфікаційної роботи здобувачі використовують сучасні методи інформаційного 
аналізу,  збору, обробки та поширення інформації. 
Рекомендації ЕГ та недоліки попередньої акредитаційної експертизи опрацьовано та відображено в змісті ОП. Так, 
ОК ОП07 «Основи менеджменту медіаіндустрії» ОП 2020 р. замінено та додано нові ОК журналістського 
спрямування ОП10 «Основи мережевих технологій», ОП11 «Безпека професійної діяльності журналіста», ОП13 
«Жанри медіатекстів», ОП14 «Пресова журналістика», ОП15 «Журналістика даних», ОП22 «Агенційна 
журналістика», ОП24 «Газетно-журнальне виробництво», ОП 25 «Регіональна і галузева журналістика» (протокол 
засідання кафедри ІДМК № 10 від 14.04.2021); ОК ВЗ17«Медіаправо» ОП 2020 р. включено до основної частини ОК 
професійної підготовки ОП 2021 р. ОК ОП19 (протокол засідання кафедри ІДМК № 10 від 14.04.2021), ОК ОП13 
«Основи академічної грамотності» ОП 2020 р.  перенесено з 4 семестру на 3 семестр ОП 2021 р. ОК ОЗ08. Збільшено 
загальну кількість кредитів на проходження практики (із 7,5 кредитів до 13,5). Додано ознайомлювальну та 
навчальну практики.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

1. Формування індивідуальної освітньої траєкторії  реалізується на підставі індивідуальних навчальних планів 
здобувачів, які відповідають нормативним документам університету: 
 - «Положення про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін» 
(див.https://op.edu.ua/document/3694). Здобувачі реалізують право обирати ОК з вибіркової частини обсягом не 
менш ніж 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС. На підставі створеної в університеті електронної бази 
інформаційних карток вибіркових дисциплін здобувачі отримують вичерпну інформацію.
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- «Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419). 
- «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_amob.pdf). 
- «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ в 
неформальній та інформальній освіті» (https://op.edu.ua/document/3447).
2. Здобувачі мають можливість навчання за кількома ОП, поєднувати навчання за ОП зі спеціальності з навчанням в 
Українсько-німецькому навчально-науковому інституті, Українсько-іспанському навчально-науковому інституті, 
Українсько-польському навчально-науковому інституті, здобувати неформальну освіту, брати участь у програмах 
міжнародної академічної мобільності.
3. Здобувачі мають можливість вибору місць проходження практик; вибору тематики курсових, кваліфікаційних, 
науково-дослідних робіт.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право на вибір навчальних дисциплін регламентується «Положенням про порядок організації вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін» (https://op.edu.ua/document/3354). У розділі 5 «Організація здійснення вибору навчальних 
дисциплін здобувачами вищої освіти» (с. 16) для здобувачів 1–3 курсів бакалаврської підготовки порядок організації 
вибіркових компонентів містить наступні положення:
- на офіційному сайті університету до 1 березня поточного року розміщується інформація про перелік вибіркових 
дисциплін за курсами та спеціальностями на наступний навчальний рік (https://op.edu.ua/education/selective); 
- здобувачі вищої освіти ознайомлюються з інформаційними картками дисциплін, що розміщуються на сайті 
університету (https://op.edu.ua/studies/selective/4115), обирають дисципліни і до 20 березня подають до деканатів 
письмові заяви про те, які дисципліни бажають вивчати та указують пріоритетність їх вивчення; 
- після обробки заяв, укладання зведених відомостей, відбувається уточнення переліку дисциплін. До 5 квітня 
деканати формують остаточні списки дисциплін та зазначають кількість зацікавлених у вибіркових курсах 
здобувачів; 
- до 15 квітня інформація про обрані ОК заноситься до індивідуальних навчальних планів здобувачів; 
- до 25 квітня інформація щодо вибраних дисциплін доводиться до відома відповідних кафедр, які ці дисципліни 
забезпечують.
Несвоєчасне надання здобувачем заяви на вивчення вибіркових навчальних дисциплін є грубим порушенням 
навчальної дисципліни. У такому випадку деканат навчально-наукового інституту, факультету самостійно 
прикріплює такого студента на вивчення вибіркових навчальних дисциплін до сформованої групи, де є вільні місця. 
Письмовою заявою здобувач вищої освіти повідомляє про зроблений вибір і подає її в деканат гуманітарного 
факультету. Вибіркова частина ОП пропонує 60 кредитів або 25 % кредитів обсягу ОП.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОП передбачає практичну підготовку здобувачів вищої освіти на практичних і лабораторних заняттях та практиках.
Метою практичної підготовки є опанування здобувачами сучасними методами, формами організації та технологіями 
масових комунікацій; закріплення професійних знань, умінь і навичок; формування здатності до ухвалення 
самостійних рішень. 
Особливу роль у системі практичної підготовки відіграють практики, програми яких 
(https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/) розроблено згідно з «Положенням про проведення практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2304). Практична підготовка здобувачів 
проводиться в установах на основі угод про співпрацю (див.https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/головна-
сторінка/роботодавці/договори?authuser=0).
Ознайомлювальна практика спрямована на формування інтегральної, загальних (ЗК01, ЗК09, ЗК10), спеціальних 
(СК07) компетентностей. Навчальна практика орієнтована на формування інтегральної, загальних (ЗК04, ЗК05, 
ЗК07), спеціальних (СК02) компетентностей.
Виробнича практика спрямована на формування інтегральної, загальних (ЗК06, ЗК08), спеціальних (СК03, СК04, 
СК10) компетентностей. Переддипломна практика орієнтована на формування інтегральної, загальних (ЗК02, ЗК05, 
ЗК06), спеціальних (СК02, СК03, СК04, СК05, СК11) компетентностей.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок забезпечено формуванням:
- загальних компетентностей: ЗК03, ЗК4, ЗК6–ЗК09. Ідеться про здатність бути критичним і самокритичним; 
шукати, обробляти та аналізувати інформацію; адаптуватися та діяти в новій ситуації; працювати в команді, 
навчатися і оволодівати сучасними знаннями; реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 
і свобод людини і громадянина в Україні; зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства;
- спеціальних компетентностей: СК01, СК04, зокрема здатності застосовувати знання зі сфери соціальних 
комунікацій у своїй професійній діяльності; організовувати й контролювати командну професійну діяльність. 
Соціальні навички формуються як при викладанні дисциплін загальної підготовки, обов’язкових і вибіркових: 
ОЗ01–ОЗ08; ВЗ02–ВЗ13, так і професійної підготовки: ВП09, ВП12, ВП14, ВП15, ВП-16, а також під час навчальної, 
виробничої та переддипломної практик і підготовки курсових та кваліфікаційних робіт. Більшість методів навчання 
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сприяє соціалізації здобувачів вищої освіти, зокрема здатності системно мислити, адекватно діяти в межах 
актуального соціального часу і простору, дотримуватися дедлайнів, брати участь в інтелектуальних діалогах, 
оприлюднювати проєкти тощо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт на момент акредитації відсутній. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Співвіднесення обсягу окремих ОК із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти регламентує «Положення 
про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419) та «Методичні рекомендації із розрахунку навантаження здобувачів вищої 
освіти» (https://op.edu.ua/document/2537).
Співвіднесення самостійної та аудиторної роботи визначається структурою конкретного ОК з урахування змісту та 
результатів навчання: 
- на одну годину лекцій та практичних занять відводиться 0,5 год. СРЗ;
- на одну годину лабораторних занять – 1 год. СРЗ;
- для виконання реферативних робіт в план додається 8 годин СРЗ; розрахунково-графічних робіт – додається 15 
год. СРЗ;
- для виконання курсової роботи – 30 год. СРЗ;
- для виконання курсового проєкту – 45 год. СРЗ.
Час, відведений на самостійну роботу здобувача, регламентується навчальним планом i повинен становити не менш 
1/3 та не більш 2/3 загального обсягу часу, відведеного для вивчення ОК.
За НП кількість аудиторних годин – 2692, з них лекції становлять 1306 год., ПЗ – 1252 год., ЛЗ – 134 год. На 
самостійну роботу відведено 4508 год. Цьогорічний моніторинг співвіднесення обсягу окремих освітніх 
компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів показав вдоволеність ним 92,9% студентів. Технологічно-
практична специфіка журналістської освіти відкриває нові перспективи для майбутніх ОП, зокрема поступове 
збільшення обсягів практичних і лабораторних занять за рахунок зменшення лекційних. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому: https://op.edu.ua/vstup/rules
Загальна інформація: https://op.edu.ua/vstup/bac-list-bids

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вимоги щодо попередньої освіти включають наявність повної загальної середньої освіти або освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката(-ів) 
зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів:
1. Українська мова та література 
2. Історія України
3. Математика або Фізика, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Хімія.
Під час вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти вступники, які 
користуються спеціальними умовами вступу, мають право складати вступні випробування у ЗВО 
(https://op.edu.ua/vstup/bac-exams).
Розрахування конкурсного балу відбувається за визначеною формулою (https://op.edu.ua/vstup/bac-calc). 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентується п.4 «Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність» (https://op.edu.ua/document/2501). ОП визнає результати навчання здобувача 
вищої освіти в університеті-партнері згідно з укладеним договором з опорою на європейську систему трансферу та 
накопичення кредитів ЄКТС. «Визнання вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого 
здобувачем документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та 
інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків здобувачів, завіреного в установленому порядку у 
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закладі вищої освіти – партнері» (п.4.4.). Після цього порівнюються обсяги навчального навантаження і результати 
навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у закладі-партнері, та обсяги і результати навчання, 
передбачені освітньою програмою університету. Академічна різниця не повинна перевищувати 10 навчальних 
дисциплін. Ліквідація академічної різниці визначається закладами вищої освіти – партнерами відповідно до 
законодавства. 
Якщо ЗВО – партнер – з іншої країни, то з використанням системи оцінювання цієї країни. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Такі практики відсутні. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Порядок та процедура визнання результатів неформальної освіти прописані в п.2. «Положення про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній 
освіті» (https://op.edu.ua/document/3447).
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється в межах окремих ОК навчального 
плану (навчальних дисциплін, практик і курсових робіт), так і в межах змістових модулів окремих дисциплін. 
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється за особистою заявою здобувача 
вищої освіти, яку він подає гаранту освітньої програми, указавши отримані ним конкретні результати навчання. До 
заяви додаються відповідні документи, які засвідчують здобуті результати навчання (свідоцтва, сертифікати, статті, 
матеріали студентських проєктів, дипломи тощо). 
Наказом ректора за поданням гаранта створюється комісія для визнання результатів навчання. Комісія розглядає 
надані документи, проводить співбесіду зі здобувачем вищої освіти та перезараховує результати навчання або 
призначає контрольні заходи для їх підтвердження. Рішення комісії оформлюються у вигляді протоколу. 
Контрольні заходи при перезарахуванні мають відповідати формі контролю навчальної дисципліни відповідно до 
навчального плану. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практик визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті немає, і в той же час на початку 
2021/2022 навчального року здобувачі були поінформовані про таку можливість. Кожен викладач рекомендує 
відповідно до мети дисципліни, яку викладає, актуальні курси, тренінги, воркшопи тощо. Попри відсутність 
реальних практик перезарахування кредитів, здобувачі освіти активно долучаються до неформальної освіти, 
останнім часом в онлайн-форматі, й отримують підтверджувальні документи (див. ці документи на супровідному до 
ОП веб-ресурсі, розділ «Наші здобувачі вищої освіти», підрозділ «Неформальна освіта»: 
https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/). Набуті компетенції реалізуються в навчальній, практичній та науковій 
діяльності.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419) навчання проходить в очній і заочній формах і включає аудиторні години 
(лекційні, практичні, лабораторні), самостійну роботу, індивідуальні консультації, практичну підготовку, заходи 
контролю та виконання і захист РР, РГР, КР, кваліфікаційної роботи.
Досягнення ПРН забезпечується як традиційними ( пояснення, спостереження, презентація,   пошук, дослідження), 
так і інноваційними інтерактивними методами  навчання (мозкові штурми, кейс-аналіз, ділові ігри та ін.). У 
навчальному процесі використовується відповідне інформаційно-комунікаційне обладнання, програмні продукти, 
платформи для корпоративного використання (Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom), портал дистанційного 
навчання (https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=155). 
Здобувачі вищої освіти набувають необхідних ПРН під час практик (ознайомлювальної, навчальної, виробничої, 
переддипломної). 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми і методи навчання і викладання передбачають якісну трансформацію здобувача вищої освіти з об’єкта 
освітнього процесу на суб’єкта. Обираються вони відповідно до  освітніх компонентів і  передбачають 
студентоцентрований підхід. Активізується практика обговорення зі здобувачами вищої освіти методів навчання і 
викладання, порядку та критеріїв оцінювання. З урахуванням їхніх побажань було збільшено кількість 
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індивідуальних творчих проєктів, завдань за вибором. 
Для вивчення і врахування стану задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання 
систематично проводяться анонімні опитування на рівні університету (форма анкети: 
https://op.edu.ua/quality/stakeholders) та гуманітарного факультету 
(https://docs.google.com/forms/d/1ILfIvfpdWAmZZRsaiVgx1QF5Oexkw5PmU8uq_GTnZvo/edit?
ts=5ffc06a2&gxids=7628). 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода дозволяє суб’єктам освітнього процесу індивідуалізувати свою освітню діяльність. Викладачам 
надається право визначати структуру і зміст ОК, обирати методи і засоби навчання і викладання, способи 
навчальної взаємодії із здобувачами. Принципи академічної свободи для викладачів та здобувачів реалізуються 
через можливість вільного та свідомого вибору форм та способів навчальної взаємодії, методів та засобів навчання, 
навчальних матеріалів, форм навчально-виховного процесу.  Базою для академічної свободи є сумісна участь 
здобувачів та викладачів у науково-дослідній та науково-творчій діяльності (конкурси, конференції, олімпіади, 
публікаційна активність, проєкти). Обопільна взаємодія сприяє досягненню заявлених в ОП цілей та ПРН і є дієвим 
чинником для потенційного удосконалення ОП. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах 
окремих освітніх компонентів надається через офіційний сайт університету (https://op.edu.ua/education/programs), 
де у вільному доступі розміщені інформаційні картки всіх ОК ОП, що надають здобувачу стислу інформацію про 
цілі, завдання, основні результати навчання, форми організації освітнього процесу, тематику та види навчальних 
занять, види самостійної та індивідуальної роботи, процедуру оцінювання та ін. Формування у здобувачів свідомого 
ставлення до навчального процесу; розуміння змісту, вимог та можливостей на кожному конкретному етапі їхньої 
освітньої траєкторії. Так, на першому навчальному занятті викладач повідомляє здобувачам вищезазначену 
інформацію, відповідає на питання здобувачів, надає необхідні навчально-методичні матеріали, доступ до яких 
забезпечується посиланнями на офіційний сайт НТБ університету, е-папку дисципліни корпоративного Google 
диску, на онлайн-курс у Google Класі (за наявності), месенджер-групах курсу. Під час консультацій, графік яких 
знаходиться в деканаті і на кафедрі здобувачі отримують інформацію; на кураторських годин та ін. 
Поінформованість здобувачів також забезпечує академічний календар з актуальними відомостями про освітній 
процес (https://op.edu.ua/studies). 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Освітній процес поєднує навчання та науково-дослідну діяльність і передбачає обов’язкові складники (виконання 
курсових, розрахунково-графічних та кваліфікаційних робіт) та ініціативні практики (участь в наукових зібраннях 
різних рівнів, конкурсах наукових робіт, олімпіадах тощо). Науково-дослідна робота здобувачів (НДРЗ) є складовою 
частиною навчального процесу та наукової роботи. Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП 
відбувається як в межах аудиторного навчання, так і поза ним. Наукові дослідження виконуються в межах НДР 
кафедри «Медіакомунікації як соціально-гуманітарні та технологічні практики», No0120U102489, розробку якої 
розпочато з 2020 р. Здобувачі вищої освіти  беруть участь в щорічній Міжнародній науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання документознавства та інформаційної 
діяльності: теорії та інновації», організатором якої є кафедра і за матеріалами якої видається збірник матеріалів 
(http://www.adverta.com.ua/publication). 17–18 березня 2022 р. заплановано проведення кафедрою Міжнародної 
науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Медіакомунікації та інформаційна 
діяльність у науковому і освітньому просторах». Науковий доробок здобувачів вищої освіти представлено на 
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (Стасюк А.А. отримала Диплом І ступеня (м. Київ, 17–18 
квітня 2019 р.), Іщенко А.В., Хорошавцева Г.В. – Диплом І ступеня (м.Київ, 22–23 квітня 2020 р.), Поляруш Т.П., 
Ніколаєнко А.О. – диплом ІІІ ступеня (м. Дніпро, 06 квітня 2021 р.)
Здобувачі вищої освіти – активні учасники  вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференцій («Science, 
Research, Development», Сербія, 2019), «Science, Research, Development» (Великобританія, 2019), «Science, research, 
development» (Голландія, 2019), «Młode dzіenikarstwo» (Республіка Польща, 2020), «Science and Technology» 
(Великобританія, 2020); беруть участь у соціально-просвітницьких і культурних проєктах: «Фестиваль педагогічних 
ідей» (м. Київ, 2019), Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка (2018-2021), олімпіада з медіаграмотності «Фейкотрощі» (2021), студентський стартап «Шоколадна 
математика» та ін. Звіти про наукову активність здобувачів щорічно розглядаються та затверджуються на 
засіданнях кафедри (див. звіт на супровідному до ОП веб-ресурсі в розділі «Наші здобувачі вищої освіти», підрозділ 
«Наукова діяльність»: https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/). 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Професорсько-викладацький склад кафедри охоплений різними формами підвищення кваліфікації. Це стажування 
у ЗВО, участь у роботі міжнародних конференцій, семінарах, тренінгах тощо. НПП кафедри ІДМК пройшли 
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підвищення кваліфікації за останні п'ять років 
(https://drive.google.com/drive/folders/1lxe5aITBzwczspqH8hNlJVPs1m2QRP9m). 
Процес оновлення змісту ОК є регулярним. Так, зміни були зумовлені прийняттям Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 061 Журналістика (20.06.2019), уведенням в дію ОП 2020,   в результаті наукових здобутків НПП,  їх 
стажувань, участі в медіаосвітніх та комунікаційно-технологічних заходах (див. розділ «Наші викладачі» на веб-
ресурсі: https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/ та 
https://drive.google.com/drive/folders/1lxe5aITBzwczspqH8hNlJVPs1m2QRP9m). Відбувається оптимізація змісту ОК:  
оновлюються теми лекцій, практичних завдань з опорою на комунікаційно-технологічні методи навчання, 
активізується така форма контролю, як тестування, поновлюється література тощо). Оновлені навчально-методичні 
матеріали з ОК знаходяться в електронній базі даних НТБ університету (https://op.edu.ua/library/memos) та 
методичному кабінеті кафедри. Кращі практики обговорюються на методичних семінарах кафедри (див., напр., 
протокол N 7 від 29.04.2021). Так, доц. Т.А. Лугова, маючи досвід участі в міжнародних проектах GameHub – 
University–Enterprises «Cooperation in Game Industry in Ukraine» 2016-2019. № 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-
CBHE-JP underthe ERASMUS+ programme та  «Глобальні виклики – гуманітарні шляхи вирішення» (Одеса, Україна 
– Аньхой, Китай, https://www.facebook.com/1033572186704902/posts/4357042747691146/?app=fbl), впроваджує 
приниципи «серйозних ігор» та новітні інформаційні технології в межах дисциплін «Інтернет-журналістика», 
«Агенційна журналістика». Це знайшло відображення в РПНД та прийнятих до друку публікаціях викладача у 
фахових виданнях, що входять у наукометричні бази Scopus та WofS. Досвід дозволив провести серію тренінгів з 
підвищення педагогічної кваліфікації для викладачів гуманітарного факультету (https://gamehub-
cbhe.deusto.es/ua/семінар-проектування-навчальних-ко/).
Схожі алгоритми оновлення мають викладачі: доц. Панькевич О.О., доц. Якубовська М.Г., ст. викл. Татакі О.О., 
проф. Баландіною Н.Ф. аналізуються тенденції та перспективи журналістської освіти у ЗВО (див., напр.: Баландіна 
Н.Ф. Різні підходи та однакові проблеми в журналістській освіті. Режим доступу: 
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9.1/1.pdf).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Діяльність кафедри ІДМК нерозривно пов’язана з державною політикою щодо міжнародної інтеграції, інтеграції 
системи вищої освіти України у Європейський освітній простір, забезпечується через: поєднання навчання за ОП 
«Журналістика» з навчанням в УНІ, УПІ, УІІ;  міжнародне стажування здобувачів та викладачів (доц. Бірюкова Т.Л.  
Польща, 2017); проведення тренінгів: за програмою ЕРАЗМУС+ доц. Лугова Т.А. провела тренінги - «Проектування 
комп’ютерних ігор для навчання» (м. Одеса, 13.04. –18.04.2017), «Проектування навчальних комп’ютерних ігор як 
форма активного навчання студентів» (м. Одеса, 01.12.2018–26.01.2019); у межах міжнар. програми «Сексуальна 
орієнтація та гендерна ідентичність» ст.викл. Головченко В.О. провів тренінг «Подолання гендерних стереотипів та 
гомофобії при підготовці медіаматеріалів» (м.Одеса, 12.12.2019); участь студентів та НПП у  міжнар. наук.-практ. 
конф. «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст.» та «Актуальні питання 
документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації»; участь в наук. і практичних заходах, 
організованих міжнародними інституціями (ст. викл. Головченко В.О. – учасник семінарів «Using New Technologies, 
Jewish history and Digital Story Telling» м.Краків, 08.04.–10.04.2016, «Fundamental and Applied Research in the Modern 
World» м. Бостон, 09.06.-11.06.2021; здобувачі – учасники тренінгів «Журналістика рішень» від Solutions Journalism 
in CEE, м. Одеса, 06.03.2020, «Гендерні окуляри» за підтримки Посольства Великобританії ( м. Одеса, 05.12.2019). 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

При провадженні освітнього процесу в університеті застосовується поточний та підсумковий контролі успішності як 
інструменти мотивації здобувачів вищої освіти до навчання, перевірки досягнення програмних результатів та нагода 
«пізнати себе» в академічному контексті.
Поточний контроль проводиться на аудиторних заняттях і дозволяє оцінити: рівень засвоєння навчального 
матеріалу з відповідної освітньої компоненти; правильність і повноту виконання практичних завдань, опанування 
необхідними технологічними навичками, у тому числі вмінням оприлюднювати свої здобутки, працювати з базами 
даних, рекомендованою літературою тощо. Контрольні питання та завдання формулюються таким чином, щоб мати 
можливість перевірити досягнення програмних результатів навчання. Окремі завдання можуть стосуватися одразу 
декількох програмних результатів. 
Обов’язковою формою поточного контролю є модульна контрольна робота, яка проводиться в письмовій формі 
згідно з графіком освітнього процесу двічі за семестр. Формування результативної оцінки з окремих ОК передбачає 
написання реферативних та розрахунково-графічних робіт, через які здобувачі засвідчують знання основних 
теоретичних концепцій, вміння вирішувати практичні проблеми в різних сферах масових комунікацій, 
застосовувати набуте при створенні власного інформаційного продукту.
Загальний бал, накопичений здобувачем за виконання всіх видів поточних навчальних завдань (робіт), свідчить 
про ступінь досягнення ним результатів навчання та опанування змістом ОК на конкретному етапі її вивчення. 
Підсумковий контроль проводиться у формі семестрового контролю та атестації і також передбачає перевірку 
досягнення результатів навчання.
Формами семестрового контролю є усні або письмові екзамени та заліки. Мета семестрового контролю – оцінити 
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рівень теоретичних знань, здатність до аналізу та синтезу, вміння критично мислити, демонструвати обізнаність у 
сучасних інформаційних технологіях, використовувати набуті знання і вміння на практиці після вивчення всього 
об’єму ОК.
Атестація проводиться екзаменаційною комісією на заключному етапі навчання у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи бакалавра. Основною метою атестації є встановлення відповідності засвоєних здобувачами 
вищої освіти знань та умінь вимогам стандарту вищої освіти.
Університет має право проводити додаткові контрольні заходи (ректорський контроль, контрольні роботи тощо).

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень є дієвим 
чинником мотивації здобувача вищої освіти до навчання і забезпечується системою практик згідно з «Положенням 
про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf), 
«Положенням про організацію та проведення реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових 
проєктів» (проєкт) (https://op.edu.ua/document/2520). Оцінювання результатів навчання здійснюється за 
накопичувальною 100-бальною системою. У межах дисципліни застосовуються контрольні заходи у формі 
поточного, проміжного (модульного) та підсумкового (семестрового) контролів. Форми контрольних заходів, 
насамперед модульних контрольних робіт, заліків, екзаменів, реферативних, розрахунково-графічних і курсових 
робіт та проєктів, критерії їх оцінювання прописуються в робочих навчальних програмах та інформаційних картках 
навчальних дисциплін. На початку вивчення дисципліни та перед кожним контролем викладач проводить 
роз’яснення щодо форм контролю, строків проведення, критеріїв оцінювання та можливості подати апеляцію у 
випадку незгоди з оцінкою результатів навчання. Для мінімізаціії суб’єктивізму при проведенні модульного 
контролю та екзамену в білетах, зразки яких подано в РПНД та інформаційних картках дисциплін, указується оцінка 
в балах за правильну відповідь із кожного питання (завдання). 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Форми контролю та критерії оцінювання контрольних заходів ґрунтуються на принципах об’єктивності, відкритості 
та єдності вимог і подаються:
- на перших аудиторних заняттях у семестрі; додаткове роз’яснення проводиться перед кожним модульним 
контролем, екзаменом чи заліком, ректорською контрольною роботою; 
- у робочих програмах та інформаційних картках навчальних дисциплін, які затверджуються до початку 
навчального року. Інформаційні картки знаходяться у вільному доступі на сайті університету та кафедри в 
спеціальному каталозі (https://op.edu.ua/education/programs/bac-061-0);
- у навчальному плані, зокрема ідеться про календарний графік на період навчання, бюджет часу на самостійну 
роботу, контрольні заходи, атестацію; визначається також обсяг кожної дисципліни в годинах і кредитах ЄКТС та 
форма підсумкового контролю (https://op.edu.ua/education/programs/bac-061-0).
Терміни складання іспитів на навчальний рік прописано в графіках навчального процесу; розклад іспитів, зазвичай, 
оприлюднюється на сайті університету (https://op.edu.ua/studies/gf), дошці оголошень деканату та кафедри за 
місяць до початку сесії.
Для отримання зворотного зв’язку щодо доступності інформації про форми контрольних заходів та зрозумілості 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень проводяться опитування здобувачів. Так, опитування, проведене в 
грудні 2020/2021 н.р. засвідчило 100% здобувачів доступна поточна інформація про власну успішність.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Формою атестації здобувачів вищої освіти є публічний захист кваліфікаційної роботи – виготовленого 
інформаційного продукту або проєкту інформаційної акції чи інформаційну акцію, до яких додають пояснювальну 
записку; передбачає комплексне розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми у сфері 
соціальних комунікацій; не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації; має бути 
оприлюднена в репозитарії університету, що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика.
Процедура підготовки, оформлення кваліфікаційних робіт та атестація здобувачів вищої освіти регламентується 
«Положенням про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2291), і детальніше прописана у спеціально укладених методичних рекомендаціях. 
Кваліфікаційна робота підлягає перевірці на плагіат з використанням Антиплагіатної Інтернет-системи 
StrikePlagiarism.
Атестація за освітнім ступенем бакалавра здійснюється екзаменаційною комісією і має на меті встановити 
відповідність сформованих загальних та спеціальних компетентностей здобувача вищої освіти відповідно до 
профілю спеціальності.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється:
- «Положенням про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419); 
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- «Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490);
- «Положенням про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2291). 
Зазначені документи є у вільному доступі на офіційному сайті університету.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність забезпечується відкритістю інформації про проведення іспиту та рівними умовами для всіх здобувачів 
вищої освіти: тривалість у часі, кількість питань (завдань), єдині критерії оцінювання тощо. Екзамен проводиться в 
усній або письмовій формі у присутності двох викладачів, серед яких обов’язково той, хто викладав дисципліну і 
прізвище якого зазначено в розкладі екзаменів.
Спірні питання щодо оцінки здобувача, яку він отримав під час підсумкового контролю,  врегульовується п.4 
«Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490), «Положенням про постійно 
діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-74.pdf) та «Положенням про інститутську 
(факультетську) комісію з етики та управлінням конфліктами» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf).
Конфлікт інтересів врегульовується «Антикорупційною програмою Державного університету «Одеська політехніка» 
на 2021-2023 роки» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/antykorupciyna_programa_derzhavnogo_universytetu_odes
ka_politehnika.pdf).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У разі отримання незадовільної оцінки у здобувача вищої освіти виникає академічна заборгованість з певної 
дисципліни. 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), 
здобувачі вищої освіти, яким не зараховано перший семестровий модуль, повинні, виконуючи  програму  за  другим  
семестровим  модулем,  ліквідувати  борги  за  першим семестровим модулем впродовж перших 4-х тижнів від 
початку другого семестрового модуля. Допускається перескладання МКР1 не більше 2-х разів. До екзамену 
допускаються здобувачі вищої освіти, у яких зараховано перший  семестровий  модуль і накопичувальну частину 
другого  семестрового  модулю (при її виконанні не менш ніж на 60 %). Здобувачі вищої освіти, які отримали 
незадовільні оцінки при складанні екзаменів, допускаються до перескладання екзамену у терміни, визначені 
ректоратом та за  розкладом, який складено завідувачем кафедри.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Якщо здобувач вищої освіти не погоджується з оцінкою при проведенні контрольних заходів, він має право в день 
оголошення результатів звернутися в деканат факультету з умотивованою заявою. Порядок оскарження процедури 
та результатів проведення контрольних заходів прописано в «Положенні про організацію та проведення поточного 
та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/document/2490), зокрема в п. 4 зазначено, що декан не пізніше наступного дня після подання 
заяви скликає комісію, члени комісії аналізують представлені викладачем-екзаменатором записи здобувача при 
підготовці до відповіді; повторне чи додаткове опитування здобувача вищої освіти при цьому комісією не 
проводиться. Результатом розгляду поданої заяви може бути прийняття комісією одного з двох рішень: попереднє 
оцінювання на екзамені не змінюється; попереднє оцінювання не відповідає рівню й якості знань здобувача вищої 
освіти і потребує повторного оцінювання. Повторне оцінювання проводиться комісією, склад якої призначає декан 
факультету, протягом 3-х днів після розгляду заяви. Прикладів застосування такого права досі не було. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності подано в таких основних документах:
- «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості державного університету «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/8818);
- «Положення про Раду з якості освітньої діяльності Державного університету «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/8817);
- «Положення про академічну доброчесність в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2333);
- «Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 
наявність академічного плагіату» (https://op.edu.ua/document/2754);
- «Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2436). 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
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Перевірка кваліфікаційних робот здобувачів і монографій, підручників, навчальних посібників, статей, дисертацій 
викладачів на наявність плагіату забезпечується ліцензійною антиплагіатною Інтернет-системою StrikePlagiarism. 
Перевірка курсових робіт здійснюється за системою StrikePlagiarism.  Реферативні роботи, окремі практичні 
завдання перевіряються з використанням програмних продуктів, які знаходяться у відкритому доступі. Організацію 
перевірки робіт щодо наявності плагіату покладено на кафедральну комісію з академічної доброчесності. 
Технологічне забезпечення перевірки здійснює відповідальна на кафедрі особа. Для підвищення технологічної 
грамотності викладачів в університеті проводяться методичні семінари щодо використання антиплагіатної Інтернет-
системи StrikePlagiarism. Згідно з наказом ректора (https://op.edu.ua/document/2776) на кожен навчальний рік 
створюється факультетська комісіяз етики та управління конфліктами. Викладачі беруть участь у вебінарах, 
наприклад, від Американської Ради з міжнародної освіти «Академічна доброчесність; від А.Тахмазова, виконавчого 
директора компанії Plagiat.pl; від Т. Тимочка, координатора Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні 
(SAIUP), від Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за участю О. Єременко, І. Назарова та ін. 
«Академічна доброчесність і підготовка начально-методичних матеріалів» та ін. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Зростанню культури академічної доброчесності сприяє комплекс профілактичних заходів:
- проведення роз’яснювальної роботи із суб’єктами освітнього процесу, надання консультаційних послуг із 
формування культури академічної доброчесності структурними підрозділами університету;
- розробка інформаційних та методичних матеріалів з питань академічної доброчесності;
- викладання «Основ академічної грамотності» як обов’язкової дисципліни та «Академічна доброчесність» як 
вибіркової;
- створення кафедральної комісії з академічної доброчесності, яка у своїй діяльності керується «Порядком перевірки 
навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного 
плагіату» (https://op.edu.ua/document/2754);
- обговорення на методичних семінарах, насамперед щодо необхідності добору інноваційних практичних завдань, 
що сприяють розвитку мислення, креативності здобувачів вищої освіти з метою виключення запозичень текстових 
файлів (протокол No 8 від 27.05.2021);
- організацією тижнів популяризації та підтримки академічної доброчесності в університеті для здобувачів вищої 
освіти проведено тренінги, квіз (вікторину) за ініціативою Ради з якості освітньої діяльності та Центру забезпечення 
якості вищої освіти університету;
- участю у  майстер-класах (наприклад, 21.09.2021 р. «Академічна доброчесність здобувача вищої освіти» від Олени 
Рижко (КНУ ім. Т.Шевченка);
- проведенням конкурсів курсових робіт на унікальність.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У разі порушення академічної доброчесності здобувач вищої освіти проходить процедуру повторного оцінювання 
контрольних заходів (модульної контрольної роботи, заліку, іспиту); повторного проходження відповідного 
освітнього компонента ОП; повторної перевірки кваліфікаційної роботи, а у разі негативних висновків етичної 
комісії – недопуск до захисту; позбавлення права включатися в рейтинг претендентів на отримання академічної 
стипендії, наданих університетом пільг з оплати навчання і т. ін. 
Проводяться профілактичні роз’яснювальні і контрольні заходи.
Притягнень щодо порушень академічної доброчесності не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Добір викладачів проводиться згідно з «Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2485) та за умови попереднього обговорення претендентів у трудовому колективі 
кафедри, зокрема щодо рівня наукової та професійної активності (відповідно до пункту 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти) та володіння державною мовою. До заяви претендента додаються 
анкета-резюме, список наукових праць, копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом 
останніх п’яти років тощо. Під час конкурсного відбору враховуються особистий потенціал претендента, що 
виявляється у співбесіді із завідувачем, колегами; його пропозиції та ідеї щодо забезпечення дисциплін відповідної 
ОП.
Рівень професіоналізму визначається на основі звіту про роботу за попередній період, участі викладачів у процесах 
забезпечення якості вищої освіти, а також за результатами опитування здобувачів вищої освіти.
Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, колегіальності, обґрунтованості та об’єктивності прийняття 
рішень. 
У процедурі конкурсного відбору беруть участь представники студентського самоврядувння.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
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До освітнього процесу залучаються роботодавці, передусім установ, з якими укладено договори про співпрацю  (див. 
розділ «Роботодавці»: https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/  ). Заняття із залученням професіоналів-практиків, 
експертів галузі, представників роботодавців проходять регулярно. Роботодавці беруть участь у розробці, 
обговоренні, рецензуванні ОП та навчальних планів (голова правління Одеської регіональної організації 
Національної спілки журналістів України (НСЖУ)  Ю.А. Работін, головний спеціаліст управління представників 
Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Одеській області В.В. Морозов); беруть участь у 
засіданнях кафедри (наприклад, заступник редактора газети «Порто-франко» О.В. Галяс, керівниця пресцентру 
«Paritet» Ю.В. Сибір, які наголошували на формуванні здатності випускника до безперервного навчання, умінні 
критично мислити, пропонували збільшити кількість годин практичного спрямування; вводити дисципліни 
регіонального та галузевого спрямування; обговорювали можливості працевлаштування (див. протокол №10 від 
14.04.2021); стають наставниками здобувачів вищої освіти при проходженні практик; запрошуються на щорічний 
захід «Ярмарок кар’єри»  університетського Кар’єра-центру; виконують обов`язки голів ЕК (2020 – 2021 рр. -  голова 
правління Одеської регіональної організації НСЖУ Ю.А. Работін). Університет забезпечує можливість проведення 
виїзних занять на базі установ. Роботодавці та випускники залучаються до проведення щорічних наукових 
конференцій та круглих столів.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До освітнього процесу за ОП залучаються професіонали-практики, які працюють на кафедрі (ст.викл. В.О. 
Головченко, асист. С.Б. Братчук). Наприклад, в поточному році проведення практичних занять відбувалося: 
- на базі місцевих масмедіа:
ТРК  «Думська ТВ»  з ОК «Телерадіовиробництво» з директором Ю. Басюком (15.09.2021); 
ТРК «Круг» з ОК «Етика медіадіяльності» з заст. директора Т. Сарнацькою (22.09.2021); 
ТРК «Перше міське радіо» з ОК «Етика медіадіяльності» з головним редактором В. Шпаченком (29.09.2021);
- у бінарній формі в  університеті  з ОК «Вступ до фаху»: редактор газети «Порто-Франко» О. Галяс (07.09.2021); 
редактор стрічки новин онлайн-журналу «Folga» Г. Уколов (17.09.2021) (див. розділ «Роботодавці»: 
https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/);
- у формі офлайн та онлайн тренінгів, майстер-класів професіоналів-практиків:
майстер-клас «Надійна пресслужба» від голови херсонського пресклубу О. Жіляєвої (16.09.2021); 
онлайн-тренінг «Коректна лексика в ЗМІ як інструмент формування толерантного ставлення до вразливих груп 
населення» від репортерки НВ О. Горчинської (21.09.2021); 
медіа-кав’ярня «Сучасні виклики у впровадженні гендерної рівності» від координаторки Волинського пресклубу Б. 
Стельмах (29.09.2021);
онлайн-лекція з ОК «Історія української  журналістики» від канд. ф. наук, проф. Семенко С.В., проф. кафедри 
журналістики ПДПУ ім.В.Г. Короленка  (06.10.2021) (див. розділ «Медіатренери» на веб-ресурсі: 
https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Процедура, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації, включаючи механізм 
оплати, визнання результатів підвищення кваліфікації є цілком зрозумілими і прописані в «Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (https://op.edu.ua/document/2518). 
Викладачі поглиблюють професійні компетентності в Центрі педагогічної майстерності 
(https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master), у центрі «Політех-Консалт» (https://op.edu.ua/quality/centers), Центрі 
післядипломної освіти (https://op.edu.ua/education/postgraduate); мають можливість отримати другу вищу освіту за 
всіма спеціальностями, які ліцензовані в університеті.
Викладачі з урахуванням професійних потреб можуть самостійно обирати форми підвищення квалифікації: 
навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участі у семінарах, тренінгах, вебінарах, майстер-
класах; на базі інститутів університету проходити курси з вивчення іноземних мов (див.: 
https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/). 
Альтернативною формою підвищення кваліфікації є інформальна освіта, при цьому замість документа про 
підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації, наприклад, це може бути 
персональна розробка електронного освітнього середовища, що оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти. Такі 
практики є в доцентів Бірюкової Т.Л., Лугової Т.А., Мельник С.М., Якубовської М.Г. та ін. (див. 
https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=155 ). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заохочення викладачів прописана «Правилами внутрішнього розпорядку ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/3695). Система розвитку викладацької майстерності висвітлена в «Положенні про 
надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Державного університету «Одеська політехніка» 
за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків» (https://op.edu.ua/document/9383) див. розділ «Наші 
викладачі», підрозділ «Нагороди» на веб-ресурсі: https://sites.google.com/opu.ua/idmk-061/). Одним з напрямків 
підвищення кваліфікації в університеті є програма «Педагогічна майстерність викладачів вищої школи» 
(https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master#), «Системи дистанційної освіти» (https://el.opu.ua/course/index.php?
categoryid=100). Сприяє професійному розвиткові викладачів «Процедура соціальної підтримки здобувачів вищої 
освіти та працівників» (https://op.edu.ua/document/2539), яка передбачає надбавки за складність та напруженість у 
роботі та за виконання особливо важливої роботи у відсотках від посадового окладу працівників; надбавки за високі 
досягнення в науковій діяльності, за статті, опубліковані в періодичних наукових виданнях, зокрема, включених до 
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бази SCOPUS. На сайті університету розміщується актуальна інформація про події, проєкти, гранти в Україні та за 
кордоном (https://op.edu.ua/staff).
Керівництво університету сприяє залученню НПП до міжнародних програм і грантів з можливістю отримати 
стипендію за програмою «Еразмус +». Сьогодні діють угоди з 13 університетами краіїн світу.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення ОП сприяють досягненню 
визначених цілей та програмних результатів навчання ОП. Інформація про фінансову діяльність та матеріально-
технічний потенціал університету оприлюднена на офіційному сайті (https://op.edu.ua/about/reports).
Матеріально-технічне забезпечення (див. 
https://drive.google.com/file/d/1M_kfpMsT_Lt1dSA0sd6rNOz_wnYjRLIX/view) відповідає Ліцензійним умовам. 
Підготовка здобувачів за ОП здійснюється в корпусі №7 (ауд. оснащенні демонстраційним обладнанням та ТЗН, в 
тому числі сучасна медіастудія, є вихід в Internet) і в корпусі №3, №4 (викладачі користуються ноутбуками кафедри, 
портативним екраном та проєкторами).
У розпорядженні учасників освітнього процесує спортивний комплекс, спортивно-оздоровчий комплекс «Чайка», 
3 їдальні та 7 кав’ярень, Палац культури студентів, студентська поліклініка, санаторій-профілакторій, 7 корпусів 
гуртожитку. 
Фонди НТБ університету відповідають Ліцензійним умовам і постійно поповнюються. У бібліотеці функціонує 5 
читальних залів, діє локальна мережа, є безкоштовний WI-FI. Відвідувачі мають відкритий доступ до ресурсів 
дистанційного навчання, баз даних SCOPUS та WoS, репозитарію, електронних навчально-методичних видань та ін. 
(див.https://op.edu.ua/library). Створено електронний каталог книг та електронну бібліотеку навчально-методичної 
літератури (https://op.edu.ua/library/memos).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище університету дозволяє задовольняти потреби та інтереси здобувачів за ОП завдяки соціальній 
інфраструктурі: 7 гуртожитків (https://op.edu.ua/campus/hostels); комбінат громадського харчування в навчальній 
зоні та в студмістечку (гурт. № 4); спорткомплекс (23 секції), басейн і тир, тенісні корти, стадіон для занять 
футболом, легкою атлетикою; спортивні майданчики, 2 з яких на території гурт. № 1, № 5; студентська поліклініка; 
спортивно-оздоровчий табір «Чайка» (див. 
https://drive.google.com/file/d/1M_kfpMsT_Lt1dSA0sd6rNOz_wnYjRLIX/view), на базі якого проводяться Літні 
школи; Палац культури, на базі якого працюють 11 творчих студій. При спорткомплексі функціонує туристичний 
клуб «Романтик» (https://www.facebook.com/pg/tk.romantik/about/?ref=page_internal). Соціальну активність 
здобувачів вищої освіти виявляють в конкурсах, громадських акціях (див. https://op.edu.ua/studies). Здійснюється 
підтримка студентських стартапів (https://www.facebook.com/mic.polin/?ref=page_internal). 
Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти відбувається постійна комунікація через кураторів 
(зустрічі проходять щотижня за розкладом), що відображено в щоденниках кураторів груп.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища забезпечується організацією безпечних умов навчання та праці, систематичним 
інструктуванням суб’єктів освітньої діяльності, дотриманням норм техніки безпеки, проведенням обов'язкових 
попередніх та періодичних психіатричних оглядів тощо.
Перед початком навчального року проводиться перевірка готовності приміщень університету до навчального року, 
дотримання норм протипожежної безпеки (https://op.edu.ua/node/2205).
Відповідальні служби дбають про охорону праці в підрозділах, проводять інструктажі, заняття 
(https://op.edu.ua/document/2500). 
Медична служба слідкує за дотриманням санітарних норм, протидію інфекційним хворобам: проводить 
роз’яснювальну роботу, перевірки в підрозділах. Для надання першої медичної допомоги на кафедрі є аптечка. 
Здобувачі регулярно проходять медичний огляд у студентській поліклініці. Створюється  сприятливий 
психологічний клімат, норми якого прописані в «Кодексі професійної етики та поведінки працівників ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2436). Для вжиття заходів, надання підтримки та допомоги здобувачам освіти в 
Університеті створено групу соціально-психологічної підтримки (https://op.edu.ua/ru/document/2541). З метою 
протидії булінгу чи інших форм насильства в університеті розроблено і введено в дію процедуру «Соціальна 
підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» (детально див. https://opu.ua/document/2539).
Проблемні ситуації, вирішує факультетська Комісія з етики та управління конфліктами.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
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підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізми підтримки здобувачів вищої освіти становять єдину систему і є результатом взаємодії адміністрації 
університету, деканату ГФ, кафедри ІДМК зі студентським самоврядуванням, академічними групами, старостами 
груп. З інформацією про нормативне підґрунтя діяльності університету, організацію освітнього процесу, зміст ОП та 
окремих її ОК, графік навчального процесу, розклад занять, стипендіальні рейтинги, академічну мобільність, 
конкурси та конференції здобувачі можуть ознайомитися на сайті (розділ «Студентам і аспірантам») 
(https://op.edu.ua/studies), можливості працевлаштування (https://op.edu.ua/education/employment).
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти реалізується наданням соціальних стипендій, що регулюється 
«Правилами призначення стипендій в ОНПУ» 
(див.https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_74_vid_24.12.2020.pdf). У випадках скрутного 
матеріального становища або хвороби здобувачі мають можливість отримати матеріальну допомогу. Здобувачі 
мають змогу отримати путівку на оздоровлення до табору «Чайка». Захист прав і інтересів, участь в громадському 
житті, в колегіальних органах управління університетом забезпечують органи студентського самоврядування (див. 
https://opu.ua/about/stud-municip). Моніторинг якості надання освітніх послуг, оцінка рівня соціального 
забезпечення здобувачів вищої освіти здійснюється через сайт. Комунікування проводиться через: 
- соціальні мережі (https://www.facebook.com/onpu.odessa/); Telegram-чат, Telegram-канали університету;
- корпоративну пошту, віртуальне навчальне середовище;
- безпосередній зв'язок із співробітниками деканату, завідувачем кафедри, гарантом програми, викладачами, 
лаборантами, працівниками гуманітарного факультету. Викладачі двічі на тиждень проводять індивідуальні 
консультації зі студентами за встановленим графіком;
- інститут кураторства: куратори академічних груп ведуть систематичний діалог зі здобувачами вищої освіти, у тому 
числі здійснюють морально-психологічний супровід студентів, що потребують соціально-психологічної підтримки;
- факультетську групу соціально-психологічної підтримки, створену в межах програми «Соціальна підтримка 
здобувачів вищої освіти та працівників» (https://op.edu.ua/document/2539);
- анонімне опитування, останні результати якого (червень 2021 р.) показують, що  ефективність усіх механізмів 
підтримки здобувачів вищої освіти на 86% є задовільною та переважно задовільною, конкретніше:
організацією навчального процесу – 80%, якістю викладання дисциплін – 85%, технічним оснащенням – 75%, 
соціально-психологічним кліматом у групі – 80%, укомплектуванням бібліотеки навчальною літературою – 65%, 
умовами харчування в їдальнях/кафе в університеті – 60%, організацією художньої творчості у БК 
«Політехнічний» – 75%, організацією спортивного тренування у спорткомплексі університету – 70%, проведенням 
позанавчальних культурно-масових заходів – 90%.
Результати опитування обговорено на засіданні кафедри ІДМК (протокол № 12 від 09.06.2021).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Згідно з «Положенням про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в ОНПУ» 
(https://op.edu.uа/document/2486) створено групу психолого-педагогічного супроводу, яка забезпечує  навчально-
реабілітаційне сприяння, надання консультативної та фізичної допомоги. Таким здобувачам вищої освіти надається 
можливість проживання в гуртожитку №3, за потреби – з особами, необхідними для супроводу. Гуртожиток 
розташований близько навчальних корпусів, будівля має окремий вхід, обладнаний пандусом, що уможливлює 
доступ до житлових приміщень, оминаючи сходи вестибюлю. На території всі шляхи пересування до будівель і 
споруд мають тверде покриття. Ширина пішохідних доріжок та тротуарів із зустрічним рухом не менша ніж 1,8 
метра. Університет забезпечує надання місць для паркування особистого автотранспорту осіб з інвалідністю або 
транспорту, який перевозить цих осіб, поблизу входу до будівель і споруд та не далі ніж за 50 метрів. Особам з 
особливими освітніми потребами гарантовано можливість дістатися будь-якого місця на території університету, за 
необхідності, організовується перенесення по сходах в корпусах, де відсутні ліфти, підйомники чи пандуси. Діє 
порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перебування на території (у 
приміщеннях) університету (https://op.edu.ua/document/2651).
Триває трансформація університетської інфраструктури в безбар’єрний освітній простір. Серед здобувачів освіти за 
ОП, що акредитується, осіб з особливими освітніми потребами немає

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Згідно з документом «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» 
(https://op.edu.ua/document/2539) для суб’єктів освітнього процесу неприйнятні будь-які форми фізичного, 
сексуального та психічного насильства, приниження честі та гідності.
Усі конфліктні ситуації спочатку вирішуються на рівні кафедри, деканату (із залученням декана чи заступника 
декана), які урегульовують конфлікти шляхом індивідуальних бесід зі студентами, з можливим залученням 
представників студентського самоврядування, за потреби – батьків. У разі невирішення конфліктної ситуації в 
межах кафедри чи факультету, справа передається в Комісію з розгляду конфліктної ситуації, яка діє згідно зі ст.11 
«Кодексу професійної етики та поведінки працівників» (див. https://op.edu.ua/document/2436): перевіряє факти, 
керуючись порядом проведення внутрішнього службового розслідування 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennyz63.pdf). При підтвердженні фактів до 
порушника застосовуються заходи, передбачені законами України та Статутом університету. До комісії з розгляду 
конфліктної ситуації входять представники профспілкового комітету та студентського самоврядування. 
Із метою запобігання корупції уведено в дію Антикорупційну програму 
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(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/antykorupciyna_programa_derzhavnogo_universytetu_odes
ka_politehnika.pdf), прийнято «План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державному університеті 
«Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/plan_zahodiv_shchodo_zapobigannya_ta_vyyavlennya_koru
pciyi_u_derzhavnomu_universyteti_odeska_politehnika_na_2021-2023_roky.pdf. Юридичний відділ університету 
проводить консультації із вимог антикорупційного законодавства, у тому числі за тел.: 0487058559, 0487058501. 
Інформація щодо запобігання та протидії корупції висвітлюється на сайті університету (https://op.edu.ua/about/pcc). 
Щорічно викладачі підписують попередження про кримінальну відповідальність за корупційні дії. Здобувачі вищої 
освіти мають доступ до «Скриньки довіри».
За період реалізації освітньої програми негативного досвіду, пов’язаного з дискримінацією, корупцією та 
сексуальними домаганнями, не було. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП регулюється «Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ОНПУ»: https://op.edu.ua/document/2545. ОП 
розробляється, затверджується та періодично переглядається відповідно до «Процедури з розроблення освітніх 
програм» (https://op.edu.ua/document/3355).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Періодичний перегляд та моніторинг ОП здійснюється відповідно до визначеної політики та процедур внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти університету і фіксується протоколами засідань кафедри ІДМК  (№10 від 20.06.19; 
№20.06.19; №11 від 14.05.20, №10 від 14.04.21).
ОП 2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р. знаходяться у відкритому доступі:
2017: https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/061-1_2017_zhurnalistyka.pdf
2018: https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/061-1_2018_zhurnalistyka.pdf
2019: https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/061-0_2019_zhurnalistyka.pdf
2020: https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/061-0_2020_zhurnalistyka.pdf
2021: https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/061-2021-zhurnalistyka.pdf
Перегляд ОП зумовлено аналізом навчального середовища (оцінювань здобувачів вищої освіти та викладачів, якості 
матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, доступності і прозорості 
інформації та ін.), а також результатами моніторингу потреб здобувачів вищої освіти, побажань роботодавців, 
академічної спільноти, у тому числі споріднених кафедр, змін регламентів освітньої діяльності. Детальніше 
процедура зворотного зв’язку зі стейкхолдерами подана за посиланням: https://op.edu.ua/quality/stakeholders. 
Перегляд ОП є наочною системою взаємодії суб’єктів академічної спільноти та структурних підрозділів і передбачає: 
створення концептуальної пропозиції, отримання дозволу на оновлення концепції ОП; створення робочої групи; 
розроблення ОП; рецензування ОП роботодавцями; затвердження ОП Вченою радою університету.
Перегляди ОП 2020, 2021 рр. зумовлені  прийняттям Стандарту вищої освіти зі спеціальності 061 «Журналістика» 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України № 864 від 20.06.2019). 
ОП 2020 р. порівняно з ОП 2019 р. зазнала змін у формулюванні мети, було конкретизовано цілі навчання і фокус 
програми з урахуванням положень Стандарту, скореговано особливості програми, уточнено специфічні 
характеристики кадрового, матеріально-технічного та інформаційно-методичного забезпечення, осучаснено перелік 
ОК професійної підготовки, вилучено дисципліни, зміст яких мав елементи дублювання, збільшено кількість ОК 
професійного спрямування.
ОП 2021 р. була доопрацьована на основі моніторингу здобувачів, зовнішніх стейкхолдерів, результатів АЕ у період 
22-24 лютого 2021 р. (ID у ЄДЕБО21158). Так, зміст ОП 2021 р. було оновлено ОК професійної підготовки ( включено 
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»).
Випускники 2021 року за спеціальністю 061 Журналістика будуть долучені до обговорення проєкту ОП на 2022 р.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти на постійній основі залучаються до процесу періодичного перегляду ОПП: в академічних 
групах, на загальних зборах, у доречних на заняттях контекстах, індивідуальних бесідах. Так, в  розробці ОП 2017–
2020 рр. брали участь здобувачі вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; у розробці ОП 2021 р. 
- Грунь Д. П. (2019 року вступу), Іщенко А. В. (2018 р. вступу). 
Отримання постійного зворотного зв’язку забезпечує анонімне опитування щодо якості викладання, яке проводить 
університет на сторінці: https://op.edu.ua/quality/stakeholdersта деканат ГФ. Після завершення семестру викладачі 
ознайомлюються з результатами опитування, і на засіданні кафедри обговорюється узагальнений звіт (напр., 
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протоколи N7 від 05.01.2021, N12 від 09.06.2021).
Отримана від здобувачів вищої освіти інформація слугує підґрунтям для перегляду ОП, насамперед щодо переліку 
ОК, компетентностей і результатів навчання,  добору методів викладання та оцінювання. Так, у результаті 
зворотного зв’язку деякі часомісткі завдання було оптимізовано або запропоновано варіантні, збільшено кількість 
інтерактивних методів навчання, упорядковано критерії оцінювання окремих завдань. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Органи студентського самоврядування беруть участь у вирішенні проблем забезпечення якості навчального процесу 
відповідно до «Положення про студентське самоврядування в ОНПУ» (https://drive.google.com/file/d/1-
IGGcFkC1sUiCpVw_eRsHsboD4GWLMlO/view). 
Вони сприяють комунікації здобувачів вищої освіти з викладачами, деканатом, іншими підрозділами університету, 
представляють інтереси студентства на різних рівнях. Представники студентського самоврядування беруть участь у 
засіданнях вчених рад гуманітарного факультету та університету, конференції трудового колективу університету, 
входять до складу стипендіальних комісій факультету. На цих зібраннях вони подають свої пропозиції щодо якості 
навчального процесу, актуальних проблем, з якими стикаються в навчальному процесі. Їхні рекомендації 
аналізуються і враховуються при перегляді ОП. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

З метою забезпечення якості освіти кафедра співпрацює з державними та приватними інституціями на основі 
укладених договорів, а також угод про проходження практики. У перегляді ОП беруть участь роботодавці: Работін 
Ю.А., голова правління Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів; Морозов В.В., головний 
спеціаліст управління представників Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Одеській області. 
Зворотній зв’язок підтримується через електронне анкетування на сайті університету 
(https://op.edu.ua/quality/stakeholders). Так, за останніми оцінками роботодавців (2021), знання та навички 
здобувачів є високими (55,68%) і достатніми (46,59%).
Поради роботодавців враховуються в укладанні переліку освітніх компонентів, необхідності включення нових і/або 
вдосконалення чи вилучення наявних компетентностей та результатів навчання, при розгляді окремих процедур 
практичної підготовки. Пропозиції роботодавців є актуальними при розробці навчальних дисциплін в цілому або 
окремих їх тем. У процесі обговорення аналізується рівень сформованості професійних компетентностей і 
результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Викладачі кафедри ІДМК мають зворотній зв`язок з випускниками, розгалужену мережу комунікації з ними, 
регулярні зустрічі, взаємні консультації, участь у спільних науково-практичних заходах. Наприклад, 17.09.2021 р. 
випускник 2021 р. Г. Уколов провів майстер-клас для першокурсників про особливості роботи онлайн-видань; 
09.09.2021 студенти групи ІЖ-181 зі ст.викл. В.О. Головченко в рамках проєкту «Протидія дезінформації на півдні та 
сході України» разом із випускницею 2021 р. А. Стасюк взяли участь у воркшопі «Ефективна комунікація з владою: 
що це? Як налагодити конструктивну взаємодію?». За попередніми даними, в регіональних ЗМК працює 8 
здобувачів вищої освіти, ще двоє отримують другий (магістерський) рівень вищої освіти. Створена база випускників.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Зміст ОП 2017–2021 років відрізняється, що зумовлено процесом становлення спеціальності, що передбачає 
підготовку й оновлення матеріально-технічної бази, розробку навчально-методичного забезпечення. Група 
забезпечення ОП регулярно працює, а саме: було уточнено Вступ; оновлено і розширено розділ Нормативні 
посилання та Профіль ОП бакалавра - додано інформацію про Акредитуючу інституцію, уточнено Мету, Фокус;  
оновлено Підходи до викладання та навчання, упорядковано Програмні компетентності та ПРН; у Розподілі змісту 
ОП за групою компонентів та циклами підготовки було оптимізовано логічну послідовність. У ОП 2020 р. було 
враховано вимоги відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1341 (у ред. від 02.07.2020), що 
встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів, магістрів та докторів філософії; загальні компетентності; 
спеціальні компетентності; ПРН; перелік та обсяг ОК для опанування компетентностями освітньої програми.
На засіданнях кафедри на початку навчального року обговорюють і затверджують РПНД. Щороку НПП вносять 
зміни у зміст ОК з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників. 
Покращенню освітньої діяльності сприяє науково-методичний семінар кафедри, науково-методична рада 
факультету, а також функціонування вчених рад факультету та університету. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
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За результатами АЕ у період 22-24 лютого 2021 р. (ID у ЄДЕБО21158) було розроблено систему заходів «План 
усунення недоліків та реалізації рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» 
(протокол кафедри ІДМК № 12 від 09.06.2021), у результаті чого ОП 2021 р. зазнала суттєвих змін, а саме:
- доопрацьовано профіль, структуру і зміст ОП; усунено розбіжності між переліком програмних компетентностей і 
результатами навчання; 
- посилено якісний склад НПП (до викладання залучено заслуженого журналіста України С.Б. Братчука);
- активізувався зворотній зв'язок зі здобувачами вищої освіти через співпрацю зі студентським самоврядуванням і 
процедури регулярного анкетування; 
- систематизовано зворотній зв'язок з роботодавцями, академічними спільнотами, насамперед з якими укладено 
угоди про співпрацю, а також з іншими стейкхолдерами – потенційними абітурієнтами, їхніми батьками, 
випускниками суміжних із журналістикою спеціальностей;
- налагоджено систему протидії академічній недоброчесності; у змісті освітніх компонентів посилено увагу до 
професійної етики та доброчесності;
- покращено навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, у тому числі в корпоративному 
віртуальному навчальному просторі. НПП було підготовлено  нові навчальні посібники, затверджені Вченою радою 
університету, навчально-методичні комплекси дисциплін. 
Детальніше див. результати моніторингу ОП Журналістика за 2020-2021 н.р. 
https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/061-0-monitoryng_op_2021.pdf 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП:
1) обговорень змісту ОК за спеціальністю 061 «Журналістика» на щорічній Міжнародній науково-практичній конф. 
«Інформаційна освіта та професійно комунікативні технології ХХІ століття» (круглі столи, ) на підставі обміну 
досвідом із впровадження новітніх технологій і методів навчання, апробації результатів наукових досліджень;
2) обговорень ОП з кафедрами-партнерами ЗВО (кафедра української та слов`янської філології ХДУ; кафедра 
реклами та звязків з громадськістю Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка; кафедра журналістики та 
філології СумДУ, кафедра журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка), з академічною спільнотою різних рівнів: 
адміністрацією університету: деканатом, вченою радою факультету, науково-методичною радою університету, 
вченою радою університету. 
Усе зазначене дозволяє академічним спільнотам бути причетними до підвищення якості освіти, що позитивно 
впливає на рівень внутрішнього забезпечення якості ОП. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Політика в сфері якості реалізується у взаємозв'язку із загальною стратегією університету і спрямована на 
забезпечення, підтримання стабільно високої репутації Державного університету «Одеська політехніка» і 
забезпечується ректоратом та наступними підрозділами: центром із забезпечення якості вищої освіти; радою з 
якості; Вченої радою; навч. відділом; навч.-метод. відділом; відділом кадрів; загальним відділом; відділами охорони 
праці, маркетингу та інноваційної політики, міжнар. зв`язків, закупівлі та розподілу матеріальних цінностей, 
організаційної роботи з іноземними студентами; секторами маркетингу освітніх проєктів, менеджменту 
міжнар.проєктів і програм; адміністрацією студмістечка. Відповідальними за дотримання процедур щодо 
внутрішнього забезпечення якості освіти є: проректор з наук.-пед. та виховної роботи; проректор з наук.-пед. роботи 
та міжнародних зв`язків, начальник центру із забезпечення якості вищої освіти; начальник навчально-методичного 
відділу; завідувач навчального відділу. Внутрішнє забезпечення якості освіти має ранжування з чітким розподілом 
повноважень та відповідальностей: реалізацію стратегічних цілей розвитку університету, розробку і здійснення 
політики університету у сфері якості освітніх послуг здійснює Центр із забезпечення якості вищої освіти Державного 
Університету «Одеська політехніка» (https://op.edu.ua/quality/czjvo); планування та координування діяльності 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти та контроль за її станом виконує Рада з якості 
(https://op.edu.ua/about/et-com). 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються нормативно-правової базою освітньої діяльності: 
- Законами України, Постановами КМУ, нормативно-правовими документами МОН України 
(https://op.edu.ua/education/normative_base) та університету:
- Статутом державного університету «Одеська політехніка» 
(https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view);
- Правилами внутрішнього розпорядку (https://op.edu.ua/document/3695);
- Положенням про організацію освітнього процесу (https://op.edu.ua/document/9419);
- Колективним договором (https://op.edu.ua/staff/collective-agreement);
- Контрактом здобувача вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2565);
- Положенням про академічну доброчесність (https://op.edu.ua/document/2333);
- Положенням про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2304) та 
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ін. Інформацію про рівні та ступені вищої освіти доступна за посиланням: https://op.edu.ua/education/levels, про 
освітні програми – https://op.edu.ua/education/programs, про академічну мобільність – 
https://op.edu.ua/document/2501, про студентське самоврядування – https://drive.google.com/file/d/1-
IGGcFkC1sUiCpVw_eRsHsboD4GWLMlO/view.
Надання публічної інформації відбувається згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації». З 
метою спрощення процедури отримання публичної інформації створено електронну форму подання запитів на 
інформацію (https://opu.ua/about/community). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Адреса веб-сторінки: https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/061-2021-zhurnalistyka.pdf
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення ОП: 
https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/061-0-monitoryng_op_2021.pdf 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Освітньо-професійна програма 061 Журналістика: https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/061-2021-
zhurnalistyka.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОП містить чітко визначені цілі та програмні результати навчання, які узгоджені із Місією та Стратегією 
університету. Сильні сторони:
- структура та зміст ОП  відповідають предметній сфері спеціальності;
- цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб 
заінтересованих сторін: здобувачів вищої освіти, роботодавців та академічної спільноти; освітні компоненти 
дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання;
- ОП має практичну спрямованість, яка передбачає практичну підготовку, яку було збільшено з 7,5 кредитів до 13,5 
кредитів в порівнянні з ОП 2020 р. із залученням в освітній процес фахівців-практиків, ОП включає 15 практичних 
ОК («Радіожурналістика», «Фотожурналістика», «Тележурналістика», «Інтернет-журналістика», «Журналістське 
розслідування», «Регіональна і галузева журналістика» та ін. ), заняття з яких проходять на базі установ, з якими 
укладено 10 партнерських договорів про співпрацю, що забезпечує якісну підготовку здобувачів вищої освіти 
відповідно до потреб медійного ринку, враховуючи галузевий та регіональний аспект ринку праці;
- здобувачі вищої освіти на ОП забезпечені професійним обладнанням для набуття практичних навичок; 
- якісний склад НПП відповідає ліцензійним вимогам щодо підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти; НПП беруть активну участь у практичних заходах з медіафахівцями;
- ОП створює корпоративний навчальний простір для учасників освітнього процесу, здобувачів вищої освіти, що є 
основою розуміння особливостей спеціальності.
Серед слабких сторін: недостатнє залучення до міжнародної співпраці на ОП іноземних гостьових лекторів ЗВО 
партнерів (до участі у воркшопах, тренінгах та ін.); недостатнє фінансове забезпечення для академічної мобільноті 
здобувачів вищої  освіти та НПП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Зростання попиту на фахівців з медіакомунікацій спонукає до систематичного удосконалення ОП, яке 
здійснюватиметься у напрямку введення навчальних дисциплін, що викладаються іноземною мовою; зміцнення 
міжнародної інтеграції в європейський освітній простір активізацією академічної мобільності здобувачів вищої 
освіти і НПП, періодичним переглядом та моніторингом змісту ОП з урахуванням інноваційних світових практик та 
їх застосування в освітній діяльності; розробка платформи для підвищення кваліфікації випускників ОП, сприяння 
їх працевлаштуванню, у тому числі через співпрацю із зовнішніми стейкхолдерами; створення можливостей для 
гнучких траєкторій навчання за ОП; підвищення кваліфікації викладачів ОП шляхом стажування (в тому числі 
дистанційного) в європейських ЗВО. 

 

 
          
  

Запевнення
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Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Оборський Геннадій Олександрович

Дата: 11.10.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Медіаправо навчальна 
дисципліна

Медіаправо 
(2021).pdf

Moq9runs+xienXTM
Dmpk15sOU9Opl9Yx

RW49wQKg2M0=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Пресова журналістика навчальна 
дисципліна

Пресова 
журналістика 

(2021).pdf

pL1ugtstKq2G63vA4
nypKoj2FfTHf1lw03+

PB/i8ghM=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
комп'ютери – 10 од., 
телевізор широкоекранний – 1 
од., кінотеатр – 1 од.,
фотоапарат - 1 од.,
штатив - 1 од.

Журналістика даних навчальна 
дисципліна

Журналістика 
даних (2021).pdf

Bv/GkWicO9YIP2op
5ldQxtkq6B1N3w1Rc

im+ft8P09k=

Apache HTTP Server версия 2.4
ApacheLicenseVersion 2.0, January 
2004http://www.apache.org/licens
es/
Google Сайти
https://sites.google.com/new

Сучасна публіцистика навчальна 
дисципліна

Сучасна 
публіцистика 

(2021).pdf

EjWaXQV9xVCFJfm
y/0Su9DBX+1l7Sb49

82COM80IDR8=

Журналістське 
розслідування

навчальна 
дисципліна

Журналістське 
розслідування 

(2021).pdf

PIUpyZpJCUplbhVn
pa340kZPOf7VetIhV

ZLNTR4JW9Q=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
комп'ютери – 10 од., 
телевізор широкоекранний – 1 
од.,
фотоапарат - 1 од.,
відеокамера - 1 од.
штатив - 2 од.

Apache HTTP Server версия 2.4
ApacheLicenseVersion 2.0, January 
2004http://www.apache.org/licens
es/
Google Сайти
https://sites.google.com/new

Радіожурналістика навчальна 
дисципліна

Радіожурналістика 
(2021).pdf

VLHom3MozMMO1i
eKvvVIOYXTDCwEo
xk9rXTNEwojsSg=

Ноутбук Toshiba - 1 од.,
мікрофон Shure BETA58  - 1 од.,
стійка для мікрофону Gravity,
диктофон - 1 од.,
цифровий пульт для звуку АLLEN  
Heafh SQ5  - 1 од.,
колонки QSC K10.

Тележурналістика навчальна 
дисципліна

Тележурналістика 
(2021).pdf

UTiUjk5EfFY5XD2m
8QxjCIv6g45prgBqe

AFvXze4X/0=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
комп'ютери – 10 од., 
телевізор широкоекранний – 1 
од., кінотеатр – 1 од.,
ноутбук Toshiba,
плазма телевізійна 49D LG 49n,
рухлива голова Beam 230,
цифровий пульт для звуку АLLEN  
Heafh SQ5,
колонки QSC K10,
світловий заливний прилад 
LEDPar 1810,
світловий пульт PiLot 2000,
мікрофон Shure BETA58,
стійка для мікрофону Gravity,
алюмінюва стійка LayeR – 4 шт.



Програмне забезпечення vMix.

Інтернет-
журналістика

навчальна 
дисципліна

Інтернет-
журналістика 

(2021).pdf

MpumEVFXDGQyZ7
qXIonnvOKxcGvltqF

HtaeDyyZjACc=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
комп'ютери – 10 од., 
телевізор широкоекранний – 1 од.

Агенційна 
журналістика

навчальна 
дисципліна

Агенційна 
журналістика 

(2021).pdf

oKPnlu5APH7qg6qtg
yEq36DyoxDwZ6A91

rJW/QwQPzs=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Жанри медіатекстів навчальна 
дисципліна

Жанри 
медіатекстів 

(2021).pdf

UCW2CRWn7lXxKd
hgAoNiWNfxLtoxKfP

63qFJQxlyJEg=

Організація роботи 
пресслужби

навчальна 
дисципліна

Організація роботи 
пресслужби 

(2021).pdf

LfVeN9i6lgIKTeToZ
QZrJImMs0PyJdQvP

vAWkNt24eY=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Газетно-журнальне 
виробництво_2семест
р

навчальна 
дисципліна

Газетно-
журнальне 

виробництво 
(2021)_2семестр.pd

f

kRlyO2mF7CG2nGD
TNkAZqPyDyB7cLx8

0w2R443+MZlM=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
комп'ютери – 10 од., 
телевізор широкоекранний – 1 
од.,
фотоапарат - 1 од.,
штатив - 1 од.

Регіональна і галузева 
журналістика

навчальна 
дисципліна

Регіональна і 
галузева 

журналістика.pdf

ISrCo6mhhuoKI8J6g
3sVRek2jGL6PW+B2

4rlU2BLwM0=

Реклама та зв'язки з 
громадськістю

навчальна 
дисципліна

Реклама та зв'язки 
з громадськістю 

(2021).pdf

mW+xvsvB/FMVGv
OEUXZYLyIp911wfjP

PnHahCqiW3NI=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
комп'ютери – 10 од., 
телевізор широкоекранний – 1 
од., кінотеатр – 1 од.
фотоапарат - 1 од.
планшет - 1 од.,,
відеокамера - 1 од.,
штатив - 2 шт.

Ознайомлювальна 
практика

практика Ознайомлювальна 
практика 
(2021).pdf

5uYL2TBBeBwF5XA
x7964V+KS80bE/KQ

XOB33nWbIlLE=

Навчальна практика практика Навчальна 
практика 

(2021)docx .pdf

n66faBlVerMQaT0F
wYTfIm8Y1vOGh15n

YE1/7Ebl0Vs=

МТЗ бази практики.

Виробнича практика практика Виробнича 
практика 

(2021)docx.pdf

uG8rg2YGY3XFAnh
ATTjhjtsLrMTFyY+O

+Ag9vmzGefc=

МТЗ бази практики.

Переддипломна 
практика

практика Переддипломна 
практика 

(2021)docx .pdf

MMV8TRgFtGiAzYE
zEOf7IubbgqmOhM6

suz7GlwGOOA8=

МТЗ бази практики.

Кваліфікаційна_робот
а

підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна_ро
бота (2021).pdf

AntBEBzvc7Y7et7ue
XBWdsvhxBhrt/sBFy

ge97MfR/c=

Теорія і методика 
журналістської 
творчості_2семестр

навчальна 
дисципліна

Теорія і методика 
журналістської 

творчості_2семес
тр (2021).pdf

yfZYzKuPtglWTl5kfL
BwunYMl2KZdyvn69

Tb1mSkgtI=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
комп'ютери – 10 од., 
телевізор широкоекранний – 1 
од., кінотеатр – 1 од.

Газетно-журнальне 
виробництво_1семест
р

навчальна 
дисципліна

Газетно-
журнальне 

виробництво 
(2021)_1семестр.pd

f

/kXeoIe7Bmaw26/u
9rnJfl8L4sLRaA7Fsg

/jSVDbf1g=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Фотожурналістика навчальна Фотожурналістик uAn+Sil/pKNJdOx+ Переносний мультимедійний 



дисципліна а (2021).pdf wXKbGBag4+U5iQ6l
eCkjHdJbjzs=

проєктор та екран до нього – 1 
од., 
комп'ютери – 10 од., 
телевізор широкоекранний – 1 
од., кінотеатр – 1 од.,
штатив - 2 од.,
фотоапарат - 1 од.,
планшет - 1 од.

Безпека професійної 
діяльності журналіста

навчальна 
дисципліна

Безпека 
професійної 
діяльності 

журналіста 
(2021).pdf

J5Otya4xubX+/XPd
qqqks66X7/a8rm9/d

tMz0mhHnHk=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Основи мережевих 
технологій

навчальна 
дисципліна

Основи мережевих 
технологій 
(2021).pdf

KqCdLdIuJHsXIunx
ef+PYS4pTjfSuGjYqk

64AF/fCDI=

Apache OpenOffice 4.1.6
AOO416m1(Build:9790) - Rev. 
1844436
2018-10-23 12:57
ApacheLicense. Version 2.0, 
January 
2004http://www.apache.org/licens
es/
diaw.exe 0.97.2 
The FreeSoftwareFoundationand 
the authors
http://live.gnome.org/Dia
Apache HTTP Server версия 2.4
ApacheLicenseVersion 2.0, January 
2004http://www.apache.org/licens
es/

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Англійська 
мова_1семестр 

(2021).pdf

QmVEN9UIoO+tQ/p
aJwwvQNDUnsd/2P
1QGLeErjmC84w=

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Англійська 
мова_2семестр 

(2021).pdf

5sTZ4JUNncetQ0J2
CvScCaGGFJrq8MW

hYxiwBqjS8HY=

Історія України та 
української культури

навчальна 
дисципліна

Історія України та 
української 
культури 
(2021).pdf

XrnnJmsR/Yd0Bbq1
5sYTcuGa6fncUvldP

9FBIhvZbTY=

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія 
(2021).pdf

I51AJLm9OFRNpLpi
2MuxNCKXuye9ALw

vq1QbEEszx/A=

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням) 
(2021)doc.pdf

DTpIw6SFC2/bTQEs
ZUDO5Ex8Xqr1GPE

8fzuHMRsAgi0=

Риторика та 
аргументація_1семест
р

навчальна 
дисципліна

Риторика та 
аргументація_1сем

естр (2021).pdf

SlKP5lClp5wNpF0An
u08VSEdYaaFhdWb

OpSrLU6euy0=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Риторика та 
аргументація_2семест
р

навчальна 
дисципліна

Риторика та 
аргументація_2се
местр (2021).pdf

cG9egreqzVMFMAM
zBNT8YU7/heN1/4B

U6uA11/LDRkc=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Теорія соціальних 
комунікацій_1семестр

навчальна 
дисципліна

Теорія соціальних 
комунікацій 1 

(2021).pdf

wbI0YU0ri+LROg+9
l+gw0wIXHGbddAN

9vJm4Lj1sGdo=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Теорія соціальних 
комунікацій_2семестр

навчальна 
дисципліна

Теорія соціальних 
комунікацій_2семес

тр (2021).pdf

GnM9nGzpSLbaZ3lZ
U0R5cY5A45jdoEjCu

HuQRIEE/tY=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Соціальна 
інформатика

навчальна 
дисципліна

Соціальна 
інформатика 

(2021).pdf

pmuNnkruW2w9Mf
hHMK2Z9N89qHnD
62Oxi5RSsalZK2U=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Основи академічної навчальна Основи академічної m+Pv75uxkiyuXcUO Переносний мультимедійний 



грамотності дисципліна грамотності 
(2021).pdf

GykrIh8alLspkTv0s3
frREzrhKE=

проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Вступ до фаху навчальна 
дисципліна

Вступ до фаху 
(2021).pdf

GcCLuvh6MRqmMk
bDqomQ43uBWNFG
8XH+ZR7COYnzwJ

U=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Історія української 
журналістики

навчальна 
дисципліна

Історія української 
журналістики 
(2021)doc.pdf

LLsAmEOQwppCBh
e/HWeV/QIbGDqZ3
S+2F90VlQ33GMQ=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Новітні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

Новітні 
інформаційно-
комунікаційні 

технології 
(2021).pdf

QPfXIJ8VXDyBJ2ZC
l8O0iMzAjlVP5NZkE

M/denXH5GI=

Apache OpenOffice 4.1.6
AOO416m1(Build:9790) - Rev. 
1844436
2018-10-23 12:57
ApacheLicense. Version 2.0, 
January 
2004http://www.apache.org/licens
es/
diaw.exe 0.97.2 
The FreeSoftwareFoundationand 
the authors
http://live.gnome.org/Dia
Apache HTTP Server версия 2.4
ApacheLicenseVersion 2.0, January 
2004http://www.apache.org/licens
es/

Професійно-ділові 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Професійно-ділові 
комунікації 
(2021).pdf

kNkoX0l14FBl6eAur
MUHtqhicwKguXUlT

Q/QYo+IQpE=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Історія зарубіжної 
журналістики

навчальна 
дисципліна

Історія зарубіжної 
журналістики 

(2021).pdf

fASC4zAwfTgUYSF7
a2jHfe56pMPz+TUM

FewKNFQYlg8=

Етика медіадіяльнсті навчальна 
дисципліна

Етика 
медіадіяльнсті 

(2021).pdf

rWi5z1hZRWjokRHE
2bTI9cY5/LoPZz6GB

eEv1sg5kBc=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
комп'ютери – 10 од., 
телевізор широкоекранний – 1 
од., кінотеатр – 1 од.

Практична стилістика 
та культура мови

навчальна 
дисципліна

Практична 
стилістика та 
культура мови 

(2021).pdf

S+lY0VYwhlYwJ5OK
KnJfcx6Ir6UBEOFPS

nUl6/t8JA0=

Теорія і методика 
журналістської 
творчості_1семестр

навчальна 
дисципліна

Теорія і методика 
журналістської 

творчості_1семес
тр (2021).pdf

0TLZMGx+98SaaAu
QvPnH++nH02uSz7t

NP1UrN6n1lwY=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Теорія масових 
комунікацій_1семестр

навчальна 
дисципліна

Теорія масових 
комунікацій_1семес

тр (2021).pdf

/I0Og6fUHrNp4JdF
WbhMCbd+r7tS/Mu

UahoBjOGwCZU=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

Теорія масових 
комунікацій_2еместр

навчальна 
дисципліна

Теорія масових 
комунікацій_2семес

тр (2021).pdf

P1DhbvdksDgclziDGi
lomH2FETezEu9uue

85DCstM2E=

Переносний мультимедійний 
проєктор та екран до нього – 1 
од., 
ноутбук – 1 од.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

Обґрунтування



викладач на 
ОП 

395227 Шановська 
Олена 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

20 Історія 
України та 
української 
культури

Кваліфікація 
викладача:
Канд. іст. наук, 
07.00.01 – історія 
України, диплом ДК 
№022306 від 11 
лютого 2004 р. Тема 
дисертації: 
«Діяльність 
Народного руху 
України з розробки 
національної 
програми та її 
практичного втілення 
в процесі 
державотворення 
(1989–1996 рр.)». 
Доцент кафедри 
політології та права з 
16.02.2006 р.
Навчально-методичні 
матеріали:
Історія України. 
Конспект лекцій для 
здобувачів вищої 
освіти всіх 
спеціальностей / Під 
ред. д-ра іст. наук, 
проф. Г. І. Гончарука. 
Одеса: ОНПУ, 2007. 
197 с.  
Історія України та 
української культури. 
Конспект лекцій для 
здобувачів вищої 
освіти всіх 
спеціальностей / Під 
ред. А. І. Федорової. 
Одеса, 2017.
Історія України та 
української культури: 
методичні 
рекомендації щодо 
проведення 
семінарських занять 
для здобувачів вищої 
освіти першого курсу 
усіх спеціальностей 
денної форми 
навчання / Г. І. 
Гончарук, М. С. 
Кучерук, О. В. 
Мельник, А. І. 
Федорова. Одеса: 
ОНПУ, 2020.
Методичні вказівки 
для підготовки до 
семінарських занять з 
дисципліни «Основи 
соціальних наук. 
Тематичний модуль – 
Політологія» для 
студентів усіх 
спеціальностей / Укл.: 
Шановська О. А. 
Одеса: ОНПУ, 2018. 
20 с.
Методичні вказівки до 
семінарських і 
самостійних занять з 
дисципліни 
«Політологія» для 
студентів очної та 
заочної форм 
навчання / Укл.: 
Шановська О. А. 
Одеса: ОНПУ, 2017. 24 
с.



Робочий зошит з 
дисципліни 
«Політологія» / Укл.: 
Грушицька І. Б., 
Сухотеріна Л. І., 
Шановська О.А. 
Одеса: ОНПУ, 2017. 54 
с. 
Публікації у фахових 
виданнях:
Український самвидав 
як форма радянського 
інакомислення // 
Canadian-American 
Slavic Studies, №51 
(2017), 428-458. 
(Scopus).
http://booksandjournal
s.brillonline.com/conte
nt/journals/22102396/5
1/4 
Громадянське 
виховання: радянська 
практика (1956–1991 
рр.) // Емінак. 2019. 
№ 4 (28).  С. 159–168. 
(Index Copernicus).
Політичні документи 
одеського самвидаву 
// Інтелігенція і 
влада. Збірник  
наукових праць. Серія: 
історія. Вип. 41. Одеса: 
Екологія, 2019. С. 164–
176.
Одеська 
«компартійна» 
передісторія 
Народного руху 
України // 
Інтелігенція і влада. 
Збірник наукових 
праць. Серія: історія. 
Вип. 40. Одеса: 
Екологія, 2019. С. 71–
94. 
Загиблі, але нескорені 
борці за свободу і 
гідність (Олекса 
Тихий, Юрій Литвин, 
Валерій Марченко, 
Василь Стус) // 
Наукові праці 
історичного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету. 2018. 
Вип. 51. С. 87-97. 
http://istznu.org/dc/fil
e.php?
host_id=1&path=/page
/issues/51/10.pdf 
(Index Copernicus).
З історії самвидаву та 
дисидентського руху в 
Одесі: Ганна 
Михайленко // 
Інтелігенція і влада. 
Збірник наукових 
праць. Серія: історія. 
Вип. 39. Одеса: 
Екологія, 2018. С. 181–
197.
Науковий центр із 
вивчення історії 
Народного руху 
України // 
Інтелігенція і влада. 
Збірник наукових 
праць. Серія: історія. 



Вип. 37. Одеса: 
Екологія, 2017. С. 
205–217.
Підвищення 
кваліфікації:
Семінар педагогічних 
знань ОНПУ «Шляхи 
реалізації кредитно-
модульної системи 
організації 
навчального процесу і 
тестових форм 
контролю знань 
студентів», 
(посвідчення №21 від 
21.06.2006).
Підвищення 
кваліфікації на базі 
кафедри політичних 
теорій в 
Національному 
університеті «Одеська 
юридична академія» 
10.04–10.05.2018 р. 
(довідка №901-3 від 
16.05.2018 р. за 
підписом в.о. ректора, 
віце-президента М.Р. 
Аракеляна).
Навчальний семінар 
при Консультаційно-
навчальному центрі 
«Політех-Консалт» 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету «Ділова 
українська мова в 
освітньому процесі» 
01.10–25.10.2018 р. 
(сертифікат №260/18 
від 25.10.2018).
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець  
кафедральних НДР:  
«Взаємодія держави 
та інститутів 
громадянського 
суспільства в науково-
технічній діяльності 
Півдня України: 
ретроспективний 
аналіз і сучасні реалії» 
(наук. керівник: д. і. 
н., проф. Сухотеріна 
Л. І., термін 
виконання: 
01.01.2017–
31.12.2021); 
«Інтелігенція Півдня 
України у 
загальнонаціонально
му політичному 
процесі» (наук. 
керівник: д. і. н., 
проф. Сухотеріна Л. І., 
термін виконання: 
1.01.2011–31.12.2015); 
«Науково-технічна 
діяльність Півдня 
України в історичній 
ретроспективі» (наук. 
керівник: д. і. н., 
проф. Сухотеріна Л. І., 
термін виконання: 
1.10.2011 – 31.12.2015).
Заступник завідувача 
кафедри з наукової 
роботи (01.01.2013–
30.06.2020 р.).



Член редакційної 
колегії збірника 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Гуманітарні науки у 
контексті суспільно-
політичних викликів» 
(2010, 2015, 2020 рр.).
Відповідність п.п. 1, 2, 
3, 8, 10, 14  п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386694 Гродська 
Еліна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050896, 
виданий 

05.03.2019, 
Атестат 

доцента AД 
006755, 
виданий 

09.02.2021

18 Іноземна мова Навчально-методичні 
матеріали:
Методичні вказівки 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом» 
“Conversations about 
Sciens and Technology, 
Specialty Dialogues” 
для студ. І-ІІ курсів 
денної форми 
навчання  
Гуманітарного 
факультету (ГФ) / 
Уклад. Г.Ф. Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2020. - 27 с.
Методичні вказівки 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом» 
“Conversations 
aboutSciens and 
Technology, Specialty 
Dialogues” для студ. 
Інституту 
промислових 
технологій дизайну та 
менеджменту 
(ІПТДМ) з англійської 
мови. / Уклад. Г.Ф. 
Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2019. - 32 с.
Методичні вказівки 
«Лексичний мінімум 
англійської мови за 
фахом» для студ. 
Інституту 
промислових 
технологій дизайну та 
менеджменту 
(ІПТДМ) з англійської 
мови. / Уклад. Г.Ф. 
Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2018. - 24 с.
Методичні вказівки до 
до практичних занять 
з англійської мови за 
спеціальністю 
6.050701"Електроенер
гетика, електротехніка 
та електромеханіка, 
спеціалізація 
"Електропостачання 
та енергетичний 
менеджмент" для 
студентів 2 курсу 
/Авт.: Т.І.Борисенко,   
Цинова М.В., Гродська 
Є.Б.,Єршова Ю.А. - 



Одеса, ОНПУ, 
Лабораторія 
інформаційних 
технологій, № МВ - 
07447, N 3829 - РС - 
2016. - 29 с.
Публікації в Web of 
science:
(2020). Cultural-
Linguistic Aspect of 
Teaching and Learning 
Spanish Colour Idioms 
and Symbols. Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala, 
12(1Sup1), 213-231.
Публікації у фахових 
виданнях:
Лінгвокультурологічні 
особливості символіки 
кольору в іспанській 
фразеології.// 
Науковий Вісник 
Херсонського 
державного  
університету. Серія: 
Германістика – 
Херсон: ХДУ. - №1. - 
2020. – С. 136-141.
Метафори часу в 
українській та 
іспанській мовах. // 
Закарпатські 
філологічні студії: 
наук. журнал – 
Ужгород, 2019. Вип. 
12. С. 148-151.
Розуміння контексту 
іспанької культурної 
картини світу при 
вивченні іспанської 
мови.// Закарпатські 
філологічні студії: 
наук. журнал – 
Ужгород, 2019. Вип. 9. 
С. 155-158.
Чотири хвилі 
переселенського руху 
українців: 
соціокультурні 
причини та 
особливості 
діаспори.// 
Міжнародний вісник. 
Культурологія. 
Філологія. 
Музикознавство: наук. 
журнал - Київ: 
Міленіум, 2017. Вип.2. 
С.41-46.
Сучасна українська 
міграція до Іспанії: 
соціокультурні 
причини та 
особливості // 
Культура України: зб. 
наук. пр.- Харків: 
ХДАК, 2017. Вип. 58. 
С.276-283.
Культурна 
ідентичність новітньої 
української діаспори в 
Іспанії// Культура і 
сучасність: альманах.- 
Київ: Міленіум, 2017. 
Вип.39. С.113-118.
Публікації в інших 
виданнях:
Functioning of 
metaphors in scientific 



and technical 
discourse.// Dynamics 
of the development of 
world science. Abstracts 
of the 6th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 19-21 February 
2020. Pp.82-86.
Українська діаспора у 
культур просторі міст 
Іспанії// Креативне 
місто як простір 
формування 
культурної 
ідентичності: Міжн. 
наук.-практ. конф.- О.: 
ОНПУ,2017. С.44-47.
The globalization and 
cultural identity: two 
vectors of the processes 
of globalization. CIS 
ISLLHLE: International 
Symposium – St.Louis, 
Missouri, USA, January 
23, 2017. P. 30-36
Політика 
мультикультурності і 
українська діаспора 
Канади// Наукові 
пошуки: актуальні 
проблеми теорії і 
практики: V Міжн. 
наук. -практ. конф. - 
К.: НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, 2017. С. 
23-26
Політика культурної 
дипломатії мовою 
мистецтва та 
культури: українська 
діаспора у сучасній 
Іспанії// Молодий 
вчений: наук. журнал 
– Херсон: Гельветика, 
2017 - №4 (44)- С. 86-
90.
Феномен культурної 
ідентичності у 
сучасній Іспанії в 
контексті 
глобалізаційних змін. 
Молодий вчений: 
наук. журнал – 
Херсон: Гельветика, 
2016.- №12 (39)- С. 
169-173.
Підвищення 
кваліфікації: 
Проходила 
стажування в рамках 
проекту ERASMUS на 
кафедрі    
прикладної 
лінгвістики 
Політехнічного 
університету м. 
Валенсія,    
Іспанія. Період 
стажування: 
31.05.2016 – 31.05.2017 
р.
Британська Рада 
(Одеса),
05.2008-06.2008,
підготовка та 
складання іспиту 
”Teaching Knowledge 
Test ”,
“Керування процесом 



викладання та 
навчання”, сертифікат 
Кембріджського 
університету № 
0020451770.

386091 Баландіна 
Надія 
Францівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003335, 

виданий 
14.01.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 005180, 
виданий 

07.05.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003275, 
виданий 

04.03.1996, 
Атестат 

професора 
02ПP 003758, 

виданий 
19.10.2005

21 Теорія 
соціальних 
комунікацій_1с
еместр

Навчально-методичні 
матеріали:
Теорія соціальних 
комунікацій: 
практикум  для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч. 1. Одеса: ОНПУ, 
2020. 180 с.
Теорія соціальних 
комунікацій: 
конспекти лекцій  для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч.1 / Уклад. 
Н.Ф.Баландіна. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 78 с.
Теорія соціальних 
комунікацій : 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
практичних завдань 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч.1. / Уклад. Н. Ф. 
Баландіна. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 46 с.
Теорія соціальних 
комунікацій: 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч.1. / Уклад. Н. Ф. 
Баландіна. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 27 с.
Публікації в Scopus:
Polish-Ukrainian song 
«Hej, sokoły!» («Hey, 
Eagles!») as an 
intercultural 
communicative 
phenomenon // 
Przegląd 
wschodnioeuropejski. 
XI/1. 2020. S. 231–240.
Публікації в 
зарубіжних 
рецензованих 
виданнях:
The Common and the 
Specific in the 
Translation of 
Pragmatic Clichés  // 
Bibliotekarz Podlaski. 
47 (2). 2020. С.265–
281. 
https://doi.org/10.3677
0/bp.482
Ассоциативный 
эксперимент как 
средство изучения 
языкового сознания 
//  Rossica 
olomucensia. vol. LIII. 
Časopis pro ruskou a 



slovanskou filologii. 
Olomouc. 2014. Num. 
2. С. 39-54.
Вербалізація 
емоційного значення 
прагматичних кліше 
// Eslavistika 
Computence. Vol.10. 
2010. C.97- 106.
Побажання в мові і 
мовленні // Eslavistika 
Computence. Vol.8. 
2008. C. 155–167. 
Публікації у фахових 
виданнях України:
Медіаобраз Томаша 
Падури як символ 
українсько-польського 
єднання //  Держава і 
регіони : Серія: 
Соціальні комунікації. 
2020. № 2 (42). С. 20–
28.
Навчальний текст як 
засіб породження 
нових смислів // 
Науковий часопис 
НПУ університету 
імені М. П. 
Драгоманова. Серія 5. 
Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Вип. 58: зб. наук. пр. 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2017. С. 
14–19.
Публікації в 
колективних 
монографіях:
Лінгвальні, 
комунікативні і 
культурологічні 
проблеми перекладу 
// Українська мова і 
європейський 
лінгвокультурний 
контекст. К.: Вид. дім 
Д. Бураго, 2019. С. 
270-303.
Пісня як 
комунікативне явище 
// Текст у масових 
комунікаціях: 
множинність 
інтерпретацій : 
колективна 
монографія / Гол. ред. 
Н. Ф. Баландіна. 
Харків : Експрес-
книга, 2018. С. 178–
235.
Публікації в інших 
виданнях:
Vocative as a Marker of 
Politeness Category 
Expression // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol 
7. N 4.8. Special Issue 
8. P. 759–764 
(співавтор – 
А.Болотнікова)
Підвищення 
кваліфікації:
Запорізький 
національний 
університет: 
«Медіаграмотність в 
контексті сучасної 



освітньої парадигми», 
05.03.16–05.04.16. 
Свідоцтво №000-
361/16 від 01.03.2016 
р.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Практична 
соціологія для 
професіоналів медіа», 
30 годин,  сертифікат 
виданий 28.11.2020.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Критичне мислення 
для освітян», 30 год, 
сертифікат виданий 
24.11.2020.
Практична робота:
Досвід завідувача 
кафедри 
журналістики ПНПУ 
імені В.Г.Короленка 
(2009-2019).
Головний редактор 
видань: «Актуальні 
проблеми 
журналістики в 
контексті сучасних 
соціальних 
комунікацій: [збірник 
наукових праць : за 
матеріалами 
кафедральних 
семінарів. / за ред. Н. 
Ф. Баландіної]. 
Полтава : ПНПУ імені 
В.Г.Короленка, 2014–
2019.
Журналістика : теорія, 
історія, практика 
[збірник наукових 
праць студентів / за 
ред. Н. Ф. Баландіної]. 
Полтава : ПНПУ імені 
В.Г.Короленка, 2014-
2019.
Виконавець 
міжнародного проекту 
I-FIT 
«Interdisciplinární 
filologická inovace 
translatologických 
modulů» 
CZ.1.07/2.2.00/28.009
5, Університет 
Палацького в 
Оломоуці» (Чеська 
республіка).
Відповідність п.п. 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
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факультет

Диплом 
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Атестат 

доцента ДЦ 
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соціальних 
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Навчально-методичні 
матеріали:
Теорія соціальних 
комунікацій: 
практикум  для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч. 1. Одеса: ОНПУ, 
2020. 180 с.
Теорія соціальних 
комунікацій: 
конспекти лекцій  для 



виданий 
04.03.1996, 

Атестат 
професора 

02ПP 003758, 
виданий 

19.10.2005

здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
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Ч.1 / Уклад. 
Н.Ф.Баландіна. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 78 с.
Теорія соціальних 
комунікацій : 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
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практичних завдань 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч.1. / Уклад. Н. Ф. 
Баландіна. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 46 с.
Теорія соціальних 
комунікацій: 
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рекомендації і 
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самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч.1. / Уклад. Н. Ф. 
Баландіна. Одеса: 
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XI/1. 2020. S. 231–240.
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зарубіжних 
рецензованих 
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47 (2). 2020. С.265–
281. 
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Ассоциативный 
эксперимент как 
средство изучения 
языкового сознания 
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Časopis pro ruskou a 
slovanskou filologii. 
Olomouc. 2014. Num. 
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Вербалізація 
емоційного значення 
прагматичних кліше 
// Eslavistika 
Computence. Vol.10. 
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Побажання в мові і 
мовленні // Eslavistika 
Computence. Vol.8. 
2008. C. 155–167. 
Публікації у фахових 
виданнях України:
Медіаобраз Томаша 
Падури як символ 
українсько-польського 
єднання //  Держава і 



регіони : Серія: 
Соціальні комунікації. 
2020. № 2 (42). С. 20–
28.
Навчальний текст як 
засіб породження 
нових смислів // 
Науковий часопис 
НПУ університету 
імені М. П. 
Драгоманова. Серія 5. 
Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Вип. 58: зб. наук. пр. 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2017. С. 
14–19.
Публікації в 
колективних 
монографіях:
Лінгвальні, 
комунікативні і 
культурологічні 
проблеми перекладу 
// Українська мова і 
європейський 
лінгвокультурний 
контекст. К.: Вид. дім 
Д. Бураго, 2019. С. 
270-303.
Пісня як 
комунікативне явище 
// Текст у масових 
комунікаціях: 
множинність 
інтерпретацій : 
колективна 
монографія / Гол. ред. 
Н. Ф. Баландіна. 
Харків : Експрес-
книга, 2018. С. 178–
235.
Публікації в інших 
виданнях:
Vocative as a Marker of 
Politeness Category 
Expression // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol 
7. N 4.8. Special Issue 
8. P. 759–764 
(співавтор – 
А.Болотнікова)
Підвищення 
кваліфікації:
Запорізький 
національний 
університет: 
«Медіаграмотність в 
контексті сучасної 
освітньої парадигми», 
05.03.16–05.04.16. 
Свідоцтво №000-
361/16 від 01.03.2016 
р.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Практична 
соціологія для 
професіоналів медіа», 
30 годин,  сертифікат 
виданий 28.11.2020.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Критичне мислення 
для освітян», 30 год, 
сертифікат виданий 



24.11.2020.
Практична робота:
Досвід завідувача 
кафедри 
журналістики ПНПУ 
імені В.Г.Короленка 
(2009-2019).
Головний редактор 
видань: «Актуальні 
проблеми 
журналістики в 
контексті сучасних 
соціальних 
комунікацій: [збірник 
наукових праць : за 
матеріалами 
кафедральних 
семінарів. / за ред. Н. 
Ф. Баландіної]. 
Полтава : ПНПУ імені 
В.Г.Короленка, 2014–
2019.
Журналістика : теорія, 
історія, практика 
[збірник наукових 
праць студентів / за 
ред. Н. Ф. Баландіної]. 
Полтава : ПНПУ імені 
В.Г.Короленка, 2014-
2019.
Виконавець 
міжнародного проекту 
I-FIT 
«Interdisciplinární 
filologická inovace 
translatologických 
modulů» 
CZ.1.07/2.2.00/28.009
5, Університет 
Палацького в 
Оломоуці» (Чеська 
республіка).
Відповідність п.п. 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386147 Якубовська 
Марія 
Георгіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені І.І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
1996, 

спеціальність: 
6.020303 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 
магістра, 
Одеський 

регіональний 
інститут 

державного 
управління 
Української 

Академії 
державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
1501 Державне 

17 Риторика та 
аргументація_1
семестр

Навчально-методичні 
матеріали:
Ділова українська 
мова: навч. посібник. 
– Одеса: 
Одес.держ.мед. ун-т, 
2009. – 248 с. 
(співавтори – В. Білик, 
С. Брайченко, О. 
Колтунов, І. 
Рогальська, О. 
Сікорська)
Культурологія: Навч. 
посібник - Одеса: 
Одес. держ. мед. ун-т, 
2007. – 240 с. 
(співавтори – Г. 
Захарченко, О. 
Колтунов, Т. 
Подкупко, Н. 
Серебряннікова)
Конспект лекцій з 
курсу «Риторика та 
аргументація» для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика. 
Одеса: ОНПУ, 2020. 
120 с. 
Риторика та 
аргументація : 
методичні 



управління, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 017313, 

виданий 
15.01.2003, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

017598, 
виданий 

21.06.2007

рекомендації і 
завдання до 
виконання 
практичних завдань 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика. 
Одеса: ОНПУ, 2020. 
82 с. 
Риторика та 
аргументація : 
методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика. 
Одеса: ОНПУ, 2020. 
36 с. 
Публікація у 
наукометричних 
виданнях:
Эмотикон в речевой 
культуре 
электронного 
мира.Теоретические и 
практические 
проблемы 
трансформации 
языковых средств в 
контексте ускоренного 
развития 
общественных 
отношений. Global 
international scientific 
analitycal project. – 
2016/3 (співавтор – Т. 
Лугова)
Публікації у фахових 
виданнях України:
Компетентнісний 
підхід до мовно-
риторичної 
підготовки сучасного 
фахівця з 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності // Аркадія: 
мистецтвознавчий і 
культурологічний 
журнал. – 1 (46) – 
Херсон: Грінь Д.С., 
2016. – № 1(46). – С. 
112-118 
Публікації в інших 
виданнях:
Розвиток сучасної 
комунікативної 
культури у 
віртуальному вимірі. 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів Х1 Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
Одеса, 12-14 вересня 
2018 року / під заг. 
ред. В. Г. Спрінсяна. – 
Полтава : Сімон, 2018. 
– 324 с. – С. 104-113 
(співавтор – Н. Масі)
Дистанционное 
изучение 
лингвистических 
дисциплин: 
эффективность, 
перспективы 



усовершенствования. 
Проектирование 
образовательных 
систем в условиях 
реализации ФГОС : 
Материалы 
Международной 
научно-практической 
конференции (г. 
Армавир, 15 декабря 
2017 г.) / науч. ред. К. 
В. Шкуропий ; отв. 
ред. Е. А. 
Плужникова. – 
Армавир : РИО АГПУ, 
2018. – 180 с. – С. 136- 
144 (співавтор – С. 
Мельник)
Актуалізація 
проектного методу 
навчання в процесі 
мовно-риторичної 
підготовки майбутніх 
фахівців з 
інформаційної, 
бібліотечної та 
архівної справи.
Zbiór artykułów 
naukowych. Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo- Praktycznej 
«Pedagogika. Badania 
podstawowe i 
stosowane: wyzwania i 
wyniki» (30.05.2017 – 
31.05.2017) – 
Warszawa: Wydawca: 
Sp. z o.o. «Diamond 
trading tour», 2017. – 
144 str. – C. 73-77 
(співавтор – С. 
Мельник)
Імітаційне 
моделювання 
ситуацій професійної 
комунікації у процесі 
вивчення мовних 
дисциплін 
майбутніми 
фахівцями з 
інформаційної, 
бібліотечної та 
архівної справи. 
Історико-культурна 
спадщина: 
збереження, доступ, 
використання: збірка 
наукових праць / відп. 
ред. Тюрменко І. 
Тернопіль: 
«Бескиди», 2017. 235 
с. – С. 222-225 
(співавтор – С. 
Мельник)
Дистанційне навчання 
риторики майбутніх 
фахівців із 
документознавства // 
Zbiór raportów 
naukowych. Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo-Praktycznej 
«Pedagogika Projekty 
naukowe» (28.02.2016 
). - Warszawa: 
Wydawca: Sp. z o.o. 
«Diamond trading 
tour», 2016 . – С. 78-81 
Ефективні засоби 
навчання риторики (з 
досвіду викладання 



дисципліни 
майбутнім фахівцям із 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності) // 
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та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Участь у професійних 
об’єднаннях
Членкиня і 
консультант в 
Українському 
Геральдичному 
Товаристві, з 2004 
року.



386147 Якубовська 
Марія 
Георгіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені І.І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
1996, 

спеціальність: 
6.020303 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 
магістра, 
Одеський 

регіональний 
інститут 

державного 
управління 
Української 

Академії 
державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
1501 Державне 

управління, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 017313, 

виданий 
15.01.2003, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

017598, 
виданий 

21.06.2007

17 Радіожурналіст
ика

Навчально-методичні 
матеріали:
Конспект лекцій з 
курсу 
«Радіожурналістика» 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика. 
Одеса: ОП, 2021. 46 с.
Радіожурналістика: 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
практичних завдань 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика. 
Одеса: ОП, 2021. 16 с.
Радіожурналістика: 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика. 
Одеса: ОП, 2020. 12 с. 
Наукові публікації в 
інших виданнях:
Застосування 
мережевих технологій 
у професійній 
діяльності 
радіожурналістів// 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: матеріали 
ХІV Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
15–17 вересня 2021 
року) / за заг. ред. В. 
Г. Спрінсяна ; ред. 
кол.: Г. О. Оборський, 
В. Г. Спрінсян, В. М. 
Шейко [та ін.] ; відп. 
за вип. О. О. Татакі.  
Одеса, 2021.  С. 
(співавтор О.О.Татакі)
Підвищення 
кваліфікації
Міжнародне 
стажування на базі 
Академії J. Długosza в 
Ченстохові (Польща) 
Has completed the full 
program of the 
International internship 
on the basis of Academy 
J. Dlugosza in 
Czestochowa (Poland), 
у липні-серпні 2016 
року. Certificate 
№000204 
(01.09.2016) 
«Innovative 
Technologies in Science 
and Education 
European Experience».
Участь у локальному 
тренінгу 
«Проектування 
комп’ютерних ігор для 
навчання» березень-
квітень 2017 р.
Виконавець 
держбюджетної 



науково-дослідної 
роботи 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024рр.). 
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Членкиня і 
консультант в 
Українському 
Геральдичному 
Товаристві з 2004 
року/

386149 Головченко 
Вячеслав 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

27 Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості_1сем
естр

Кваліфікація:
Львівське вище 
військово-політичне 
училище, 
спеціальність – 
«Військово-політична 
журналістика» (ПВ 
N545729 від 
08.07.1988 р.).
Навчально-методичні 
матеріали:
Головченко О. В. 
Оргтехника : учебное 
пособие. – Миколаїв : 
Агенство корисної 
інформації «Тетра», 
2017. – 185 с.
Підвищення 
кваліфікації:
“Політична 
журналістика чи 
активізм? Професійні 
стандарти як 
запобіжник” 
навчальний вебінар 
Академії Української 
преси та Konrad 
Adenauer Stiftung. 23-
24 березня 2021 року
 CiSEP, level-C, Школа 
тренерів з 
Європейских практик 
2019-20.
Академія Української 
преси, 
Медіаграмотність. 
2017-19рр.
Програма Liberal Arts, 
квітень 2017
Медіатренер з 
сертифікатами 
відповідності від 
Академії української 
преси (2017-19)
Тренер з нових медіа 
від GenderZ (2019)
Спілка журналістів 
Польщі, 2016р.
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 



«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Постійно друкується в 
професійних 
виданнях «Детектор 
медіа», 
«Телекритика», газеті 
«День», сайтах LB.ua 
та журналі 
«Український 
тиждень».
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:  
Член Національної 
спілки журналістів 
України
Відповідність п.п. 3, 
10, 13, 15, 16, 17, 18 п. 
30 Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 

386149 Головченко 
Вячеслав 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

27 Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості_2сем
естр

Кваліфікація:
Львівське вище 
військово-політичне 
училище, 
спеціальність – 
«Військово-політична 
журналістика» (ПВ 
N545729 від 
08.07.1988 р.).
Навчально-методичні 
матеріали:
Головченко О. В. 
Оргтехника : учебное 
пособие. – Миколаїв : 
Агенство корисної 
інформації «Тетра», 
2017. – 185 с.
Підвищення 
кваліфікації:
“Політична 
журналістика чи 
активізм? Професійні 
стандарти як 
запобіжник” 
навчальний вебінар 
Академії Української 
преси та Konrad 
Adenauer Stiftung. 23-
24 березня 2021 року
 CiSEP, level-C, Школа 
тренерів з 
Європейских практик 
2019-20.
Академія Української 
преси, 
Медіаграмотність. 
2017-19рр.
Програма Liberal Arts, 
квітень 2017
Медіатренер з 
сертифікатами 
відповідності від 
Академії української 
преси (2017-19)
Тренер з нових медіа 
від GenderZ (2019)
Спілка журналістів 
Польщі, 2016р.
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 



соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Постійно друкується в 
професійних 
виданнях «Детектор 
медіа», 
«Телекритика», газеті 
«День», сайтах LB.ua 
та журналі 
«Український 
тиждень».
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:  
Член Національної 
спілки журналістів 
України
Відповідність п.п. 3, 
10, 13, 15, 16, 17, 18 п. 
30 Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 

386149 Головченко 
Вячеслав 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

27 Регіональна і 
галузева 
журналістика

Кваліфікація:
Львівське вище 
військово-політичне 
училище, 
спеціальність – 
«Військово-політична 
журналістика» (ПВ 
N545729 від 
08.07.1988 р.).
Навчально-методичні 
матеріали:
“Регіональна 
журналістика: реалії, 
виклики, перспективи 
:  матеріали 
Міжнародної наукової 
інтернет-конференції”  
(м. Тернопіль, 15 
квітня 2021 року), 188 
с. 
Головченко О. В. 
Оргтехника : учебное 
пособие. – Миколаїів : 
Агенство корисної 
інформації «Тетра», 
2017. – 185 с.
Підвищення 
кваліфікації: 
 “Регіональна 
журналістика: реалії, 
виклики, 
перспективи”. 
Міжнародна наукова 
інтернет-
конференція”  (м. 
Тернопіль, 15 квітня 
2021 року)
Академія Української 
Преси, “Програма для 
тренерів з 
медіаграмотності” 13-
16 липня 2021 року.
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Публікації у 
періодичній пресі 



України, зокрема 
виданнях 
«Телекритика», 
«День» 
(https://day.kyiv.ua/ru
/profile/vyacheslav-
golovchenko), 
«Український 
тиждень», та сайті 
LB.ua 
(https://lb.ua/author/4
57_vyacheslav_golovch
enko)
Тренер з медіа 
грамотності (2017-
2019 рр.); тренер з 
нових медіа (2018  - до 
тепер).
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:  
Член Національної 
спілки журналістів 
України.

386149 Головченко 
Вячеслав 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

27 Тележурналіст
ика

Кваліфікація:
Львівське вище 
військово-політичне 
училище, 
спеціальність – 
«Військово-політична 
журналістика» (ПВ 
N545729 від 
08.07.1988 р.).
Навчально-методичні 
матеріали:
Головченко О. В. 
Оргтехника : учебное 
пособие. – Миколаїв : 
Агенство корисної 
інформації «Тетра», 
2017. – 185 с.
Методичні вказівки до 
виконання 
відеопроєктів.Одеса, 
2021 ДУ”Одеська 
політехніка”.
Підвищення 
кваліфікації:
International Scientific 
and Practical 
Conference 
“Fundamental and 
Applied research sn the 
modern world”? 9-11 
June 2021 
CiSEP, level-C, Школа 
тренерів з 
Європейских практик 
2019-20рр
Академія Української 
преси, 
Медіаграмотність. 
2017-19рр.
Програма Liberal Arts, 
квітень 2017
Медіатренер з 
сертифікатами 
відповідності від 
Академії української 
преси (2017-19)
Тренер з нових медіа 
від GenderZ (2019)
Спілка журналістів 
Польщі, 2016р.
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 



соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Знімає документальні 
фільми: «Молодь 
обирає демократію. 
Досвід виборів у 
США» (2004), «Від 
вільної преси до 
вільної країни. 
Польській досвід» 
(2007), «Естонський 
гамбіт» (2009), 
«Молдавська капля» 
(2016), 
«Придністровські 
мости»(2017).
Підготовка та участь у 
телевізійних ефірах 
ТАК-ТВ в передачах: 
«Відкрита студія» та 
Телевізійний прес-
клуб (2010-20рр) 
Постійно друкується в 
професійних 
виданнях «Детектор 
медіа», 
«Телекритика», газеті 
«День».
Нагороджено 
«Золотою медаллю 
української 
журналістики» (2010).
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:  
Член Національної 
спілки журналістів 
України.

386149 Головченко 
Вячеслав 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

27 Фотожурналіст
ика

Кваліфікація:
Львівське вище 
військово-політичне 
училище, 
спеціальність – 
«Військово-політична 
журналістика» (ПВ 
N545729 від 
08.07.1988 р.).
Навчально-методичні 
матеріали:
Головченко О. В. 
Оргтехника : учебное 
пособие. – Миколаїів : 
Агенство корисної 
інформації «Тетра», 
2017. – 185 с.
Підвищення 
кваліфікації: 
Академія Української 
Преси, “Програма для 
тренерів з 
медіаграмотності” 13-
16 липня 2021 року.
 International Scientific 
and Practical 
Conference 
“Fundamental and 
Applied research sn the 
modern world”? 9-11 
June 2021 
«Using new 
Technologies, Jewish 
history and Digital 
Story Telling/ 
Connecting 21th 
century Polish students 
to 20th century 
history», 10 april 2016 



in Krakow (Poland), 
сертифікат.
«Підготовка 
матеріалів для 
інтернет-ресурсів», 5-
7.06.2015, 18 годин, 
сертифікат.
«Світові стандарти 
журналістики в 
умовах виборів», 8-
9.06.2019, 24 години, 
сертифікат .
Спілка журналістів 
Польщі, 2016р.
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Публікації у 
періодичній пресі 
України, зокрема 
виданнях 
«Телекритика», 
«День» 
(https://day.kyiv.ua/ru
/profile/vyacheslav-
golovchenko), 
«Український 
тиждень», та сайті 
LB.ua 
(https://lb.ua/author/4
57_vyacheslav_golovch
enko)
Тренер з медіа 
грамотності (2017-
2019 рр.); тренер з 
нових медіа (2018  - до 
тепер).
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:  
Член Національної 
спілки журналістів 
України.

386139 Мельник 
Світлана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Південноукраї
нський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
К.Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021488, 
виданий 

16.05.2014

9 Пресова 
журналістика

Розділ у колективній 
монографії: 
Trust in the media : 
ukrainian realaties / 
Melnyk S.M. // 
Intercultural 
communication in the 
context of globalization 
dialogue : development 
strategies (название 
курсивом) : 
monographic series 
«European Science». 
Karlsruhe : Scientific 
World-NetAkhatAV. 
Book 4. Part 8. P. 80-
98. 
Публікації у фахових 
виданнях України:
Кοментар дο статті у 
мережевοму виданні 
як специфічний 
мοвленнєвий жанр (за 
матеріалами 
сучаснοгο 
українськοгο жінοчοгο 
інтернет-глянцю 
«Кοліжанка») //
Лінгвістика : зб. 



наукових праць. – 
Старобільськ : 
Видавництво ДЗ 
«Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка», 
2019. – № 1 (40). –  С. 
86-97. (співавтор – В. 
Сікорська)
Публікації в інших 
виданнях:
Cучасна українська 
періодика для дітей 7-
12 років: аналітичний 
огляд / Мельник С.М., 
Узун Т.К. // 
Інформаційна освіта 
та комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІV 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., Одеса, 15-17 
вересня 2021 року / 
під заг. ред. 
В.Г.Спрінсяна. – 
Одеса, 2021. С. 238-
242.
Міські новинні 
портали як засіб 
формування 
сучасного міського 
середовища (на 
прикладі м. Одеса) / 
Мельник С.М. // 
Інформаційна освіта 
та комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІV 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., Одеса, 15-17 
вересня 2021 року / 
під заг. ред. 
В.Г.Спрінсяна. – 
Одеса, 2021. С. 238-
242.
Instagram as a tool for 
the work of edition / 
S.Melnyk, O. Frank // 
Інформаційна освіта 
та комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІV 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., Одеса, 15-17 
вересня 2021 року / 
під заг. ред. 
В.Г.Спрінсяна. – 
Одеса, 2021. С. 238-
242.
Підвищення 
кваліфікації:
Онлайн-курс 
«Академічна 
доброчесність» (4 
год.), Студія онлайн 
освіти EdEra, 
26.04.2020 р.; 
сертифікат
Практична робота:
Членкиня редколегії 
збірника наукових 
праць «Гуманітарні 
студії» (Humanities 
studies: наукові праці 
/ Під заг.ред. В.Г. 
Спрінсяна. Republic of 
Moldova Europe : LAP 



Lambert Academic 
Publishing, 2021. 
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:  
Член Національної 
спілки журналістів 
України.
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Українська 
мова та 

література

7 Реклама та 
зв'язки з 
громадськістю

Публікації в інших 
виданнях:
Паблік рилейшнз як 
механізм формування 
позитивного іміджу 
Збройних сил України 
/
Зірчак Г.П., Братчук 
С.Б. //  Інформаційна 
освіта та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІV 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 15-16 
вересня 2021 р.)
Медіаосвіта в 
сучасному 
інформаційному 
суспільстві / Зірчак 
Г.П., Кубко В.П. 
збірка матеріалів 
міжнародної наукової 
конференції 
«Журналістика, 
реклама та PR: 
європейський 
напрямок розвитку», 
м. Рига, Латвія (16–17 
липня 2021 року) 
Комунікативна 
домінанта  тексту  
інтерв’ю / Г.П. Зірчак 
// збірка матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформація та 
соціум» Донецького 
національного 
університету імені 
Василя Стуса,  
Вінниця, 25 червня 
2020 року.
Комплексний та 
міждисциплінарний 
підхід до вивчення 
наукового тексту / 
Г.П. Зірчак // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 2020 р.)
Інформаційно-
документаційне 
забезпечення 
машинобудівного 
бізнесу: 
організаційно-
управлінські інновації 
в компанії / Ганна 
Зірчак, Іван Омеко // : 
збірка матеріалів VІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
документознавства та 



інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації», Одеса, 19-
20 березня 2020 р. / 
під заг. ред. В. Г. 
Спрінсяна. –Україна 
Дніпро : Середняк Т. 
К., 2020. – 435 с. – С. 
194-200.
Інформаційне 
суспільство в умовах 
сучасних 
глобалізаційних 
викликів: пандемія як 
глобальна соціально-
екологічна система / 
Г. П. Зірчак // : збірка 
матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
державно–правового 
розвитку України», 
Одеса, 10-12 червня 
2020 р. – К.: Каравела, 
2020. – С. 64-67.
Вплив 
маніпулятивних 
технологій на 
суспільну думку за 
допомогою pr-
інструментарію / Г.П. 
Зірчак, Д.В. Марущак 
// Інформаційна 
освіта та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 11-13 
вересня 2019 р.) – 
Одеса: Астропринт, 
2019. – С.104-109.
Міжнародні 
документи щодо 
забезпечення рівних 
прав і можливостей 
жінок та чоловіків / 
Г.П. Зірчак, Ю.В. 
Мариморич // 
Актуальні питання 
державно–правового 
розвитку України: 
збірник матеріалів  ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Одеса, 
26-28 червня 2019 р. – 
К.: «Каравела», 2019. 
– С. 93-95.
Гендерна 
стратифікація в 
сучасному 
інформаційному 
суспільстві / Г.П. 
Зірчак, Ю.В. 
Мариморич // 
Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: збірник 
матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
науковців, Одеса, 27-
29 березня 2019 р. під 



заг. ред. В.Г. 
Спрінсяна. – Дніпро: 
Середняк Т. К., 2019 – 
С. 539-545.
Інформаційна війна 
як джерело загроз 
інформаційній 
безпеці суспільства / 
Г.П. Зірчак, К. 
Стрельцова // збірка 
матеріалів ХІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття», 
присвяченої 100-
річчю Одеського 
національного 
політехнічного 
університету, Одеса, 
12-14 вересня 2018 
року / під заг. ред. В. 
Г. Спрінсяна. – 
Полтава: ПП 
«Астрая», 2018. – С. 
302-305.
Формування 
корпоративної 
культури у сфері 
вищої освіти України 
/ Г.П. Зірчак, В.П. 
Кубко // Інформація, 
комунікація та 
управління знаннями 
в глобалізованому 
світі: збірник 
матеріалів 
Міжнародної наукової 
конференції (15 
травня 2018 р.). – Київ 
: КНУКІМ, 2018. – С. 
28-31.
Сутність та поняття 
інформаційної 
безпеки  / Г.П. Зірчак, 
К. Стрельцова // 
Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: збірник 
матеріалів ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої 100-
річчю Одеського 
національного 
політехнічного 
університету, Одеса, 
22-23 березня 2018 р. 
/ під заг. ред. В. Г. 
Спрінсяна. – Дніпро: 
Середняк Т.К., 2018. – 
C.197-200.
Жанрова палітра 
корпоративного 
видання / Г. П. Зірчак,  
М.Г. Якубовська // 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Філологічна». 
– Острог: Вид-во 
НаУОА, 2017. – Вип. 
67. – С.304-307.



Документно-
інформаційне 
забезпечення бізнесу: 
етапи реєстрації 
підприємницької 
діяльності / Г.П. 
Зірчак, А.Г. Акрабова 
// збірка матеріалів Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття», Одеса, 14-15 
вересня 2017 року / 
під заг. ред. В. Г. 
Спрінсяна. – Полтава: 
Сімон, 2017. – С.59-66.
Актуальні проблеми 
обігу комп'ютерних 
ігор та мобільного 
контенту на території 
України / Г.П. Зірчак, 
А.Г. Акрабова // 
збірник матеріалів ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації», Одеса, 23-
24 березня 2017р. / під 
заг.ред.: В.Г. 
Спрінсяна. – 
Дніпропетровськ: 
Середняк Т. К., 2017 – 
С. 225-229.
Інформаційне 
забезпечення 
діяльності малого 
підприємства: 
теоретичні засади / 
Ганна Зірчак, 
Катерина Берназ // 
збірка матеріалів ІІІ 
Міжнародної 
науково.-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації», Одеса, 23-
24 березня 2017 року / 
під заг.ред. В.Г. 
Спрінсяна. – 
Дніпропетровськ: 
Середняк Т. К., 2017. – 
540 с. – С. 292-298.
Засоби ідентифікації 
корпоративного 
стилю організації / 
Г.П. Зірчак, О.П. 
Василенко // збірка 
матеріалів ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття», Одеса, 8-9 
вересня 2016 року / 
під заг. ред. В.Г. 
Спрінсяна. – Полтава: 
Сімон, 2016. – С. 172-



175.
Підвищення 
кваліфікації:
Навчально-
практичний семінар 
«Дистанційні освітні 
технології: методика 
та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплексу» (150 
годин). Посвідчення 
№ 15 від 31.05.2019 р.
Навчання за 
програмою 
«Дистанційний курс з 
авторського права» у 
Центрі демократії та 
верховенства права, 
Київ, 2019 р. 
Навчально-
практичний семінар 
«Проектування 
навчальних 
комп’ютерних ігор як 
форма активного 
навчання студентів» 
загальним обсягом 3 
кредити ECTS. Наказ 
ОНПУ від 13.04.2018 
р. № 146-в 
Erasmus+KA2 проект 
№ 561728-EPP-1-2015-
1-ES-EPPKA2-CBHE-
JP. Сертифікат № GH-
UA-ONPU-2018-09. 
Локальний тренінг 
«Проектування  
комп’ютерних ігор для 
навчання» для 
викладів ОНПУ із 
навантаженням 12 
годин у межах 
Міжнародного 
проекту Erasmus+KA2 
«GameHub  
університетсько-
підприємницька 
співпраця в ігровій 
індустрії в Україні» 
(№ 561728-EPP-1-
2015-1-ES-EPPKA2-
CBHE-JP). – Одеса: 
ОНПУ, 13- 18 квітня 
2017 року. Сертифікат 
№ GH-UA-ONPU-LT-
37.
Семінар ОНПУ 
«Шляхи реалізації 
кредитно-модульної 
системи організації 
навчального процесу і 
тестових форм 
контролю знань» 
Посвідчення №16 від 
24 квітня 2013 р. 
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Відповідність п.п. 2, 5, 
8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 п. 30 Ліцензійних 
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Навчально-методичні 
матеріали:
 Публічний виступ: 
програмно-апаратне 
забезпечення : 
навчально-
методичний посібник 
[для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 «Журналістика» 
усіх форм навчання] / 
О.В. Андріянов, О.О. 
Панькевич, О.О. 
Татакі. –   Одеса: ФОП 
Побута М.І., 2020. – 
134 с.  
 Інтелектуальна 
власність та авторське 
право : навч. посібн. 
для студ. вищих 
закладів освіти / І.М. 
Чістякова, І.Б. 
Кривдіна, Д.В. Буряк, 
В.П. Кубко, О.В. 
Гегечкорі, Д.Д. Татакі, 
О.О. Татакі, Т.О. 
Чернов. – К.: 
Каравела, 2019. – 204 
с. – 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабароторних робіт з 
дисципліни 
«Інформаційний 
сервіс в Інтернет» 
Укл.: О.В. Андріянов, 
О.О. Татакі. - Одеса: 
ОНПУ, 2015. - 84 с. 
Наукові публікації у 
фахових виданнях: 
 Формування 
інформаційно-
комунікативної 
компетентності в 
процесі підготовки 
фахівців документно-
інформаційної сфери 
/ О.В. Андріянов, О.О. 
Татакі // 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. – Київ: 
Вид-во НАКККіМ. – 
2016. – № 1. – С. 50-56 
–Типологія інтерв’ю 
на шпальтах газети 
«Літературна 
Україна» 1965-1970 
рр. / М.Г. Якубовська, 
О.О. Татакі // Zbiór 
artykułów naukowych 
Konferencji 
Miedzynarodowej 
NaukowoPraktycznej 
organizowanej dla 
pracowników 
naukowych uczelni, 
jednostek naukowo-
badawczych 
«Obiecujące osiągnięcia 
naukowe» (30.09.2017) 
- Warszawa, 2017. – С. 
33-38
Журнал «Барвінок» у 
контексті типології 
сучасних періодичних 
видань для дітей / 
М.Г. Якубовська, О.О. 



Татакі // Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Філологічна». 
Острог : Вид-во 
НаУОА. – 2017. – Вип. 
67. – С. 312-315
Публікації в інших 
виданняхІнформаційн
о-комунікативний 
простір організації в 
контексті розвитку 
інформаційних 
технологій / О.О. 
Татакі // збірка 
матеріалів VІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття», 12-14 
вересня 2013 року 
Одеса, 2013. – С.322-
325. 
Комунікативний аудит 
як інструмент 
формування 
інформаційно-
комунікативного 
простору організації / 
О.О. Татакі // збірка 
матеріалів VІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття», 11-13 
вересня 2014 року 
Одеса, 2014. – С.197-
200.
Особливості 
комунікативної 
стратегії культурно-
інформаційних 
закладів (на прикладі 
Овідіопольської 
центральної районної 
бібліотеки) / О.О. 
Татакі, Т. Кірмікчі // 
Матеріали І міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів 
та молодих науковців 
«Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації», Одеса, 
ОНПУ, 19 – 20 
березня 2015 року. – 
С.455-459. 
Документаційне 
забезпечення 
діяльності органів 
державної влади (на 
прикладі Котовської 
районної 
адміністрації)/ О.О. 
Татакі, Л. Білоконь // 
Матеріали VІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 



«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття», 10-12 
вересня 2015 року 
Одеса, 2015. – С.191-
197. 
Моделювання 
інформаційно-
комунікативного 
простору як 
прикладний метод 
інформаційної 
аналітики / О.О. 
Татакі // Матеріали 
VІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття», 10-12 
вересня 2015 року 
Одеса, 2015. – С.315-
321. Особливості 
електронної освітньої 
діяльності у сфері 
інноваційних 
інформаційних 
технологій Одеського 
національного 
політехнічного 
університету / О.О. 
Татакі, Д.Д. Татакі // 
Реформування 
публічного 
управління: теорія, 
практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю, 
присвяченої 20-річчю 
утворення інституту. 
29-30 жов. 2015 р. — 
Одеса: ОРІДУ НАДУ, 
2015. — С. 336-339. 
Информационный 
фронт «гибридной 
войны»: ливийский 
вариант / О.О. Татакі, 
Д.Д. Татакі // 
Михаило-
Архангельские 
чтения: Материалы Х 
международной 
научно-практической 
конференции, 18 
ноября 2015 г. — 
Рыбница: ОАО 
«Рыбницкая 
типография» 
(міжнародний 
збірник) 
Комп’ютерно-
орієнтоване 
навчальне середовище 
як засіб модернізації 
вищої освіти / О.О. 
Татакі // Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми розвитку 
документально-
інформаційних систем 
у сучасному 
інформаційно- 



комунікаційному 
середовищі» (м. Рівне, 
10 лютого 2016 р.). – 
С.136-138. 
Обласний 
інформаційно-
аналітичний центр як 
складова 
удосконалення 
інформаційної 
діяльності Одеської 
облдержадміністрації 
/ О.О. Татакі // 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
науковців «Актуальні 
питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації» (Одеса, 24-
25 березня 2016 р.). – 
С. 153-157. 
Правове забезпечення 
надання 
адміністративних 
послуг в Україні / О.О. 
Татакі, Д.Д. Татакі // 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
державно-правового 
розвитку сучасної 
України», Одеса, 23-
25 червня 2016 року. – 
Київ: Каравела, 2016. 
– С. 25-29. 
Теоретико-
філософські аспекти 
документно-
інформаційного 
забезпечення 
управління в 
контексті 
самоорганізації / О.О. 
Татакі, Д.Д. Татакі // 
зб. матеріалів ІХ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Інформаційна 
освіта та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття», Одеса, 8-9 
вересня 2016 року / 
під заг. ред.. В.Г. 
Спрінсяна. – Полтава: 
Сімон, 2016. – С. 380-
384.
 Документно-
інформаційні ресурси 
підприємств митної 
сфери діяльності // 
Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: зб. 
Матеріалів ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., Одеса, 23-24 
березня 2017 р. / під 
заг.ред.: В.Г. 
Спрінсяна. – 
Дніпропетровськ: 
Середняк Т. К., 2017. – 
540 с. С. 45-51



 Бізнес-план як 
необхідний 
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практичної 
конференції, 
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аспекти захисту 
конфіденційної 
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ідеологічної агресії / 
Д.Д. Татакі, О.О. 
Татакі // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
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Одеса, 14-15 вересня 
2017 року / під заг. 
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Полтава: Сімон, 2017. 
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Складні динамічні 
системи в сучасних 
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загальна постановка 
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забезпечення / О.О. 
Татакі, Ю.О. 
Паламарчук // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття : зб. 
матеріалів Х Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
Одеса, 14-15 вересня 
2017 року / під заг. 
ред.. В.Г. Спрінсяна. – 
Полтава: Сімон, 2017. 
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Історичний розвиток 
соціальної реклами в 
Україні / О. 
Новгородська, О. 
Татакі // Актуальні 
питання 
документознавства та 



інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: зб. 
Матеріалів ІV Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
присвяченої 100-
річчю Одеського 
національного 
політехнічного 
університету, Одеса, 
22-23 березня 2018 р. 
/ під заг.ред.: В.Г. 
Спрінсяна. – Дніпро: 
Середняк Т. К., 2018. – 
492 с. – С. 15-22 
Публічно-приватне 
партнерство як 
результат 
інформаційно-
аналітичної діяльності 
у сфері державного 
управління / О. 
Татакі, Я. Сидорчук // 
Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: зб. 
Матеріалів ІV Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
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річчю Одеського 
національного 
політехнічного 
університету, Одеса, 
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інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: зб. 
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наук.-практ. конф. 
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національного 
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університету, Одеса, 
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 Історична тематика в 
газеті «Чорноморські 
новини»: моніторинг 
матеріалів // 
Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: зб. 
Матеріалів V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Одеса, 
27-29 березня 2019 р. 
/ під заг.ред. В. Г. 
Спрінсяна. – Дніпро: 
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  Інформативність та 
інформаційна ємність 
документів на 
прикладі 
аналітичного звіту // 
Історичний досвід та 
сучасність: Матеріали 
XXV наук. конфер. 
здобувачів вищої 
освіти / відп. ред. В.М. 
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Одеса : ПНПУ, 2019. 
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 Татакі О.О., Колесов 
Є. Роль 
інформаційного 
забезпечення в 
управлінні компанією. 
Актуальні питання 
державно-правового 
розвитку України : зб. 
тез доп. міжнар. наук.-
практ. конф., м. Одеса, 
26-28 черв. 2019 р. 
Одеса, 2019. С. 170-174.  
 Режимно-секретна 
діяльність щодо 
охорони державної 
таємниці в Україні. 
Актуальні питання 
державно-правового 
розвитку України : зб. 
тез доп. міжнар. наук.-
практ. конф., м. Одеса, 
26-28 черв. 2019 р. 
Одеса, 2019. С. 174-
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 Нормативно-
правовий аспект 
забезпечення захисту 
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Актуальні питання 
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тез доп. міжнар. наук.-
практ. конф., м. Одеса, 
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засади 
функціонування 
системи електронного 
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Україні. Актуальні 
питання державно-
правового розвитку 
України : зб. тез доп. 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Одеса, 26-28 
черв. 2019 р. Одеса, 
2019. С. 163-166. 
  Нормативно-правове 
забезпечення 
комунікативної 
взаємодії у сфері 
публічного 
управління // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІІ 
Міжнар.наук.-практ. 
конф. (Одеса, 11-13 
вересня 2019 р.) – 
Одеса : Астропринт, 
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 Взаємодія органів 



державної влади й 
наукового 
співтовариства: досвід 
Фінського 
метеорологічного 
інституту // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 11-13 
вересня 2019 р.) – 
Одеса : Астропринт, 
2019. – С.100-104.   
Інформаційне 
забезпечення системи 
охорони державної 
таємниці // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІІ 
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Документна складова 
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комерції.// Актуальні  
питання  
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інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: зб. 
Матеріалів VІ 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції,  Одеса,  
19-20  березня  2020 
р.  /  під  заг.  ред. В. Г. 
Спрінсяна. – Дніпро : 
Середняк Т. К., 2020. 
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Історичний досвід і 
сучасність : матеріали   
XХVІ  наукової 
конференції 
здобувачів вищої 
освіти. Тези 
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наукової конференції 
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України: Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
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Соціальна 
інформатика: 
Конспект лекцій для 
студентів 
спеціальності 061 
«Журналістика».-
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Науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць. Нац. педаг. ун-
т  ім. М.П. 
Драгоманова. ВГО 
Українська Академія 
наук. К., –Вип. 109 
(№6). – 2016. – С. 743-
746. (співавтор – Н. 
Масі)
Публікації у інших 
виданнях:
Верифікація 
рекламно-
інформаційних 
повідомлень: аналіз 
користувацьких 
оцінок якості 
дистанційного 
навчання// 
Міжнародний 
науковий журнал. 
International Scientific 
Journal. – К.- 2016. –
Вип 5. Том 1. – С.103-
108.
Модифікований 
варіант технології об 
єктно-
документального 
аналізу як інструмент 
прийняття рішень // 
Міжнародний 
науковий журнал. 
International Scientific 
Journal. – К. 2016. – 
Вип 5. – С. 56-61. 
Реалізація 
компетентнісного 
підходу у підготовці 
майбутніх 
інформаційних 
аналітиків: 
застосування 
модифікаційного 
варіанту методу кейсів 
(сase-study) // 
Вестник. Наука и 



практика. – Краков. – 
2016. № 4. – С.156-
160. 
Шляхи оптимізації 
проведення етапу 
збору документів та 
фактів в 
інформаційно-
аналітичному 
дослідженні // 
Міжнародний 
науковий журнал. 
International Scientific 
Journal. – К. 2016. – 
Вип 8. С. 46-48. 
На шляху до нової 
парадигми освіти: 
особливості  
викладання деяких 
дисциплін 
інформаційного циклу 
// Інформаційна 
освіта та професійно-
комунікативні 
технології ХХ1 
століття. Матеріали 1 
–ої міжнародної 
науково-практичної 
конференції. – Одеса. 
– 2008. – С. 60-62.
Реалізація принципу 
випереджувальної 
освіти на прикладі 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Соціальна 
інформатика» // 
Матеріали VII 
Міжнародної 
конференції, НАУ 
«Харківський 
авіаційний 
університет», Харків. 
– 2006. – С. 107-109.
Формирование 
профессиональной 
информационной 
культуры как 
стратегическая цель 
специальности 
«Документоведение и 
информационная 
деятельность» //   
Матеріали VII 
Міжнародної 
конференції, НАУ 
«Харківський 
авіаційний 
університет». – 
Харків. – 2006. – С. 
156-158.
Інформаційно-
аналітичне 
супроводження 
соціального проекту 
// Актуальні питання  
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: мат. IV 
Міжн. наук.-практ. 
конф. студентів, 
аспірантів та молодих 
науковців.- Одесса. 
22-24 березня 2018. – 
С. 412-418 (співавтор – 
С. Безугла)
Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 



прийняття рішень у 
рекламному бізнесі // 
Актуальные вопросы 
документоведения и 
информационной 
деятельности: теории 
и инновации: сб. 
Материалов II 
Междунар. научно-
практической конф., 
Одесса, 23-24 марта 
2017 / под общ.ред. : 
В. Г. Спринсяна. – 
Днепропетровск: 
Середняк Т. К., 2017. – 
540 с. с.464-473 
(співавтор – Н. 
Шокун)
Необхіднсть 
інформаційно-
аналітичних 
досліджень в 
контексті розвитку 
рекреаційно-
туристичного бізнесу 
в Україні // 
Актуальные вопросы 
документоведения и 
информационной 
деятельности: теории 
и инновации: зб. 
матеріалів II Міжнар. 
наук. практт. конф., 
Одесса, 23-24 бер. 
2017 / під заг. ред. : В. 
Г. Спрінсяна. – 
Дніпропетровськ: 
Середняк Т. К., 2017. – 
С. 234-241. (співавтор 
– В. Армер)
Шляхи реалізації 
основних вимог до 
аналітичного звіту для 
керівної ланки бізнес-
структури // Мат. ІІ 
Міжн. наук.-практ. 
конф. студентів, 
аспірантів та молодих 
вчених «Актуальні 
питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності». – Одеса, 
ОНПУ. – 24-25 
березня 2016 р. – С. 
36-41. (співавтор – Ю. 
Московська)
Підвищення 
кваліфікації:
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет «Семінар 
педагогічних знань», 
24.10.2016 – 
22.05.2017. 
Посвідчення № 17 від 
26 червня 2017 року.
Відповідність п.п. 2, 5, 
10, 13, 14, 17 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

394330 Братчук 
Сергій 
Борисович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

0 Журналістське 
розслідування

Кваліфікація 
викладача:
Львівське вище 
військове училище, 
спеціальність – 
«військова, 



журналістика», 
диплом з відзнакою 
УВ № 659475 від 
18.06.1993 р. 
Головний редактор 
(продюсер) 
телеканалів «РІАК», 
«УТВ», «МЕДІА-
інформ», «7 канал». 
Начальник телестудії 
Одеського військового 
округу (Південного 
оперативного 
командування). 
Заслужений 
журналіст України.
Навчально-методичні 
матеріали:
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
практичних завдань 
(для студентів 
спеціальності 061 – 
Журналістика). Укл. В. 
Г. Спрінсян, С. Б. 
Братчук. Одеса: ОП, 
2021. 14 с.
Публікації у інших 
виданнях: (практична 
журналістика)
Газети та журнали МО 
України «Народна 
Армія», «Слава і 
Честь», «Крила 
України», «Військо 
України» тощо. 
Центральні та 
регіональні друковані 
ЗМІ. 
Збірка «Рядки, 
написанні війною» 
(нариси), «Війна у 
мирний час» (поезія), 
відеофільми «70 років 
Одеському 
військовому округу», 
«Чорний тюльпан: 
хроніки мужності та 
відваги», «Донбас: 
одеський вимір».
Паблік рилейшнз як 
механізм формування 
позитивного іміджу 
Збройних сил 
України. 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІV 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 15-16 
вересня 2021 р.) (у 
співавторстві з Зірчак 
Г.П.)
Підвищення 
кваліфікації
Школа 
Північноатлантичної 
солідарності (Харків, 
Одеса, Львів, 2017-
2018 рр.),
Тренінги «Діяльність 
журналіста у зоні 
військових 
конфліктів», Фонд 
Конрада Аденауера 
(Львів, Київ, Одеса, 



2016-2017 рр.)
Курс «Комунікації 
військових зі ЗМІ» 
(Брюссель, штаб-
квартира НАТО, 2018 
р.) 
Курс «Діяльність 
журналіста у зоні 
військових 
конфліктів» 
(Український 
католицький 
університет, Львів, 
2015 р.)
Відповідність п.п.  10,  
14, 15, 16, 17,18 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386694 Гродська 
Еліна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050896, 
виданий 

05.03.2019, 
Атестат 

доцента AД 
006755, 
виданий 

09.02.2021

18 Іноземна мова Навчально-методичні 
матеріали:
Методичні вказівки 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом» 
“Conversations about 
Sciens and Technology, 
Specialty Dialogues” 
для студ. І-ІІ курсів 
денної форми 
навчання  
Гуманітарного 
факультету (ГФ) / 
Уклад. Г.Ф. Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2020. - 27 с.
Методичні вказівки 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом» 
“Conversations 
aboutSciens and 
Technology, Specialty 
Dialogues” для студ. 
Інституту 
промислових 
технологій дизайну та 
менеджменту 
(ІПТДМ) з англійської 
мови. / Уклад. Г.Ф. 
Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2019. - 32 с.
Методичні вказівки 
«Лексичний мінімум 
англійської мови за 
фахом» для студ. 
Інституту 
промислових 
технологій дизайну та 
менеджменту 
(ІПТДМ) з англійської 
мови. / Уклад. Г.Ф. 
Дьяченко, 
Е.Б.Гродська, А.О. 
Савлук - Одеса: ОНПУ, 
2018. - 24 с.
Методичні вказівки до 
до практичних занять 
з англійської мови за 
спеціальністю 
6.050701"Електроенер
гетика, електротехніка 
та електромеханіка, 
спеціалізація 
"Електропостачання 
та енергетичний 
менеджмент" для 
студентів 2 курсу 
/Авт.: Т.І.Борисенко,   



Цинова М.В., Гродська 
Є.Б.,Єршова Ю.А. - 
Одеса, ОНПУ, 
Лабораторія 
інформаційних 
технологій, № МВ - 
07447, N 3829 - РС - 
2016. - 29 с.
Публікації в Web of 
science:
(2020). Cultural-
Linguistic Aspect of 
Teaching and Learning 
Spanish Colour Idioms 
and Symbols. Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala, 
12(1Sup1), 213-231.
Публікації у фахових 
виданнях:
Лінгвокультурологічні 
особливості символіки 
кольору в іспанській 
фразеології.// 
Науковий Вісник 
Херсонського 
державного  
університету. Серія: 
Германістика – 
Херсон: ХДУ. - №1. - 
2020. – С. 136-141.
Метафори часу в 
українській та 
іспанській мовах. // 
Закарпатські 
філологічні студії: 
наук. журнал – 
Ужгород, 2019. Вип. 
12. С. 148-151.
Розуміння контексту 
іспанької культурної 
картини світу при 
вивченні іспанської 
мови.// Закарпатські 
філологічні студії: 
наук. журнал – 
Ужгород, 2019. Вип. 9. 
С. 155-158.
Чотири хвилі 
переселенського руху 
українців: 
соціокультурні 
причини та 
особливості 
діаспори.// 
Міжнародний вісник. 
Культурологія. 
Філологія. 
Музикознавство: наук. 
журнал - Київ: 
Міленіум, 2017. Вип.2. 
С.41-46.
Сучасна українська 
міграція до Іспанії: 
соціокультурні 
причини та 
особливості // 
Культура України: зб. 
наук. пр.- Харків: 
ХДАК, 2017. Вип. 58. 
С.276-283.
Культурна 
ідентичність новітньої 
української діаспори в 
Іспанії// Культура і 
сучасність: альманах.- 
Київ: Міленіум, 2017. 
Вип.39. С.113-118.
Публікації в інших 
виданнях:



Functioning of 
metaphors in scientific 
and technical 
discourse.// Dynamics 
of the development of 
world science. Abstracts 
of the 6th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 19-21 February 
2020. Pp.82-86.
Українська діаспора у 
культур просторі міст 
Іспанії// Креативне 
місто як простір 
формування 
культурної 
ідентичності: Міжн. 
наук.-практ. конф.- О.: 
ОНПУ,2017. С.44-47.
The globalization and 
cultural identity: two 
vectors of the processes 
of globalization. CIS 
ISLLHLE: International 
Symposium – St.Louis, 
Missouri, USA, January 
23, 2017. P. 30-36
Політика 
мультикультурності і 
українська діаспора 
Канади// Наукові 
пошуки: актуальні 
проблеми теорії і 
практики: V Міжн. 
наук. -практ. конф. - 
К.: НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, 2017. С. 
23-26
Політика культурної 
дипломатії мовою 
мистецтва та 
культури: українська 
діаспора у сучасній 
Іспанії// Молодий 
вчений: наук. журнал 
– Херсон: Гельветика, 
2017 - №4 (44)- С. 86-
90.
Феномен культурної 
ідентичності у 
сучасній Іспанії в 
контексті 
глобалізаційних змін. 
Молодий вчений: 
наук. журнал – 
Херсон: Гельветика, 
2016.- №12 (39)- С. 
169-173.
Підвищення 
кваліфікації: 
Проходила 
стажування в рамках 
проекту ERASMUS на 
кафедрі    
прикладної 
лінгвістики 
Політехнічного 
університету м. 
Валенсія,    
Іспанія. Період 
стажування: 
31.05.2016 – 31.05.2017 
р.
Британська Рада 
(Одеса),
05.2008-06.2008,
підготовка та 
складання іспиту 
”Teaching Knowledge 



Test ”,
“Керування процесом 
викладання та 
навчання”, сертифікат 
Кембріджського 
університету № 
0020451770.

386139 Мельник 
Світлана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Південноукраї
нський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
К.Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021488, 
виданий 

16.05.2014

9 Історія 
зарубіжної 
журналістики

Навчально-методичні 
матеріали:
Історія зарубіжної 
журналістики : 
методичні 
рекомендації і 
завдання до 
практичних занять 
для здобувачів вищої 
освіти денної і заочної 
форм навчання зі 
спеціальності 061 
Журналістика / Уклад. 
С. М. Мельник. Одеса: 
ОП, 2021. 28 с.
Історія зарубіжної 
журналістики: 
конспект лекцій для 
здобувачів вищої 
освіти денної і заочної 
форм навчання зі 
спеціальності 061 
Журналістика / Уклад. 
С. М. Мельник. Одеса: 
ОП, 2021. 74 с.
Історія зарубіжної 
журналістики: 
методичні 
рекомендації і 
завдання до 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти денної і заочної 
форм навчання зі 
спеціальності 061 
Журналістика / Уклад. 
С. М. Мельник. Одеса: 
ОП, 2021. 24 с.
Підвищення 
кваліфікації:
Онлайн-курс 
«Журналістика 
рішень» (03 години 05 
хвилини); ВУМ online. 
Сертифікат № 059436
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Керівник наукового 
гуртка «КІО (Культура 
– Інформація – 
Освіта)» (спільно з 
Т.Л. Бірюковою).

386139 Мельник 
Світлана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Південноукраї
нський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
К.Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

9 Професійно-
ділові 
комунікації

Навчально-методичні 
матеріали:
Професійно-ділові 
комунікації : 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
практичних занять 
[для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 



2006, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021488, 
виданий 

16.05.2014

061 – Журналістика] / 
Уклад. С. М. Мельник. 
Одеса: ОП, 2021. 38 с.
Професійно-ділові 
комунікації : конспект 
лекцій для здобувачів 
вищої освіти зі 
спеціальності 061 – 
Журналістика / Уклад. 
С. М. Мельник. Одеса: 
ОП, 2021. 86 с.
Професійно-ділові 
комунікації : 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
самостійної роботи 
[для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика] / 
Уклад. С. М. Мельник. 
Одеса: ОП, 2021. 27 с.
Публікації в інших 
виданнях:
Актуалізація 
проектного методу 
навчання в процесі 
мовно-риторичної 
підготовки майбутніх 
фахівців з 
інформаційної, 
бібліотечної та 
архівної справи.
Zbiór artykułów 
naukowych. Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo- Praktycznej 
«Pedagogika. Badania 
podstawowe i 
stosowane: wyzwania i 
wyniki» (30.05.2017 – 
31.05.2017) – 
Warszawa: Wydawca: 
Sp. z o.o. «Diamond 
trading tour», 2017. - 
144 str. – C. 73-77 
(співавтор – М. 
Якубовська)
Імітаційне 
моделювання 
ситуацій професійної 
комунікації у процесі 
вивчення мовних 
дисциплін 
майбутніми 
фахівцями з 
інформаційної, 
бібліотечної та 
архівної справи. 
//Історико-культурна 
спадщина: 
збереження, доступ, 
використання: збірка 
наукових праць / відп. 
ред. Тюрменко І. 
Тернопіль: 
«Бескиди», 2017. 235 
с. – С. 222-225 
(співавтор– М. 
Якубовська).
Використання засобів 
медіадидактики в 
процесі самонавчання 
студентів-
документознавців (на 
прикладі опанування 
мовних дисциплін). 
//Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності : теорії та 



інновації: зб. 
Матеріалів ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
Одеса, 24-25 березня 
2016 р. / під заг.ред.: 
В.Г. Спрінсяна. – 
Дніпропетровськ: 
Середняк Т. К., 2016. – 
С. 83-87.
Підвищення 
кваліфікації:
Навчально-
практичний семінар з 
підвищення 
кваліфікації 
«Проектування 
навчальних 
комп’ютерних ігор як 
форма активного 
навчання студентів» 
(90 годин) 
(сертифікат № GH-
UA-ONPU-2018-16 
Наказ по ОНПУ від 
13.04.2018 р. № 146-
в.).
Семінар педагогічних 
знань Одеського 
національного 
політехнічного 
університету (240 
годин) (посвідчення 
№ 12 від 24 червня 
2019 року).
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Науковий керівник 
учасника 
Всеукраїнстького 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 061 – 
Журналістика 
Анастасії Борівської.
Відповідність п.п. 2, 3, 
10, 13, 14, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386091 Баландіна 
Надія 
Францівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003335, 

виданий 
14.01.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 005180, 
виданий 

07.05.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003275, 
виданий 

04.03.1996, 
Атестат 

професора 
02ПP 003758, 

виданий 
19.10.2005

21 Теорія масових 
комунікацій_1с
еместр

Навчально-методичні 
матеріали:
Теорія масових 
комунікацій: 
практикум  для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч. 1. Одеса: ОНПУ, 
2020. 201 с.
Теорія масових 
комунікацій : 
Конспекти лекцій  для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч.1 /Уклад. 
Н.Ф.Баландіна. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 94 с.
Теорія масових 
комунікацій : 
Методичні 



рекомендації і 
завдання для 
виконання 
практичних завдань 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч.1 / Уклад. 
Н.Ф.Баландіна. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 55 с.
Теорія масових 
комунікацій: 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти зі студентів 
спеціальності 061 – 
Журналістика: Ч.1. / 
Уклад. Н.Ф.Баландіна. 
Одеса: ОНПУ, 2020. 
30 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
Навчальний текст і 
навчальний дискурс: 
ключі до розуміння // 
Вісник Київського 
національного  
лінгвістичного 
університету. Серія 
Філологія: зб. наук. 
праць. К.: Вид. центр 
КНЛУ, 2017. Т. 20, № 
2. С. 92–97.
Слово газета у 
словнику і 
ментальному 
лексиконі // 
Філологічні науки: 
[зб. наук. праць 
Полтавського 
національного 
педагогічного ун-ту]. 
2016. Вип. 24. С.70-81
 М.А. Жовтобрюх як 
дослідник мови 
української преси // 
Рідний край. 2012.  № 
2 (27). С. 112–119.
Образ журналіста в 
мовній свідомості 
школярів // Вісник 
Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія: 
«Соціальні 
комунікації». 2012. 
№2 (18). С. 41–54.
Публікації в  інших 
виданнях:
Геронтологічний 
медіаейджизм і його 
різновиди // 
Матеріали ХІУ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття». Одеса, 2021. 
С. 125-129 (співавтор – 
О.Панькевич).
Досвід проєктування 
освітньої програми із 
журналістики в 



Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті // Вісник 
Книжкової палати : 
наук.-практ. журн. – 
Київ, 2021. С. 35–41 
(співавтор – В.Кубко).   
Різні підходи та 
однакові проблеми в 
журналістській освіті 
// Молодий вчений. 
№ 9.1 (85.1). 2020. 
С.1–5.
Масифікація 
польсько-української 
пісні «Hej, sokoły!» // 
Молодий вчений. № 
9.1 (61.1). 2018. С.4–8. 
Образ Джорджа 
Мартіна як 
письменника в 
рецепції аудиторії // 
Соціальні комунікації: 
стратегічні взаємодія 
та взаємовплив : 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з нагоди 
15-річчя факультету 
журналістики (15 
травня 2020 р.). 
Запоріжжя, 2020. 
С.168–174. (у 
співавторстві з 
І.І.Кірчук)
Реклама в мовній 
свідомості школярів 
// Журналістика. 
Філологія. Медіаосвіта 
: зб. наук. праць. 
Полтава, 2014. С. 5–
10.  
Підвищення 
кваліфікації:
Запорізький 
національний 
університет: 
«Медіаграмотність в 
контексті сучасної 
освітньої парадигми», 
05.03.16 – 05.04.16. 
Свідоцтво №000-
361/16 від 01.03.2016 
р.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Практична 
соціологія для 
професіоналів медіа», 
30 годин,  сертифікат 
виданий 28.11.2020.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Критичне мислення 
для освітян», 30 
годин, сертифікат 
виданий 24.11.2020.
Практична робота:
Досвід завідувача 
кафедри 
журналістики ПНПУ 
імені В.Г.Короленка 
(2009–2019)
Керівник наукової 
роботи студента 
О.А.Мельниченка 
«Особистість 



коментатора в 
друкованих ЗМІ як 
фактор впливу на 
аудиторію» – посів ІІІ 
місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
соціальних 
комунікацій. 
Маріуполь, 25 березня 
2015 р.
Головний редактор 
видань: «Актуальні 
проблеми 
журналістики в 
контексті сучасних 
соціальних 
комунікацій: [збірник 
наукових праць : за 
матеріалами 
кафедральних 
семінарів. / за ред. 
Н.Ф.Баландіної]. 
Полтава : ПНПУ імені 
В. Г. Короленка 
(20142019). 
Журналістика : теорія, 
історія, практика 
[збірник наукових 
праць студентів / за 
ред. Н. Ф. Баландіної]. 
Полтава : ПНПУ імені 
В.Г. Короленка (2014–
2019).

386091 Баландіна 
Надія 
Францівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003335, 

виданий 
14.01.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 005180, 
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21 Теорія масових 
комунікацій_2
еместр

Навчально-методичні 
матеріали:
Теорія масових 
комунікацій: 
практикум  для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч. 1. Одеса: ОНПУ, 
2020. 201 с.
Теорія масових 
комунікацій : 
Конспекти лекцій  для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч.1 /Уклад. 
Н.Ф.Баландіна. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 94 с.
Теорія масових 
комунікацій : 
Методичні 
рекомендації і 
завдання для 
виконання 
практичних завдань 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика: 
Ч.1 / Уклад. 
Н.Ф.Баландіна. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 55 с.
Теорія масових 
комунікацій: 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти зі студентів 
спеціальності 061 – 
Журналістика: Ч.1. / 
Уклад. Н.Ф.Баландіна. 
Одеса: ОНПУ, 2020. 
30 с.



Публікації у фахових 
виданнях України:
Навчальний текст і 
навчальний дискурс: 
ключі до розуміння // 
Вісник Київського 
національного  
лінгвістичного 
університету. Серія 
Філологія: зб. наук. 
праць. К.: Вид. центр 
КНЛУ, 2017. Т. 20, № 
2. С. 92–97.
Слово газета у 
словнику і 
ментальному 
лексиконі // 
Філологічні науки: 
[зб. наук. праць 
Полтавського 
національного 
педагогічного ун-ту]. 
2016. Вип. 24. С.70-81
 М.А. Жовтобрюх як 
дослідник мови 
української преси // 
Рідний край. 2012.  № 
2 (27). С. 112–119.
Образ журналіста в 
мовній свідомості 
школярів // Вісник 
Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія: 
«Соціальні 
комунікації». 2012. 
№2 (18). С. 41–54.
Публікації в  інших 
виданнях:
Геронтологічний 
медіаейджизм і його 
різновиди // 
Матеріали ХІУ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття». Одеса, 2021. 
С. 125-129 (співавтор – 
О.Панькевич).
Досвід проєктування 
освітньої програми із 
журналістики в 
Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті // Вісник 
Книжкової палати : 
наук.-практ. журн. – 
Київ, 2021. С. 35–41 
(співавтор – В.Кубко).   
Різні підходи та 
однакові проблеми в 
журналістській освіті 
// Молодий вчений. 
№ 9.1 (85.1). 2020. 
С.1–5.
Масифікація 
польсько-української 
пісні «Hej, sokoły!» // 
Молодий вчений. № 
9.1 (61.1). 2018. С.4–8. 
Образ Джорджа 
Мартіна як 
письменника в 
рецепції аудиторії // 
Соціальні комунікації: 



стратегічні взаємодія 
та взаємовплив : 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з нагоди 
15-річчя факультету 
журналістики (15 
травня 2020 р.). 
Запоріжжя, 2020. 
С.168–174. (у 
співавторстві з 
І.І.Кірчук)
Реклама в мовній 
свідомості школярів 
// Журналістика. 
Філологія. Медіаосвіта 
: зб. наук. праць. 
Полтава, 2014. С. 5–
10.  
Підвищення 
кваліфікації:
Запорізький 
національний 
університет: 
«Медіаграмотність в 
контексті сучасної 
освітньої парадигми», 
05.03.16 – 05.04.16. 
Свідоцтво №000-
361/16 від 01.03.2016 
р.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Практична 
соціологія для 
професіоналів медіа», 
30 годин,  сертифікат 
виданий 28.11.2020.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Критичне мислення 
для освітян», 30 
годин, сертифікат 
виданий 24.11.2020.
Практична робота:
Досвід завідувача 
кафедри 
журналістики ПНПУ 
імені В.Г.Короленка 
(2009–2019)
Керівник наукової 
роботи студента 
О.А.Мельниченка 
«Особистість 
коментатора в 
друкованих ЗМІ як 
фактор впливу на 
аудиторію» – посів ІІІ 
місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
соціальних 
комунікацій. 
Маріуполь, 25 березня 
2015 р.
Головний редактор 
видань: «Актуальні 
проблеми 
журналістики в 
контексті сучасних 
соціальних 
комунікацій: [збірник 
наукових праць : за 
матеріалами 
кафедральних 
семінарів. / за ред. 
Н.Ф.Баландіної]. 



Полтава : ПНПУ імені 
В. Г. Короленка 
(20142019). 
Журналістика : теорія, 
історія, практика 
[збірник наукових 
праць студентів / за 
ред. Н. Ф. Баландіної]. 
Полтава : ПНПУ імені 
В.Г. Короленка (2014–
2019).
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21 Основи 
академічної 
грамотності

Навчально-методичні 
матеріали:
Основи академічної 
грамотності: 
Конспекти лекцій для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика / 
Уклад. Н.Ф.Баландіна. 
Одеса: ОП, 2021. 76 с.
Основи академічної 
грамотності: 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних завдань 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика / 
Уклад. Н.Ф.Баландіна. 
Одеса: ОП, 2021. 28 с.
Основи академічної 
грамотності: 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
самостійної роботи 
для здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика / 
Уклад. Н.Ф.Баландіна. 
Одеса: ОП, 2021. 17 с.
Методичні 
рекомендації щодо 
виконання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційних робіт 
здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня за освітньо-
професійною 
програмою 
«Журналістика» 
спеціальності 061 
«Журналістика» / 
уклад.: Баландіна 
Н.Ф., Кубко В.П., В.Г. 
Спрінсян.  Одеса : 
ОНПУ, 2020. 42 с.
Публікації в Scopus:
Polish-Ukrainian song 
«Hej, sokoły!» («Hey, 
Eagles!») as an 
intercultural 
communicative 
phenomenon // 
Przegląd 
wschodnioeuropejski. 
XI/1. 2020. S. 231–240.  
Публікації в 
зарубіжних 
рецензованих 
виданнях:
Ассоциативный 
эксперимент как 
средство изучения 



языкового сознания 
//  Rossica 
olomucensia. vol. LIII. 
Časopis pro ruskou a 
slovanskou filologii. 
Olomouc.  2014. Num. 
2. С. 39-54.
Публікації у фахових 
виданнях України:
Медіаобраз Томаша 
Падури як символ 
українсько-польського 
єднання // Держава та 
регіони: Соціальні 
комунікації. 2020. 
№2(42). С. 20–28.
Навчальний текст і 
навчальний дискурс: 
ключі до розуміння // 
Вісник Київського 
національного  
лінгвістичного 
університету. Серія 
Філологія: зб. наук. 
праць. К.: Вид. центр 
КНЛУ, 2017. Т. 20, № 
2.  С. 92–97. (Index 
Copernicus)
Навчальний текст як 
засіб породження 
нових смислів // 
Науковий часопис 
національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Вип. 58: зб. наук. пр. 
Нац. пед. ун-т імені 
М.П. Драгоманова. 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2017. С. 
14-19.
Публікації в 
колективних 
монографіях:
Образ газети в мовній 
свідомості // Поміж 
мов і культур: 
методологічний 
еклектизм і 
міждисциплінарність 
сучасного 
мовознавства: 
колективна 
монографія / [гол. 
ред. К.І.Мізін]. 
Переяслав-
Хмельницький; 
Кременчук : Вид. ПП 
Щербатих О.В., 2017. 
С. 58-68.
Пісня як 
комунікативне явище 
// Текст у масових 
комунікаціях: 
множинність 
інтерпретацій : 
колективна 
монографія / Гол. ред. 
Н.Ф.Баландіна. Харків 
: Експрес-книга, 2018. 
С. 178–235.
Лінгвальні, 
комунікативні і 
культурологічні 
проблеми перекладу 
// Українська мова і 
європейський 



лінгвокультурний 
контекст. К.: Вид. дім 
Д. Бураго, 2019. С. 
270–303.
Публікації в інших 
виданнях:
Vocative as a Marker of 
Politeness Category 
Expression // 
International Journal of 
Engineering & 
Technology. 2018. Vol 
7. N 4.8. Special Issue 
8. P. 759-764 
(співавтор – 
А.Болотнікова)
Підвищення 
кваліфікації:
Запорізький 
національний 
університет: 
«Медіаграмотність в 
контексті сучасної 
освітньої парадигми», 
05.03.16 – 05.04.16. 
Свідоцтво №000-
361/16 від 01.03.2016 
р.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Практична 
соціологія для 
професіоналів медіа», 
30 годин,  сертифікат 
виданий 28.11.2020.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Критичне мислення 
для освітян», 30 
годин, сертифікат 
виданий 24.11.2020.

Практична робота:
Член експертної ради 
МОН: експертна рада 
з філологічних наук та 
соціальних 
комунікацій, 
спеціальність 10.02.03 
– слов’янські мови 
(2011-2015 р.)
Член вченої ради ІД 
26.172.01 по захисту 
дисертацій при 
Інституті 
мовознавства імені 
О.О.Потебні НАН 
України.
Науковий керівник 
захищених 
дисертацій: Мокляк 
О.А. 
«Лінгвопрагматичні 
характеристики 
українських 
афектонімів», 10.02.01 
– українська мова, 
2016, спеціалізована 
вчена рада Д.26.172.01 
Інституту 
мовознавства ім. О. О. 
Потебні НАН. Жовнір 
М.М. «Світська бесіда 
як український 
лінгвокультурний 
феномен і її 
трансформації в часі», 
10.02.01 – українська 
мова, 2017, 



спеціалізована вчена 
рада Д.26.172.01 
Інституту 
мовознавства імені О. 
О. Потебні НАН, 17 
лютого 2017 р. 
Болотнікова А.П. 
Граматичні 
індикатори 
вираження категорії 
ввічливості в 
українській мові. 
Спеціальність 10.02.01 
– українська мова. 
Запоріжжя, 2018. 
Бондар Н.М. Базові 
концепти української 
ментальності у 
творчості братів 
Тютюнників. 
Спеціальність 10.02.01 
– українська мова. 
Запоріжжя, 2018. 
Науковий керівник і 
виконавець 
держбюджетної 
науково-дослідної 
теми «Актуальні 
проблеми теорії та 
методології масової 
комунікації, сучасні 
медіаосвітні 
технології», номер 
державної реєстрації 
№ 0117U003225 (2017-
2019), ПНПУ імені 
В.Г. Короленка. 
Науковий керівник 
держбюджетної НДР 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489  (2020-
2024). ОНПУ.
Головний редактор 
видань: Актуальні 
проблеми 
журналістики в 
контексті сучасних 
соціальних 
комунікацій: [збірник 
наукових праць : за 
матеріалами 
кафедральних 
семінарів. / за ред. Н. 
Ф. Баландіної]. 
Полтава : ПНПУ імені 
В.Г.Короленка, 2014-
2019. Журналістика : 
теорія, історія, 
практика [збірник 
наукових праць 
студентів / за ред. Н. 
Ф. Баландіної]. – 
Полтава : ПНПУ імені 
В.Г. Короленка, 2014-
2019.

386096 Шевченко 
Олена 
Василівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 006305, 

виданий 
28.02.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013655, 
виданий 

13.03.2002, 
Атестат 

19 Організація 
роботи 
пресслужби

Навчально-методичні 
матеріали:
Конспект лекцій із 
дисципліни 
«Організація роботи 
пресслужби» для 
студентів 
спеціальності 061-
Журналістика (денної 
та заочної форми 
навчання). Ч. 1 / 



доцента 02ДЦ 
015326, 
виданий 

19.10.2005, 
Атестат 

професора AП 
000927, 
виданий 

23.04.2019

Уклад. : О.В. 
Шевченко, О.О. 
Панькевич. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 43 с.
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
практичних занять з 
дисципліни 
«Організація роботи 
пресслужби» для 
студентів 
спеціальності 061-
Журналістика / 
Уклад.: О. В. 
Шевченко, О.О. 
Панькевич. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 33 с.
Методичні вказівки 
щодо самостійного 
вивчення дисципліни 
«Органзація роботи 
пресслужби» для 
студентів 
спеціальності 061 – 
Журналістика / 
Уклад.: О. В. 
Шевченко, О.О. 
Панькевич. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 19 с.
Публікації у Web of 
science:
Ukrainian people 
embroidery as a way of 
identification and 
communication of the 
Ukrainian people in 
modern conditions // 
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. 2018. № 3. 
С. 120-124. 
The atricalization as a 
way of expanding the 
communicative space of 
fashion shows // 
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв.2018. № 4. 
С. 332-336. 
(співавтори В. 
Спрінсян, Л. 
Прокопович)
Публікації в 
зарубіжних 
рецензованих 
виданнях:
Peculiarities of sectoral 
documents turnover: 
functional interaction 
between trade and 
document 
communications // 
Science and Education 
a New Dimension. 
Humanities and Social 
Science. 2017. V (19), іs. 
119. Р. 69-72. (Index 
Copernicus)
The social media as an 
information 
distribution channel for 
libraries / E. 
Shevchenko //Science 
and Education a New 
Dimension. Humanities 
and Social Science. 
2017. V (24), is. 146. P. 



60-63. (Index 
Copernicus)
Sectoral terminology of 
the Ukrainian trade 
activity: main aspects of 
functioning/ E. 
Shevchenko 
//ScienceRise. 
Scientific Journal. 
2018. V. 3 (44). P. 27-
30. (Index Copernicus)
Монографії:
Шевченко О. В. 
Розвиток торговельної 
документації в 
Україні: 
документознавчий 
аспект:монографія / 
О. В. Шевченко. – 
Полтава: Копі-центр, 
2016. – 319 с.
Підвищення 
кваліфікації:
«Проектування 
комп’ютерних ігор для 
навчання» (12 годин), 
13-14, 18 квітня 2017 р. 
(Сертифікат № GH-
UA-ONPU-LT-32).
Державний 
Східноєвропейський 
Університет в 
Перемишлі (Польща) 
за темою «Інноваційні 
технології та їх вплив 
на формування 
сучасної економіки у 
співпраці з 
університетами», 
06.06.-16.06.2017 (72 
год.), сертифікат від 
16.06.2017 р.
Практична робота:
Виконавець 
держбюджетній НДР 
«Дослідження 
ефективності 
технології 
партнерства в процесі 
підготовки фахівців 
документно-
інформаційного 
профілю в умовах 
освітніх реформ» № 
0116U005123 
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти 
(Реєстр експертів з 
числа науково-
педагогічних, 
наукових працівників 
затверджено 21 
жовтня 2020 р.)
Участь у роботі 
редакційних колегій: 
науково-виробничого 
журналу фахового 
видання з соціальних 
комунікацій «Держава 
та регіони » Серія 
«Соціальні 
комунікації»,
збірника матеріалів 
щорічної 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 



та комунікативні 
технології ХХІ 
століття».
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Національної 
спілки журналістів 
України.
Відповідність п.п. 1, 2,  
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

384508 Афанасьєв 
Олександр 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Ростовський-
на-Дону 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1972, 

спеціальність: 
09.00.02 

Філософія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002833, 

виданий 
17.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 004156, 
виданий 

25.07.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006916, 
виданий 

29.12.1988, 
Атестат 

професора 
12ПP 010717, 

виданий 
30.06.2015

43 Філософія Навчально-методичні 
матеріали:
Філософія та 
методологія наукових 
досліджень.  
(підручник). – Одеса: 
Освіта України, 2018.– 
308 с.
Методология и 
организация научного 
исследования. Учеб. 
пос. – Одесса: Освіта 
України, 2015. – 216 с.
Конспект лекцій з 
курсу «Філософія» для 
студентів всіх 
спеціальностей 
ОНПУ. Одеса: ОНПУ, 
2019. 71 с.
Методичні вказівки 
для виконання 
контрольних робіт та 
підготовки до іспиту з 
філософії. Одеса: 
ОНПУ, 2017. 15 с.
Публікації у 
зарубіжних виданнях:
The methodology of 
science in the fight 
against seudoscience // 
Modern engineering 
and innovative 
technologies. Issue 11 / 
Part 2. Karlsruhe: 
Sergeieva&Co, 2020. 
P.36 -42
Strategy of change in 
the spirit «сome on!» / 
Стратегия перемен в 
духе «сome on!» // 
Modern engineering 
and innovative 
technologies Heutiges 
Ingenieurwesen und 
innovative 
Technologien, Issue 
No6 Part 4. Karlsruhe, 
Germany: 
Sergeieva&Co, 2018. P. 
84-90
Теория рекламы как 
методологическая 
проблема // Modern 
scientific researches. 
International periodic 
scientific journal. Issue 
5/ Part 3. Yolnat PE, 
Minsk, Belarus. 2018. 
С. 8-14
Постнеклассическая и 
постинституциональн
ая наука // 
International periodic 
scientific journal 
SCIENTIFICWORLDJO



URNAL in Scientific 
World Journal, Issue 
№15, Vol.4. 62-66 p
Нарративная теория 
рекламы // Modern 
scientific resarches. 
Issue 6/ Part 3. Минск: 
Ёлнать, 2018, С. 34-40
Публікації у фахових 
виданнях України:
Методологічні 
аспекти критики 
псевдонауки // 
Філософія та гуманізм. 
Вип. 1 (11). - Одеса: 
ОНПУ, 2020. – 134 с. 
С.9-18.
Проблема смеха в 
философии 
фотографии // 
����. ДОКСА. 
Збірник наукових 
праць з філософії та 
філології. Вип. 1(31). 
Одеса: ОНУ ім. І.І. 
Мечнікова, 2019. С. 
200-211. 
Нарратив и символ в 
текстуальном 
прочтении города // 
����. ДОКСА. 
Збірник наукових 
праць з філософії та 
філології. Вип. 2 
(32).–Одеса: ОНУ ім. 
І.І. Мечнікова, 2019. С. 
32-41. 
Сложность как 
антропный феномен 
// Интегративная 
антропология. – № 2 
(32).– Одесса: 
ОНМедУ, 2018. C.55-
60 История: память и 
наука 
(методологический 
аспект) // ДОКСА. 
Збірник наукових 
праць з філософії та 
філології. Вип 2(28): 
Пам’ять та забуття. 
Одеса: ОНУ ім. І.І. 
Мечникова, 2017. 216 
с, С.33-45
Понятие «парадигма» 
и гуманитарные науки 
// Интегративная 
антропология. № 2 
(26). Одесса: ОНМедУ, 
2016. С.23-28 
Трансдисциплінарніст
ь та проблема 
професіоналізму // 
����. ДОКСА. 
Збірник наукових 
праць з філософії та 
філології. Вип. 1 (25). 
Одеса: ОНУ ім. І.І. 
Мечникова, 2016. С. 9-
17.
Ирония и смех // Δόξα 
/ Докса. Збірник 
наукових праць з 
філософії та філології. 
Вип. 2 (26). 
Гуманітарний 
дискурс: 
дисціплінарність, 
міждисціплінарність, 
трансдисціплінарність
. Одеса: Акваторія, 



2016. 208 с. С. 8-18
Публікації в 
колективних 
монографіях:
Monograph Trbe der 
europäischen 
wissenschaft. 
Philosophie, philologie, 
geschichte, 
kunstwissenschaf. Buch 
1. Teil 7. Karlsruhe: 
SWorld-Net Akhat A.V., 
2020. 196 р.
Культура украинских 
философских 
сообществ: ситуация 
трансформации: 
[коллективная 
монография] / 
ред.кол. Л.Н.Богатая, 
И.В.Голубович, 
К.В.Райхерт; отв. ред 
Л.Н.Богатая. Одесса. 
Печатный дом, 2019. 
244 с.
Innovations in 
humanities: restarting. 
Monograph. 
Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Technicznej w 
Katowicach, 2019. 212 
p.
Перспективные 
тренды развития 
науки: философия, 
литература и 
лингвистика, культура 
и искусство, 
архитектура и 
строительство, 
история. – Одесса: 
Куприенко С.В., 2016. 
– 136с.
Публікації в інших 
виданнях:
Особливості науки в 
інформаційному 
суспільстві // XІIІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інформаційна освіта 
та 
професійнокомунікати
вні технології ХХІ 
століття» Одеса, 16 – 
18 вересня 2020 р.
Наука и лженаука в 
информационном 
обществе // 
Економіка та 
управління в умовах 
побудови 
інформаційного 
суспільства: 
Матеріали IX 
міжнародної науково 
–практичної 
конференції 15 травня 
2020 р. Ч.2. Одеса: 
ОНАЗ ім. О.С.Попова, 
2020.C.11-14
Феномен научного 
кругозора ученого // 
72-а науково-технічна 
конференція 
професорсько-
викладацького складу, 
науковців, аспірантів 
та студентів ОНАЗ ім. 
О.С. Попова, Ч.2. 



Одеса: ОНАЗ, 2017. 
С.113-114 .
Стратегия перемен в 
духе «сome on!» // 
Modern engineering 
and innovative 
technologies Heutiges 
Ingenieurwesen und 
innovative 
Technologien, Issue 
No6 Part 4. Karlsruhe, 
Germany: 
Sergeieva&Co, 2018. 
P.84-90
Образовательные 
стратегии в духе 
«сome on!» // ІV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «З Н А Н 
Н Я. О С В І Т А. О С В 
І Ч Е Н І С ТЬ» 28-29 
вересня 2018 року у 
Вінницькому 
національному 
технічному 
університеті URL:
https://conferences.vnt
u.edu.ua/index.php/zn
anosv/znanosv2018/sch
edConf/presentations
К вопросу о 
самостоятельной 
работе студентов // 
Матеріали 
Міжвузівського 
Круглого Столу 
«Філософія: Що? Як? 
Коли», (29 листопада 
2016 р.)/ Відп. за 
випуск професор 
Жарких В.Ю. –Одеса: 
ОНПУ, 2016. – с. 77– С 
10-12

Підвищення 
кваліфікації: 
Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 
кафедра філософії та 
методології пізнання: 
«Методика 
викладання 
філософських 
дисциплін», 108 
годин, 23.04.2018–
23.05.2018.
Свідоцтво № 02-01-
1130 від 21.06.2018р.
Практична робота:
Член редакційної 
колегії наукового 
періодичного видання 
«Філософія та 
гуманізм».
Голова Апеляційної 
комісії ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
філософських наук.
Участь у професійних 
об’єднаннях:
Член Одеської 
філософської спілки
Відповідність п.п. 1, 2, 
3, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17 п. 30 
Ліцензійних умов 



провадження.
386090 Спрінсян 

Василь 
Георгійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1984, 
спеціальність: 

7.02030201 
Історія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000976, 

виданий 
25.06.1998, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010308, 
виданий 

17.02.2005

25 Історія 
української 
журналістики

Навчально-методичні 
матеріали:
Історія української 
журналістики. 
Конспект лекцій. 
Частина 1. (для 
студентів 
спеціальності 061– 
Журналістика. / 
Уклад. : В.Г. Спрінсян 
– Одеса: ОП, 2021. – 
73 с.
Історія української 
журналістики 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
практичних занять 
(для студентів 
спеціальності 061– 
Журналістика). / 
Уклад. : В.Г. Спрінсян 
– Одеса: ОП, 2021. – 
23.с.
Історія української 
журналістики. 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
реферативної роботи 
(для студентів 
спеціальності 061– 
Журналістика/ Уклад. 
: В.Г. Спрінсян – 
Одеса: ОП, 2021. – 19 
с.
Історія української 
журналістики.
Методичні 
рекомендації щодо 
самостійного 
вивчення дисципліни
(для студентів 
спеціальності 061– 
Журналістика). / 
Уклад. : В.Г. Спрінсян 
– Одеса: ОП, 2021. – 
12 с.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Тренінг 
«Проектування 
комп’ютерних ігор для 
навчання» (12 годин), 
13-14, 18 квітня 2017 р. 
(Сертифікат № GH-
UA-ONPU-LT-32).
2. 01.10.2018 – 
25.10.2018 р. – 
навчальний семінар 
при КНЦ «Політех-
Консалт» ОНПУ за 
темою «Ділова 
українська мова в 
освітньому процесі» 
(15 год); сертифікат № 
217/18 від 25.10.2018 
р.
3. 01.10.2015 – 
30.10.2016 р. – 
стажування на 
кафедрі документно-
інформаційних систем 
Харківської державної 
академії культури 
(довідка № 0473 від 
30.10.2015 
Відповідність п. п. 



Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності: 1, 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17, 18.

386143 Панькевич 
Олена 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Південноукраї
нський 

педагогічний 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
7.020303 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052582, 

виданий 
20.06.2019

11 Вступ до фаху Навчально-методичні 
матеріали:
Публічний виступ: 
програмно-апаратне 
забезпечення : 
навчально-
методичний посібник 
[для здобувачів вищої 
освіти зі 
спеціальностіей 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» і 061 
«Журналістика» усіх 
форм навчання]. – 
Одеса: ФОП Побута 
М.І., 2020. – 134 с. 
(співавтори – О. 
Андріянов, О. Татакі)
Конспект лекцій із 
дисципліни «Вступ до 
фаху» для студентів 
спеціальності 061 
Журналістика (денної 
та заочної форми 
навчання). Ч І / 
Уклад. : О.О. 
Панькевич. Одеса: 
ОНПУ, 2019. 34 с. 
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
практичних занять із 
дисципліни «Вступ до 
фаху» для студентів 
спеціальності 061 
Журналістика / Уклад. 
: О.О. Панькевич. 
Одеса: ОНПУ, 2019. 25 
с.
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
реферативної роботи з 
дисципліни «Вступ до 
фаху» для студентів 
спеціальності 061 
Журналістика / Уклад. 
: О.О. Панькевич. 
Одеса: ОНПУ, 2019. 19 
с.
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Вступ до фаху» для 
студентів 
спеціальності 061 
Журналістика / Уклад. 
: О.О. Панькевич. 
Одеса: ОНПУ, 2019. 19 
с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
Українська мова і 
сучасність: 
формування 
мовленнєвої 
компетентності 
студентів. Інноваційна 
педагогіка. № 17 (Том 
1). 2019. С.133-136. 
(співавтор – В. 
Лавренюк)



Підготовка майбутніх 
фахівців 
соціономічної сфери 
до професійної 
взаємодії. Інноваційна 
педагогіка. Одеса, 
2018. Вип. 4. С. 190-
193. (Index Copernicus)
Сутність професійної 
самореалізації 
майбутніх фахівців 
соціономічної сфери. 
Педагогічні науки. 
Херсон, 2018. № 82. С. 
169–173. (Index 
Copernicus)
Методика викладання 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)». 
Освіта та педагогічна 
наука. Луганськ, 2016. 
№ 2 (165). С. 20–25.
Публікації в  інших 
виданнях:
Змішане навчання 
майбутніх журналістів 
(на прикладі 
викладання 
дисципліни «Вступ до 
фаху»). Гуманітарні 
студії.
Humanities studies: 
наукові праці / Під 
заг.ред. В.Г. 
Спрінсяна. 2021. С. 
112–118.
Журналістика рішень 
як новий напрям 
українських медіа. 
Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: збірка 
матеріалів VІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції Одеса, 19-
20 березня 2020 р. / 
під заг. ред. В. Г. 
Спрінсяна. –Україна 
Дніпро : Середняк Т. 
К., 2020. – 435 с. – С. 
359-362.
Застосування ігрових 
технологій під час 
підготовки майбутніх 
фахівців 
соціономічної сфери : 
акмеологічний підхід. 
Філософія та гуманізм. 
Одеса, 2018. Вип. 1 (7). 
С. 59-65.
Indicators 
determination of 
culture of professional 
interaction of future 
specialists in the 
socionic sphere. 
Modern Tendencies in 
Pedagogical Education 
and Science of Ukraine 
and Israel : the way to 
integration. Ariel, 2018. 
№ 9. Р. 168–174.
Спеціальність 
«Журналістика» в 
умовах освітніх 
реформ. Інтернаука. 



Київ, 2017. № 7 (29). 
С. 60-63. (співавтор – 
В. Кубко)
Комунікативна 
компетентність як 
інструмент успіху 
майбутнього 
журналіста. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
державно-правового 
розвитку України» 
(21-23 червня 2018 р.). 
– К. : Каравела, 2018. 
– С. 143-146.
Підвищення 
кваліфікації:
Навчально-
практичний семінар з 
підвищення 
кваліфікації 
«Проектування 
навчальних 
комп’ютерних ігор як 
форма активного 
навчання студентів» 
Сертифікат № GH-
UA-ONPU-2018-18. 
Наказ по ОНПУ від 
13.04.2018 р. № 146-в.
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет «Семінар 
педагогічних знань 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету», 
22.10.12-15.04.13.
Посвідчення №11 від 
16.04.13 р.
EdEra – студія 
онлайн-освіти 
«Навички медіації та 
діалогу для потреб 
публічної служби», 40 
годин, сертифікат 
виданий 21.04.2020. 
«Інфотейнмент для 
блогера під час 
карантину. Як не 
розповсюджувати 
фейки і створювати 
якісний контент», 
(АУП), 9 годин, 
сертифікат виданий 
21-22.05.2020.
«Школа фактчекерів: 
викривачі фейків на 
тематику пандемії», 
(АУП), 9 годин, 
сертифікат виданий 
21-22.05.2020.
EdEra — студія 
онлайн-освіти 
«Академічна 
доброчесність», 
4години, сертифікат 
виданий 21.04.2020.
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 



практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Заступник завідувача 
кафедри 
інформаційної 
діяльності та 
медіакомунікацій з 
науково-дослідної 
роботи здобувачів ГФ 
ОП.
Секретар кафедри 
інформаційної 
діяльності та медіа-
комунікацій ГФ ОП.
Член редакційної 
колегії збірника 
матеріалів щорічної 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації» (2016, 
2018-2020 рр.).
Керування 
студентським гуртком 
«Serious Games» 
(разом із Т.А. 
Луговою).
Керівництво 
студентами, які 
зайняли призове 
місце на IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
галузі знань 
«Журналістика» (А. 
Іщенко, Г. 
Хорошавцева, диплом 
І ступеня, 2020 р.; Т. 
Поляруш, А. 
Ніколаєнко, диплом 
ІІІ ступеня, 2021 р.).
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член Національної 
спілки журналістів 
України.
Відповідність п.п. 2, 3, 
5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17  
п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності.

386139 Мельник 
Світлана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Південноукраї
нський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
К.Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 

9 Безпека 
професійної 
діяльності 
журналіста

Публікації у фахових 
виданнях України:
Інтенціональний 
вимір сучасного 
шокового рекламного 
дискурсу. Вісник 
Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна. Серія 
«Соціальні 
комунікації». Харків : 
Вид-во Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна, 2017. 
Вип. 11 (2017). С. 69 – 
75. (співавтор – О. 
Андреєва)
Публікації в інших 
виданнях:



кандидата наук 
ДK 021488, 

виданий 
16.05.2014

Міжнародне правове 
підґрунтя захисту 
прав журналістів / 
Мельник С.М. // 
Інформаційна освіта 
та комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ХІV 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., Одеса, 15-17 
вересня 2021 року / 
під заг. ред. 
В.Г.Спрінсяна. – 
Одеса, 2021. С. 238-
242.
Засоби втілення 
комунікативних 
інтенцій у сучасному 
шоковому 
рекламному дискурсі. 
Мова. Суспільство. 
Журналістика: 
Збірник матеріалів і 
тез ХХІІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції з 
проблем 
функціонування і 
розвитку української 
мови «Мова. 
Суспільство. 
Журналістика» (Київ, 
6 квітня 2017). К. : 
Видавець Паливода А. 
В., 2017. – С. 6-10. 
(співавтор – О. 
Андреєва)
Підвищення 
кваліфікації:
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Англійська для 
медіаграмотності», 30 
год, сертифікат 
виданий 21.05.2020, 
№ 
ccc4502a38d84479906
32a39426c1875
Онлайн-курс 
«Фактчек: довіряй – 
перевіряй» (15 годин). 
Сертифікат від 
03.05.2020 року № 
542dd7347fd5441fb7ec
6d57ac14719e
Онлайн-курс 
«Цифрова безпека та 
комунікація в 
онлайні» (06 годин 25 
хвилин); ВУМ online. 
Сертифікат № 059433
Онлайн-курс «Як 
розуміти соціальні 
мережі. Курс для 
журналістів» (02 
години 43 хвилини); 
ВУМ online. 
Сертифікат № 058824
Практична робота:
Амбасадор (з березня 
2021 року) «Школи 
інформаційної 
гігієни», що діє в 
межах волонтерської 
ініціативи «Як не 
стати овочем». 
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:  



Членкиня 
Національної спілки 
журналістів України.

386143 Панькевич 
Олена 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Південноукраї
нський 

педагогічний 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
7.020303 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052582, 

виданий 
20.06.2019

11 Медіаправо Навчально-методичні 
матеріали:
Медіаправо : 
навчально-
методичний посібник 
для дистанційного 
навчання здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня зі спеціальності 
061 «Журналістика». 
Одеса: ФОП Побута 
М.І., 2021. 119 с.
Конспект лекцій із 
дисципліни 
«Медіаправо» для 
студентів 
спеціальності 061 
Журналістика (денної 
та заочної форми 
навчання). Ч І / 
Уклад. : О.О. 
Панькевич. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 68 с.
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
практичних занять із 
дисципліни 
«Медіаправо» для 
студентів 
спеціальності 061 
Журналістика / Уклад. 
: О.О. Панькевич. 
Одеса: ОНПУ, 2020. 
18 с. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Медіаправо» для 
студентів 
спеціальності 061 
Журналістика / Уклад. 
: О.О. Панькевич. 
Одеса: ОНПУ, 2020. 12 
с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
Педагогічні умови 
формування культури 
професійної взаємодії 
майбутніх фахівців 
соціономічної сфери. 
Науковий вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 
Педагогіка. Одеса, 
2018. Вип. 2 (121). С. 
65–71. (Index 
Copernicus)
Публікації в інших 
виданнях:
Авторське право для 
фотографічних творів: 
рекомендації для 
здобувачів вищої 
освіти, які навчаються 
за освітньо-
професійною 
програмою 
«Журналістика». 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 



технології ХХІ 
століття: матеріали 
ХІІI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
16–18 вересня 2020 
року) / за заг. ред. В. 
Г. Спрінсяна ; ред. 
кол.: Г. О. Оборський, 
В. Г. Спрінсян, В. М. 
Шейко [та ін.] ; відп. 
за вип. О. О. Татакі. – 
Одеса, 2020. – 266 с. – 
С. 224-232.
Нoрмативнo-правoва 
дoкументація 
працівників ЗМІ: 
етичний аспект. 
Актуальні питання 
державно–правового 
розвитку України: 
матеріали ІV міжнар. 
наук.-практ. конф (м. 
Одеса, 26-28 червня 
2019 р.). К.: 
«Каравела». 2019. С. 
156-158.
Підвищення 
кваліфікації:
Диплом «XV 
Міжнародна літня 
школа медіа права» 
(ЦДВП), сертифікат. 
2019.
Навчання за 
програмою «Media 
Law&Business 
Studios», 30 годин, 
сертифікат 01.10.-
01.11.2020. 
Навчання за 
програмою 
«Дистанційний курс з 
медійного права» 
(ЦДВП), сертифікат. 
2020.
Навчання за 
програмою
«Дистанційний курс 
суди і ЗМІ» (ЦДВП), 
сертифікат. 2020.
Навчання за 
програмою 
«Дистанційний курс з 
авторського права» 
(ЦДВП), сертифікат. 
2019.
«Актуальні питання 
медійного права для 
викладачів 
факультетів 
журналістики» 
(ЦДВП),  (1-2 грудня 
2018 р., сертифікат), 
(5-6 грудня 2019 р., 
сертифікат).
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).

386143 Панькевич 
Олена 

Доцент, 
Основне 

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

11 Етика 
медіадіяльнсті

Навчально-методичні 
матеріали:



Олександрів
на

місце 
роботи

Південноукраї
нський 

педагогічний 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
7.020303 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 052582, 

виданий 
20.06.2019

Культура фахового 
мовлення: від теорії 
до практики: 
навчально-
методичний посібник 
для здобувачів 
закладів вищої освіти 
/ Укл.: Лавренюк В.В., 
Панькевич О.О. Одеса: 
ОНПУ, 2019. – 190 с.
Конспект лекцій з 
дисципліни «Етика 
медіадіяльності» для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
061 Журналістика / 
Уклад. : О.О. 
Панькевич – Одеса: 
ОП, 2021. – 88 с.
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Етика 
медіадіяльності» для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 Журналістика / 
Уклад. : О.О. 
Панькевич. Одеса: 
ОП, 2021. 30 с.
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення дисципліни 
«Етика 
медіадіяльності» для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 – Журналістика / 
Уклад. : О.О. 
Панькевич. Одеса: 
ОП, 2021. 17 с.
Методичні 
рекомендації та 
завдання до поточних 
контролів з 
дисципліни «Етика 
медіадіяльності» для 
здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 
061 Журналістика / 
Уклад. : О.О. 
Панькевич. Одеса: 
ОП, 2021. 14 с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
Професійна культура 
майбутнього 
журналіста: 
аксіологічний аспект. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. – № 3. 
2019. С. 69-74.
Культура професійної 
взаємодії майбутніх 
фахівців 
соціономічної сфери 
як педагогічна 
проблема. Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. 
Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Київ, 2018. № 63. С. 
153-158. (Index 
Copernicus)



Публікації в  інших 
виданнях:
Геронтологічний 
медіаейджизм і його 
різновиди // 
Матеріали ХІУ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття». Одеса, 2021. 
С. 125-129 (співавтор – 
Н. Баландіна).

Стратегічні наративи і 
контрнаративи 
діяльності органів 
публічної влади в 
соціальних медіа. 
Інформація та соціум: 
матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / редкол.: 
О. М. Анісімова 
(голова), О. Є. 
Гомотюк та ін. 
Вінниця : ДонНУ імені 
Василя Стуса. 2020. 
С.17-20.
Сутність 
медіакультури як 
складника культури 
професійної взаємодії 
майбутніх фахівців 
соціономічної сфери. 
Пріоритетні напрямки 
вирішення актуальних 
проблем виховання і 
освіти: зб. матеріалів 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (27-28 липня  
2018 р.). – Харків: 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
дослідень» , 2018. – С. 
77-81.
Підвищення 
кваліфікації:
«Стандарти 
журналістики в 
умовах пандемії та 
кризи» (АУП), 9 
годин, сертифікат 
виданий 21-
22.05.2020.
Навчання за 
програмою 
«Дистанційний курс з 
доступу до публічної 
інформації» (ЦДВП), 
сертифікат. 01.06.-
01.09.2020.
«Світові стандарти 
журналістики (в 
умовах збройних 
конфліктів)», (АУП), 
16 годин, сертифікат 
30-31.01.2019.
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 



та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член Національної 
спілки журналістів 
України.

386100 Андріянов 
Олександр 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1983, 
спеціальність: 

7.04020301 
Фізика і 
фізична 

електроніка, 
Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

122 
Комп'ютерні 

науки, Диплом 
кандидата наук 

KH 009121, 
виданий 

17.11.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001852, 
виданий 

01.03.2001

25 Журналістика 
даних

Публікації  у інших 
виданнях:
Автоматичне 
перетворення 
реляційної бази даних 
в об’єктно-реляційну / 
Олександр Андріянов, 
Дар'я Козюліна // 
Перспективні 
напрямки сучасної 
електроніки, 
інформаційних і 
комп'ютерних систем 
(MEICS-2017). II 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція: 22-24 
листопада 2017 р., м. 
Дніпро. – Дніпро, 
2017. – c. 55-56.
Пошук оптимальних 
індексів у базах даних 
/ О.В.Андріянов// 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології XXІ 
століття: матеріали 
XII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
11-13 вересня 2019 
року)/за заг. ред. В.Г. 
Спрінсяна. – Одеса: 
Астропринт, 2019. – с. 
145-148.  
Витік даних, як 
інформаційна 
небезпека. Проблеми 
цивільного захисту 
населення та безпеки 
життєдіяльності: 
сучасні реалії України: 
Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції. – Київ: 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2018. – 
с.124 (співавтор –В. 
Сухина)
Розробка 
інформаційної 
системи
обробки зображень 
для визначення їх 
автентичності // 
Перспективні 
напрямки сучасної 
електроніки, 
інформаційних і 
комп'ютерних систем 
(MEICS-2018). IІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція: 21-23 
листопада 2018 р., м. 
Дніпро. – Дніпро, 
2018. С 26-27 
(співавтор – А. 



Ломакін)
Автоматичне 
перетворення 
реляційної бази даних 
в об’єктно-реляційну 
// Перспективні 
напрямки сучасної 
електроніки, 
інформаційних і 
комп'ютерних систем 
(MEICS-2017). II 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція: 22-24 
листопада 2017 р., м. 
Дніпро. – Дніпро, 
2017. – С. 55-56. 
(співавтор – Д. 
Козюліна.

386123 Бірюкова 
Тетяна 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Миколаївська 
філія 

Київського 
національного 
університету 

культури і 
мистецтв, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

020102 
Бiблiотекознав

ство i 
бiблiографiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029705, 
виданий 

30.06.2015

14 Газетно-
журнальне 
виробництво_1
семестр

Публікації у фахових 
виданнях України:
 Видавничий 
документально-
комунікаційний 
інститут: місце в 
інформаційному 
просторі України / 
Тетяна. Бірюкова // 
Вісник Книжкової 
палати. – 2011. – № 11. 
– С. 20-23.
Методологічні 
підходи до 
дослідження функцій 
документно-
комунікаційних 
інститутів / Т. 
Бірюкова // Вісник 
Книжкової палати. – 
2013. – № 8. – С. 31-
33.
Міжінституціональна 
інтеракція в 
соціальній 
комунікації: 
документно-
комунікаційні 
інститути та освітній 
процес / Т. Бірюкова 
// Аркадія : 
культурологічний та 
мистецтвознавчий 
журнал. – 2014. – № 
4. – С. 81-83.
Публікації в інших 
виданнях:
The role of information 
analyst in the 
management of social 
information: from the 
experience of US 
enterprises // 
Інформаційна освіта 
та професійно – 
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ІІІ 
Міжнародної наукової 
конф.: Одеса, 2010 . – 
С. 76-77. (співавтор – 
А. Абросімова)
Overcoming the 
contradictions between 
the existing education 
system and the 
requirements of 
modern society: 
training of specialists in 
the field of document 



and information // 
Current problems of 
human society 
development: materials 
digest of the VIIth 
Internat. Scientific and 
Practical Conference 
(21st July – 28th July, 
2011) : International 
Academy of Sciences 
and Higher Education 
(London, Great 
Britan).– P. 52-53.
Підготовка 
універсалів-аналітіків 
інформаційного 
простору сучасного 
суспільства:  
Матеріали 
міжнародної 
конференції «Сучасна 
журналістика: досвід 
та перспективи 
розвитку», 2012. – С. 
128-131.
Аналіз зв’язку 
мотивації 
документно-
інформаційної 
діяльності та функцій 
документно-
комунікаційних 
інститутів у процесі їх 
історичного розвитку 
[Електронний ресурс] 
/ Т. Л. Бірюкова // 
Вісник Харківської 
державної академії 
культури . – 2012. – 
Вип. 38. – С. 180-189.
Типові помилки в 
структурі замітки в 
газеті «Чорноморські 
новини». Zbiór 
artykułów naukowych. 
Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo-Praktycznej 
«East European 
Conference» 
(30.08.2017-
31.08.2017, Szczecin). –  
Warszawa : Wydawca :  
Sp. z o.o., 2017. – С. 7-
9. (співавтор – М. 
Якубовська)
Преса для 
залізничників у 
сучасній Україні: 
огляд контенту і 
тематики / Т.Л. 
Бірюкова // Zbiór 
artykułów naukowych. 
Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo-Praktycznej 
«East European 
Conference» 
(29.06.2017-
30.06.2017). –  
Warszawa : Wydawca :  
Sp. z o.o., 2017. – С. 20-
26.
Контент-моніторинг 
херсонських міських 
видань «Гривна» і 
«Вгору» (за 2016 рік) / 
Т.Л. Бірюкова // Zbiór 
artykułów naukowych. 
Konferencji 
Miedzynarodowej 



Naukowo-Praktycznej 
«East European 
Conference» 
(30.07.2017-31.07.2017, 
Szczecin). – Warszawa : 
Wydawca :  Sp. z o.o., 
2017. – С. 30-35. 
Дистанційна оствіта: 
блогерство як 
дистанційна освіта. 
Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: зб. 
матеріалів VІ 
Міжнародної наук.-
практ. конф., Одеса, 
19-20 березня 2020 р., 
Одеса, 2020. С. 138-
145. (співавтор – М. 
Сладкова)
Biriukova T. Features of 
intercultural 
communication in the 
blogosphere. 
Гуманітарні студії. 
Humanities studies: 
наукові праці / під 
заг.ред. В.Г. 
Спрінсяна. Republic of 
Moldova Europe: LAP 
LAMBERT Academic 
Pablishing, 2021. C. 7-
15.
Підвищення 
кваліфікації:
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет: 
«Проектування 
комп’ютерних ігор для 
навчання» (Project 
Number: 561728-EPP-
1-2015-1-ES-EPPKA2-
CBHE-JP) under the 
ERASMUS+ 
programme, 13.04. 
2017 – 18.04.2017.
Сертифікат № GH-
UA-ONPU-LT-36.
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет:
«Проектування 
навчальних 
комп’ютерних ігор як 
форма активного 
навчання студентів» 
«GameHub – 
University–Enterprises 
Cooperation in Game 
Industry in Ukraine» 
(Project Number: 
561728-EPP-1-2015-1-
ES-EPPKA2-CBHE-JP) 
under the ERASMUS+ 
programme,
01.12.2017 – 
26.01.2018.
Сертифікат № GH-
UA-ONPU-2018-21.
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет. 
Консультаційно-
навчальний центр 
«Політех-Консалт»: 



«Ділова українська 
мова в освітньому 
процесі», 01.10.2018–
25.10.2018.
Сертифікат № 224/18.
Державний 
Східноєвропейський 
університет. 
Перемишль (Польща).
Стажування 
(професійна 
практика), 06.06 2017- 
16.06. 2017.
 Сертифікат № 795-
22-13-669. 
Участь у циклі 
вебінарів:
«Головні метрики 
сучасної науки. Scopus 
та Web of Science» від 
науково-навчального 
центру компанії 
«Наукові публікації – 
Publ.Science». 
Вересень 2020. 
Сертифікат АА1205
 «Головні метрики 
сучасної науки. Scopus 
та Web of Science» від 
науково-навчального 
центру компанії 
«Наукові публікації – 
Publ.Science». 
Жовтень 2020. 
Сертифікат АВ1019
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Одеська обласна 
універсальна 
бібліотека імені М. 
Грушевського (зав. 
сектором масової 
роботи) – 7 років.
Участь у роботі 
редакційних колегій 
наукових друкованих 
видань: Збірник 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття» (член 
редколегії); Збірник 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації» (член 
редколегії).
Керівництво роботою 
студентського клубу 
«Літературний сад».
Керування 
студентським гуртком 
«Культура. 
Інформація. Освіта» 



(разом зі С.М. 
Мельник).
Керівництво 
науковим 
дослідженням 
студентки І. 
Компанієць «Симбіоз 
інформаційно-
технологічних 
принципів та 
бібліографічно-
документографічних 
методів як основа 
побудови контенту 
наукового Web-
сайту». 
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (І. 
Кіпер, диплом І 
ступеня). 2018 р.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (С. 
Церковна, диплом ІІ 
ступеня). 2019 р.
Консультування та 
співробітництво із 
Центром досліджень 
соціальних 
комунікацій СІАЗ 
НЮБ ФПУ НБУВ – 5 
років;
Наукове 
консультування та 
співробітництво із 
ОУНБ ім. М. 
Грушевського (15 
років).
Спільна робота із 
краєзнавчим відділом 
ОУНБ ім. М. 
Грушевського 
(розробка матеріалів 
для ведення блогу) – 5 
років.
Консультування та 
співробітництво с 
ОЮБ ім. В. 
Маяковського – 5 
років.
Співробітництво із 
електронним 
виданням «ХайВей» - 
порталом 
громадянської 
журналістики, 
публікації.
Відповідність п.п. 2, 
3,14, 15, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386123 Бірюкова 
Тетяна 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Миколаївська 
філія 

Київського 
національного 
університету 

культури і 
мистецтв, рік 

14 Газетно-
журнальне 
виробництво_
2семестр

Публікації у фахових 
виданнях України:
 Видавничий 
документально-
комунікаційний 
інститут: місце в 
інформаційному 
просторі України / 
Тетяна. Бірюкова // 



закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
020102 

Бiблiотекознав
ство i 

бiблiографiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 029705, 

виданий 
30.06.2015

Вісник Книжкової 
палати. – 2011. – № 11. 
– С. 20-23.
Методологічні 
підходи до 
дослідження функцій 
документно-
комунікаційних 
інститутів / Т. 
Бірюкова // Вісник 
Книжкової палати. – 
2013. – № 8. – С. 31-
33.
Міжінституціональна 
інтеракція в 
соціальній 
комунікації: 
документно-
комунікаційні 
інститути та освітній 
процес / Т. Бірюкова 
// Аркадія : 
культурологічний та 
мистецтвознавчий 
журнал. – 2014. – № 
4. – С. 81-83.
Публікації в інших 
виданнях:
The role of information 
analyst in the 
management of social 
information: from the 
experience of US 
enterprises // 
Інформаційна освіта 
та професійно – 
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. 
матеріалів ІІІ 
Міжнародної наукової 
конф.: Одеса, 2010 . – 
С. 76-77. (співавтор – 
А. Абросімова)
Overcoming the 
contradictions between 
the existing education 
system and the 
requirements of 
modern society: 
training of specialists in 
the field of document 
and information // 
Current problems of 
human society 
development: materials 
digest of the VIIth 
Internat. Scientific and 
Practical Conference 
(21st July – 28th July, 
2011) : International 
Academy of Sciences 
and Higher Education 
(London, Great 
Britan).– P. 52-53.
Підготовка 
універсалів-аналітіків 
інформаційного 
простору сучасного 
суспільства:  
Матеріали 
міжнародної 
конференції «Сучасна 
журналістика: досвід 
та перспективи 
розвитку», 2012. – С. 
128-131.
Аналіз зв’язку 
мотивації 
документно-
інформаційної 



діяльності та функцій 
документно-
комунікаційних 
інститутів у процесі їх 
історичного розвитку 
[Електронний ресурс] 
/ Т. Л. Бірюкова // 
Вісник Харківської 
державної академії 
культури . – 2012. – 
Вип. 38. – С. 180-189.
Типові помилки в 
структурі замітки в 
газеті «Чорноморські 
новини». Zbiór 
artykułów naukowych. 
Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo-Praktycznej 
«East European 
Conference» 
(30.08.2017-
31.08.2017, Szczecin). –  
Warszawa : Wydawca :  
Sp. z o.o., 2017. – С. 7-
9. (співавтор – М. 
Якубовська)
Преса для 
залізничників у 
сучасній Україні: 
огляд контенту і 
тематики / Т.Л. 
Бірюкова // Zbiór 
artykułów naukowych. 
Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo-Praktycznej 
«East European 
Conference» 
(29.06.2017-
30.06.2017). –  
Warszawa : Wydawca :  
Sp. z o.o., 2017. – С. 20-
26.
Контент-моніторинг 
херсонських міських 
видань «Гривна» і 
«Вгору» (за 2016 рік) / 
Т.Л. Бірюкова // Zbiór 
artykułów naukowych. 
Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo-Praktycznej 
«East European 
Conference» 
(30.07.2017-31.07.2017, 
Szczecin). – Warszawa : 
Wydawca :  Sp. z o.o., 
2017. – С. 30-35. 
Дистанційна оствіта: 
блогерство як 
дистанційна освіта. 
Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації: зб. 
матеріалів VІ 
Міжнародної наук.-
практ. конф., Одеса, 
19-20 березня 2020 р., 
Одеса, 2020. С. 138-
145. (співавтор – М. 
Сладкова)
Biriukova T. Features of 
intercultural 
communication in the 
blogosphere. 
Гуманітарні студії. 
Humanities studies: 
наукові праці / під 



заг.ред. В.Г. 
Спрінсяна. Republic of 
Moldova Europe: LAP 
LAMBERT Academic 
Pablishing, 2021. C. 7-
15.
Підвищення 
кваліфікації:
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет: 
«Проектування 
комп’ютерних ігор для 
навчання» (Project 
Number: 561728-EPP-
1-2015-1-ES-EPPKA2-
CBHE-JP) under the 
ERASMUS+ 
programme, 13.04. 
2017 – 18.04.2017.
Сертифікат № GH-
UA-ONPU-LT-36.
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет:
«Проектування 
навчальних 
комп’ютерних ігор як 
форма активного 
навчання студентів» 
«GameHub – 
University–Enterprises 
Cooperation in Game 
Industry in Ukraine» 
(Project Number: 
561728-EPP-1-2015-1-
ES-EPPKA2-CBHE-JP) 
under the ERASMUS+ 
programme,
01.12.2017 – 
26.01.2018.
Сертифікат № GH-
UA-ONPU-2018-21.
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет. 
Консультаційно-
навчальний центр 
«Політех-Консалт»: 
«Ділова українська 
мова в освітньому 
процесі», 01.10.2018–
25.10.2018.
Сертифікат № 224/18.
Державний 
Східноєвропейський 
університет. 
Перемишль (Польща).
Стажування 
(професійна 
практика), 06.06 2017- 
16.06. 2017.
 Сертифікат № 795-
22-13-669. 
Участь у циклі 
вебінарів:
«Головні метрики 
сучасної науки. Scopus 
та Web of Science» від 
науково-навчального 
центру компанії 
«Наукові публікації – 
Publ.Science». 
Вересень 2020. 
Сертифікат АА1205
 «Головні метрики 
сучасної науки. Scopus 
та Web of Science» від 



науково-навчального 
центру компанії 
«Наукові публікації – 
Publ.Science». 
Жовтень 2020. 
Сертифікат АВ1019
Практична робота:
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
№ 188-17 
«Медіакомунікації як 
соціально-гуманітарні 
та технологічні 
практики» № 
0120U102489 (2020-
2024 рр.).
Одеська обласна 
універсальна 
бібліотека імені М. 
Грушевського (зав. 
сектором масової 
роботи) – 7 років.
Участь у роботі 
редакційних колегій 
наукових друкованих 
видань: Збірник 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття» (член 
редколегії); Збірник 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації» (член 
редколегії).
Керівництво роботою 
студентського клубу 
«Літературний сад».
Керування 
студентським гуртком 
«Культура. 
Інформація. Освіта» 
(разом зі С.М. 
Мельник).
Керівництво 
науковим 
дослідженням 
студентки І. 
Компанієць «Симбіоз 
інформаційно-
технологічних 
принципів та 
бібліографічно-
документографічних 
методів як основа 
побудови контенту 
наукового Web-
сайту». 
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у IІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (І. 
Кіпер, диплом І 
ступеня). 2018 р.
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на IІ етапі 



Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (С. 
Церковна, диплом ІІ 
ступеня). 2019 р.
Консультування та 
співробітництво із 
Центром досліджень 
соціальних 
комунікацій СІАЗ 
НЮБ ФПУ НБУВ – 5 
років;
Наукове 
консультування та 
співробітництво із 
ОУНБ ім. М. 
Грушевського (15 
років).
Спільна робота із 
краєзнавчим відділом 
ОУНБ ім. М. 
Грушевського 
(розробка матеріалів 
для ведення блогу) – 5 
років.
Консультування та 
співробітництво с 
ОЮБ ім. В. 
Маяковського – 5 
років.
Співробітництво із 
електронним 
виданням «ХайВей» - 
порталом 
громадянської 
журналістики, 
публікації.
Відповідність п.п. 2, 
3,14, 15, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386124 Брайченко 
Світлана 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

7.020303 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007334, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
10285, виданий 

17.02.2001

21 Практична 
стилістика та 
культура мови

Навчально-методичні 
матеріали:
Методичні вказівки та 
завдання до поточних 
контролів з 
дисципліни 
«Практична 
стилістика та культура 
мови»: для здобувачів 
денної форми 
навчання зі 
спеціальності 061 
«Журналістика» / 
Уклад: С.Л. 
Брайченко. – Одеса: 
ОП, 2021. – 20 с.
Методичні вказівки 
щодо самостійного 
вивчення дисципліни 
«Практична 
стилістика та культура 
мови» для здобувачів 
спеціальності 061 – 
Журналістика (денної 
та заочної форми 
навчання) / Уклад. : 
С.Л.Брайченко — 
Одеса: ОП, 2021. – 21с.
 Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
виконання 
практичних занять з 
дисципліни 
«Практична 
стилістика та культура 
мови» для здобувачів 
спеціальності 061- 



Журналістика / Уклад. 
: С.Л. Брайченко — 
Одеса: ОП, 2021. – 
83с.
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Практична 
стилістика та культура 
мови» для здобувачів 
спеціальності 061-
Журналістика (денної 
та заочної форми 
навчання) / Уклад. : 
С.Л.Брайченко — 
Одеса: ОП, 2021. – 112 
с.
Публікації у фахових 
виданнях України:
Маловживані чоловічі 
особові імена 
мешканців Одещини / 
Записки з 
українського 
мовознавства: 
Вип..26. У 2-х томах. – 
Т.1.: Зб наук. праць 
Opera in linguistica 
ukrainiana: 
Fascicultum 26. Vol, 1 / 
Гол. редактор 
Т.Ю.Ковалевська. 
Одеса: Поліпринт, 
2019. С. 200–206. 
(Index Copernicus).
Малопопулярні 
чоловічі особові 
найменування 
українців Одеської 
області // Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія. 2019. – 
Вип. 38. – Т.3 – Одеса, 
2019. С.30 -32. (Index 
Copernicus). 
Екзотичні жіночі 
особові імена у колі 
сучасних 
антропонімічних 
уподобань мешканців 
Одещини. // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер.: 
Філологія. 2018 № 32 
том 3 – Одеса, 2018. 
С.16–18. (Index 
Copernicus)
Публікації в інших 
виданнях:
Прагматичні 
властивості 
журналістської 
інформації // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІст. / 
Матеріали ХІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / за 
ред.В.Г.Спрінсяна. – 
Одеса: Астропринт, 
2019. – С. 289-293.
Брайченко С.Л. 
Інтерв’ю: специфіка та 
різновиди жанру // 
Інформаційна освіта 



та професійно-
комунікативні 
технології ХХІст. / 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / за 
ред.В.Г.Спрінсяна. – 
Одесса, 2017. – С.167 – 
170.
Підвищення 
кваліфікації: 
Одеський 
національний 
університет  ім. 
І.І.Мечникова, 
програма стажування 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням», 
10.04.17-10.05.17., 108 
год. 
Довідка № 02-01-943 
від 17.05.2017 р.
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет «Шляхи 
реалізації кредитно-
модульної системи 
організації 
навчального процесу і 
тестових форм 
контролю знань за 
тематикою: 
«Методологічні 
основи 
компетентнісного 
підходу у навчальному 
процесі», 19.010.11-
25.04.12., 144 години.
Посвідчення №8 від 
25.04.2012 р.
Відповідність п.п. 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386124 Брайченко 
Світлана 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

7.020303 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007334, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
10285, виданий 

17.02.2001

21 Жанри 
медіатекстів

Публікації у фахових 
виданнях України:
Маловживані жіночі 
особові імена 
мешканців Одещини 
// Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Філологічна». 
– Острог: Вид-во 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
2017 – Вип. 67. – С. 
59-62.
Некалендарні особові 
чоловічі імена та 
сучасні 
антропонімічні 
уподобання 
мешканцівОдеськоїоб
ласті України // 
Аркадія: 
мистецтвознавчий і 
культурологічний 
журнал. – Херсон: 
Грінь Д.С. – 2016. – 
№1(42). – С.73 – 76.
Braychenko S. Changes 
in anthroponymic 



prefereces of Odesa 
region inhabitants 
(Ukraine) in time. 
Communicative-
pragmatic, normative 
and functional 
parameters of the 
professional discourse: 
колективна 
монографія. Львів : 
Liha-Pres, 2021. – Р.1-
9.
Публікації в інших 
виданнях:
Подієвий репортаж у 
колі ЗМІ // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ І-741 
століття: матеріали 
ХІІI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
16–18 вересня 2020 
року) / за заг. ред. В. 
Г. Спрінсяна ; ред. 
кол.: Г. О. Оборський, 
В. Г. Спрінсян, В. М. 
Шейко [та ін.] ; відп. 
за вип. О. О. Татакі. — 
Одеса, 2020. С. 261 – 
263.
Нетрадиційні методи 
збору інформації в 
журналістиці // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб.матеріалів 
ХІ Міжнар. наук.-
практ. конф., 
Одеса,12-14 вересня 
2018 р. / під заг. ред.. 
В.Г.Спрінсяна. – 
Полтава: ПП 
«АСТРАЯ», 2018.  
С.125-129. 
Підвищення 
кваліфікації: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет 
«Дистанційні освітні 
технології: методика 
та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплекту», 15.04.19-
31.05.19., 150 годин.
Посвідчення №12 від 
31.05.2019 р.

386131 Лавренюк 
Віолетта 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1990, 
спеціальність: 

7.020303 
Українська 

32 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Навчально-методичні 
матеріали:
Українська мова: 
тренінг-курс. 
Навчально-
методичний посібник 
для професорсько-
викладацького складу 
і співпрацівників 
Інституту 
комп’ютерних систем 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. – Одеса: 



мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 015423, 
виданий 

22.05.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003141, 

виданий 
18.10.2001

ОНПУ, 2020. – 162.
Теорія і практика 
фахового мовлення: 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів 
інженерних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 
– Одеса: ОНПУ, 2020. 
– 248 с.
Розвиток фахового 
мовлення: навч.-
метод. посібник для  
студентів закладів 
вищої освіти. Одеса: 
ФОП Побута,, 2019. – 
191 с. (співавтор – О. 
Панькевич)
Культура ділового 
спілкування. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ІДЗО 
ОНПУ / Укл.: В.В. 
Лавренюк. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 116 с.
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ІДЗО 
ОНПУ / Укл.: В.В. 
Лавренюк. Одеса: 
ОНПУ, 2018.  116 с.
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання. Рівень 
підготовки  -    
перший 
(бакалаврський) 
рівень вищої освіти / 
Укл.: В.В. Лавренюк. 
Одеса: ОНПУ, 2018. 
104 с.
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
аудиторної та 
самостійної роботи 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання. Одеса:  
ОНПУ, 2017. 49 с. 
(співавтор – В. 
Спрінсян)
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання. Одеса: 



ОНПУ, 2017. 101 с.
(співавтор – В. 
Спрінсян)
Публікації у фахових 
виданнях України:
Українська мова і 
сучасність: 
формування 
мовленнєвої 
компетентності 
студентів. Інноваційна 
педагогіка. № 17 (Том 
1). 2019. С. 133-136. 
(співавтор – О. 
Панькевич)
Публікації в інших 
виданнях:
Етичний аспект 
спілкування як 
важлива складова 
професіоналізму // 
Abstracts the 1 st 
International Sciesntific 
and Practical 
Conference «Problems 
and Innovations in 
Science» Part 1 (May 4-
5, 2020), London, Great 
Britain. 2020. V. 2. – P. 
256 – 259.
Невербальне 
спілкування як 
особливий вид 
діяльності // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
стoліття: ХІІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Одеса: 
ОНПУ, вересень, 
2020. – С. 66-72.  
(співавтор – О. 
Осколкова)
Спілкування як 
соціальний феномен 
// Інформаційна 
освіта та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
стoліття: ХІІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Одеса: 
ОНПУ, вересень, 
2020. -  С. 186-190. 
(співавтор – М. 
Жестікова).
Етика ділового 
спілкування як 
складова 
професіоналізму // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
стoліття: ХІІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Одеса: 
ОНПУ, вересень, 
2020. –  С.  164-169 
(співавтор Ю. 
Жабровець)
Креативні технології в 
рекламі або дотепні 
трюки виробників // 
Весняні наукові 
читання  - 2020 // 



Збірник наукових 
матеріалів ХLІ 
Міжнародної науко-
практичної інтернет-
конференції el-
conf.cоm.ua. – 
Вінниця, 10 березня 
2020 року. – Ч. 8. – С. 
10 -11.
Українська 
національна ідея у 
творчості Тараса 
Шевченка  // 
Пріоритетні напрями 
розвитку науки. – 
Збірник наукових 
матеріалів ХХVIIІ 
Міжнародної науко-
практичної інтернет-
конференції el-
conf.cоm.ua. – 
Вінниця, 18 березня 
2019 року. – Ч. 4. – С. 
52 -57.
Правила анотування і 
реферування 
наукових текстів // 
Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації. Збірник 
Матеріалів ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
науковців, 
присвяченої 100-
річчю Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. Одеса, 
22-23 березня 2018 р. 
/ Під заг. ред. В.Г. 
Спрінсяна. – 
Дніпропетровськ: 
Середняк Т.К., 2018. – 
С.23-30 (співавтор – 
О. Волков).
Деякі аспекти 
розвитку української 
термінології // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття. Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Одеса: 
Сімекс-Принт, 2016. – 
С. 274-282.
Підвищення 
кваліфікації:
Одеський державний 
аграрний університет: 
«Викладання 
дисциплін соціально-
гуманітарного циклу», 
02.11-02.12. 2015 р., 
108 годин.
Сертифікат: № ПК – 
038 / 03.09 – 024 від 
02 грудня 2015 р.
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет: 
«Дистанційні освітні 
технології: Методика 



та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплексу», 06. 03.18 
– 29.05.18 р.
Посвідчення № 5 від 
29. 05. 2018 р.
Відповідність п.п. 2, 3, 
5, 14, 16, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.
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Диплом 
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державний 
педагогічний 
університет 
імені К. Д. 

Ушинського", 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

7.01010201 
Початкове 
навчання, 

психологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038648, 

виданий 
14.12.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026767, 
виданий 

20.01.2011

17 Інтернет-
журналістика

Навчально-методичні 
матеріали:
Конспект лекцій з 
дисципліни «Інтернет 
журналістика» [для 
здобувачів денної, 
заочної та 
дистанційної форм 
навчання 
спеціальності 061 
Журналістик’] / Укл.: 
Т.А. Лугова. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 58 с.
Методичні 
рекомендації і 
завдання до 
практичних занять з 
дисципліни «Інтернет 
журналістика»[для 
здобувачів вищої 
освіти денної, заочної 
та дистанційної форм 
навчання 
спеціальності 061 
Журналістика] / Укл. : 
Т.А. Лугова. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 19 с.
Методичні 
рекомендації і 
завдання для 
самостійного 
опанування 
дисципліни «Інтернет 
журналістика» [для 
здобувачів вищої 
освіти денної, заочної 
та дистанційної форм 
навчання 
спеціальності 061 
Журналістика] / Укл. : 
Т.А. Лугова. Одеса: 
ОНПУ, 2020. 12 с.

Публікації в Scopus:
The canvas-oriented 
formalization of the 
game design processes 
// IEEE UKRCON-2019 
2nd Ukraine 
Conference on 
Electrical and 
Computer Engineering, 
«Advancing Society 
Through Applied 
Physics, Electrical and 
Computer 
Engineering», Lviv, 
Ukraine, July 2 - 6. № 
2, p.1254-1259. 
(співавтори – О. 
Блажко, Ю. 
Трояновська)
Method for Detecting 
Errors in the Design of 
Virtual Environments, 
The 10th IEEE 
International 
Conference on 



Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 
and Applications, 18-21 
September, 2019, Metz, 
France (IDAACS 2019). 
Р. 947-952. 
(співавтори – С. 
Антощук, О. Арсірій, 
О. Блажко, Ю. 
Трояновська)

Публікації в 
зарубіжних 
рецензованих 
виданнях:
Stages of developing 
narrative material for 
educational video 
games for the formation 
of managerial 
competencies in 
decision making. Online 
Journal for Research 
and Education, № 17, 
P. 213-221. 
(співавтори – М. 
Чурсін, О. Блажко, М. 
Ростока)
Публікації у фахових 
виданнях України:
Luhova Т. (2021) 
Journalism education 
based on serious games. 
In progress
Complex educational e-
dictionary: compilation 
methods, expedience 
and usage specificity. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія»: 
серія «Філологія». 
Острог: Вид-во 
НаУОА, 2020. Вип. 9 
(77). С. 11–15. 
(співавтори – С. 
Мельник, В. 
Сікорська)
Gamification features of 
stream-education 
components with 
education robotics // 
Applied Aspects of 
Information 
Technology. – № 01 
(02), 2019, с. 45-65. 
(співавтори – О. 
Блажко, Ю. 
Трояновська, С. 
Мельник, О. 
Райченко)
Проектно–
орієнтований підхід 
до оптимізації роботи 
кадрів малих 
типографій / Гілея: 
науковий вісник. – 
Вип.139. – 2018. – С. 
128-131. (співавтор – Г. 
Сіренко)
Особливості 
алгоритму 
присвоєння 
документам індексу 
УДК в умовах 
інформатизації // 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 



Інформологія. — № 2. 
— 2016. — С. 57-65. 
(співавтор – А. 
Городниченко)
Різдвяний вертепний 
театр в 
євроінтеграційному 
контексті України  // 
Аркадія. –  2016. – № 
1 (46). – С. 28-34.
Картографування 
знань як інструмент 
для вивчення 
інтелектуального 
потенціалу 
співробітників ЗОШ 
та ВНЗ // Наша 
школа. – № 1, 2014. – 
с.29-35. (співавтор – С. 
Мельник)
Еволюція систем 
електронного 
документообігу 
підприємств // 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. – 2013. 
– № 1. – С. 16-20. 
(співавтор – О. 
Акімов)
Інформаційний аналіз 
концепту «правда» на 
матеріалі місцевої та 
центральної преси // 
Культура України: 
зб.наукових праць 
Харківської державної 
академії культури; за 
заг. ред. В.М.Шейка. – 
Х. : ХДАК, 2009. — 
Вип. 26. – С. 169–175.
Публікації в 
монографіях:
Український вертеп: 
синтактика, 
семантика, 
прагматика, динаміка 
/ Т.А. Лугова - Beau 
bassin : LAP LAMBERT 
Academic Publishingю - 
465 с. 
Мистецтвознавство 
ХХ століття : 
хрестоматія-довідник 
: навч.посіб. / кол.авт. 
: А. Баканурський та 
ін.; упор. : А. Білик, С. 
Думасенко. – Херсон : 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 
424 с. ISBN 978-966-
289-126-3 (Т. Лугова, 
стор.: 168-173, 195-197, 
231-236, 260-265, 267-
273, 279-282, 305-310, 
340-344, 381-382).
Мотивы верепной 
драмы в украинской 
литературе ХІХ- 
начала ХХ века 
(Nativity scene motives 
in Ukrainian literarure 
ХІХ – early ХХ century)  
// Culturology, physical 
culture and sports : 
peer-reviewed materials 
digest (collective 
monograph) published 
following the results of 
the CXL International 
Research and Practice 
Conference and I stage 



of the Championship in 
Art History, History, 
Philosophy, 
Culturology, Physical 
culture and Sports 
(London, March 24, 
2017). – p. 70-73. 
Публікації в інших 
виданнях:
Канви геймдизайну як 
перспективний 
напрямок навчально-
методичної роботи. 
Розбудова єдиного 
відкритого 
інформаційного 
простору освіти 
впродовж життя 
(Forum-SOIS, 2020): 
збірник матеріалів ІІ 
Міжн.н.-п. WEB-
форуму (м. Київ-
Харків, 25-27 березня 
2020 р.), № 2. С. 287-
292. 
The canvas-oriented 
formalization of the 
game design processes 
// IEEE UKRCON-2019 
2nd Ukraine 
Conference on 
Electrical and 
Computer Engineering, 
«Advancing Society 
Through Applied 
Physics, Electrical and 
Computer 
Engineering», Lviv, 
Ukraine, July 2 - 6. № 
2, p.1254-1259. 
(співавтори – О. 
Блажко, Ю. 
Трояновська)
Method for Detecting 
Errors in the Design of 
Virtual Environments, 
The 10th IEEE 
International 
Conference on 
Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 
and Applications, 18-21 
September, 2019, Metz, 
France (IDAACS 2019). 
Р. 947-952. 
(співавтори – С. 
Антощук, О. Арсірій,  
О. Блажко, Ю. 
Трояновська)
Лугова Т. (2021) 
Cерйозні ігри для 
фахової підготовки 
журналістів. 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття» (Одеса, 15-16 
вересня, Одеська 
політехніка).
Підвищення 
кваліфікації:
«Мобільна 
журналістика: 
оперативно, 
креативно, 
відповідально», 
(АУП), 9 годин, 
сертифікат виданий 



30-31.06.2020.
«Інфотейнмент для 
блогера під час 
карантину. Як не 
розповсюджувати 
фейки і створювати 
якісний контент», 
(АУП), 9 годин, 
сертифікат виданий 
21-22.05.2020.
«Сторітелінг для 
початківців. Як 
створювати вірусний 
контент» (АУП), 9 
годин, сертифікат 
виданий 18-
19.06.2020.
Навчально-
практичний семінар з 
підвищення 
кваліфікації 
«Проектування 
навчальних 
комп’ютерних ігор як 
форма активного 
навчання студентів» 
Сертифікат 
Сертифікат № GH-
UA-ONPU-2018-14 
01.12.2017 — 
26.01.2018 (3 кредити 
ЄКТС) Наказ по 
ОНПУ від 13.04.2018 
р. № 146-в. ОНПУ - 
“GameHub – 
University–Enterprises 
Cooperation in Game 
Industry in Ukraine” 
(Project Number: 
561728-EPP-1-2015-1-
ES-EPPKA2-CBHE-JP) 
under the ERASMUS+ 
programme
Практична робота:
У складі редакційної 
колегії наукових 
фахових видань: 
«Applied Aspects of 
Information 
Technology», «Herald 
of Advanced 
Information 
Technology».
У складі редакційної 
колегії збірок 
матеріалів 
конференції: 
«Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації», 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття».

386134 Лугова 
Тетяна 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

"Південноукраї
нський 

державний 
педагогічний 
університет 
імені К. Д. 

Ушинського", 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

17 Агенційна 
журналістика

Публікації у Scopus:
Blazhko, O., Luhova, T. 
et al. Communication 
model of open 
government data 
gamification based on 
Ukrainian websites. In: 
2017 4th Experiment@ 
International 
Conference (exp. at'17). 
IEEE, 2017. p. 181-186.
Luhova, T., et al. The 



7.01010201 
Початкове 
навчання, 

психологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038648, 

виданий 
14.12.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026767, 
виданий 

20.01.2011

Canvas-Oriented 
Formalization of the 
Game Design Processes. 
In: 2019 IEEE 2nd 
Ukraine Conference on 
Electrical and 
Computer Engineering 
(UKRCON). IEEE, 
2019. p. 1254-1259.
Antoshchuk, S., Arsirii, 
O., Blazhko, O., 
Troianovska, Y., & 
Luhova, T. Method for 
Detecting Error in 
Design of Virtual 
Environment. In 2019 
10th IEEE 
International 
Conference on 
Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 
and Applications 
(IDAACS). 2019. Vol. 2, 
pp. 947-952). IEEE
Лугова, Т. Геймдизайн 
орієнтований підхід 
до розробки 
навчальних дисциплін 
закладів вищої освіти. 
Information 
Technologies and 
Learning Tools, 2021, 
81.1: 235-254. (WofS)
Публікації в 
зарубіжних 
рецензованих 
виданнях:
Stages of developing 
narrative material for 
educational video 
games for the formation 
of managerial 
competencies in 
decision making. Online 
Journal for Research 
and Education, № 17, 
P. 213-221. (співавтори 
– М. Чурсін, О. 
Блажко, М. Ростока)
Публікації у фахових 
виданнях України:
Complex educational e-
dictionary: compilation 
methods, expedience 
and usage specificity. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія»: 
серія «Філологія». 
Острог: Вид-во 
НаУОА, 2020. Вип. 9 
(77). С. 11–15. 
(співавтори – С. 
Мельник, В. 
Сікорська)
Gamification features of 
stream-education 
components with 
education robotics // 
Applied Aspects of 
Information 
Technology. – № 01 
(02), 2019, с. 45-65. 
(співавтори – О. 
Блажко, Ю. 
Трояновська, С. 
Мельник, О. 
Райченко)



Картографування 
знань як інструмент 
для вивчення 
інтелектуального 
потенціалу 
співробітників ЗОШ 
та ВНЗ // Наша 
школа. № 1, 2014. 
с.29-35. (співавтор – С. 
Мельник)
Інформаційний аналіз 
концепту «правда» на 
матеріалі місцевої та 
центральної преси // 
Культура України: 
зб.наукових праць 
Харківської державної 
академії культури; за 
заг. ред. В.М.Шейка. – 
Х. : ХДАК, 2009. Вип. 
26. С. 169–175.
Публікації в інших 
виданнях:
Лугова Т. (2021) 
Cерйозні ігри для 
фахової підготовки 
журналістів. 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття» (Одеса, 15-16 
вересня, Одеська 
політехніка).
Наратив та сторітелінг 
в знанієвій структурі 
навчально-ділової 
відео гри як чинники 
синергії 
інформаційних 
технологій та духовно-
орієнтованої 
педагогіки. Open 
educational e-
environment of modern 
University, № 8. 2020. 
Р. 42-59.
The canvas-oriented 
formalization of the 
game design processes 
// IEEE UKRCON-2019 
2nd Ukraine 
Conference on 
Electrical and 
Computer Engineering, 
«Advancing Society 
Through Applied 
Physics, Electrical and 
Computer 
Engineering», Lviv, 
Ukraine, July 2 - 6. № 
2, p.1254-1259. 
(співавтори – О. 
Блажко, Ю. 
Трояновська)
Модель розробки 
навчальних відеоігор, 
заснованих на 
активізації неявних 
математичних знань 
// VІ Українсько–
німецька конференція 
«Інформатика. 
Культура. Техніка», 
ОНПУ,12-22 вересня, 
2018 року, С.117-118. 
(співавтор – О. 
Блажко)
Підвищення 
кваліфікації:
«Мобільна 



журналістика: 
оперативно, 
креативно, 
відповідально», 
(АУП), 9 годин, 
сертифікат виданий 
30-31.06.2020.
«Сторітелінг 2.0: 
креативниий сценарій 
від А до Я» (АУП), 9 
годин, сертифікат 
виданий 8-9.10.2020.
Akademia Gorniczo-
Hutnicza im. 
Stanistawa Staszica w 
Krakowie – AGH 
University of Science 
and Technology in 
Кrakow (Польша), 
2017 р. - “GameHub – 
University–Enterprises 
Cooperation in Game 
Industry in Ukraine” 
(Project Number: 
561728-EPP-1-2015-1-
ES-EPPKA2-CBHE-JP) 
under the ERASMUS+ 
programme. Cемінар 
«21st century skills / 
deeper learning» 
Сертифікат № GH-PL-
AGH-38 02.11.2017 – 
03.11.2017 (for 13 
hours) Project Number: 
561728-EPP-1-2015-1-
ES-EPPKA2-CBHE-JP
2016. Academy J. 
Dlugosza in 
Czestochowa (Польща) 
Семінар «Інноваційні 
технології в науці та 
освіті: європейський 
досвід» Сертифікат 
від 01.09.2016 
01.08.2016 — 
30.08.2016 (36 год.)
01.10.2015 — 
30.10.2015 Харківська 
державна академія 
культури Кафедра 
інформаційно-
документних систем 
Довідка № 0475 від 
30.10.2015
Prometheus: «Освітні 
інструменти 
критичного 
мислення», 60 годин, 
сертифікат виданий 
2018.
«Інфотейнмент для 
блогера під час 
карантину. Як не 
розповсюджувати 
фейки і створювати 
якісний контент», 
(АУП), 9 годин, 
сертифікат виданий 
21-22.05.2020.
«Школа фактчекерів: 
викривачі фейків на 
тематику пандемії», 
(АУП), 9 годин, 
сертифікат виданий 
14-15.05.2020.
EdEra — студія 
онлайн-освіти 
«Академічна 
доброчесність», 4 
години сертифікат 
виданий 21.14.2020.



«Журналістика 2020: 
як стандарти 
впливають на 
відповідальне 
інформування 
аудиторії», (АУП), 9 
годин, сертифікат 
виданий 04-
05.06.2020.
Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus 
«Нативна реклама», 
сертифікат виданий 
15.04.2020 р.
Курс «Як 
висвітлювати місцеві 
вибори 2020: 
стандарти 
відповідального 
інформування та 
журналістика перед 
виборами», (АУП), 9 
годин, сертифікат 
виданий 
13.14.06.2020.
Coursera Michigan 
State University 
Principles of Game 
Design Coursera 
Michigan State 
University (online) 
Сертифікат від 
02.10.2017 Verify at 
coursera.org/verify/ME
4QGD86JZKH 
Coursera Michigan 
State University
Практична робота:
У складі редакційної 
колегії наукових 
фахових видань: 
«Applied Aspects of 
Information 
Technology», «Herald 
of Advanced 
Information 
Technology».
У складі редакційної 
колегії збірок 
матеріалів 
конференції: 
«Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації», 
«Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття».
У складі редакційної 
колегії міжнародного 
мультидисциплінарно
го наукового журналу 
ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО 
НАУКОВОЇ ДУМКИ.
Відповідність п.п. 1, 2, 
3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

386100 Андріянов 
Олександр 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 

25 Новітні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології

Навчально-методичні 
матеріали:
Новітні 
інформаційно-
комунікаційні 



Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1983, 
спеціальність: 

7.04020301 
Фізика і 
фізична 

електроніка, 
Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

122 
Комп'ютерні 

науки, Диплом 
кандидата наук 

KH 009121, 
виданий 

17.11.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001852, 
виданий 

01.03.2001

технології навчально-
методичний посібник 
[для здобувачів вищої 
освіти першого 
(бакалаврського) 
рівня зі спеціальності 
061 «Журналистика»]. 
–  Одеса: ФОП Побута 
М.І., 2021. – 157 с.
Публічний виступ: 
програмно-апаратне 
забезпечення: 
навчально-
методичний посібник 
[для здобувачів вищої 
освіти зі 
спеціальностей 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» і 061 
«Журналістика» усіх 
форм навчання]. – 
Одеса: ФОП Побута 
М.І., 2020. – 134 с. 
(співавтори – О. 
Паньькевич, О. 
Татакі)
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Новітні 
інформаційні 
технології»  для 
студентів 
спеціальності 061 
«Журналістика» 
денної форми 
навчання/ Укл. 
Андріянов О.В. Одеса, 
ОНПУ, 2019. 42 с. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Програмно-
технічний супровід 
публічного виступу» 
для студентів 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» за 
спеціалізацією 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність» / Укл. 
Андріянов О.В., Татакі 
О.О. Одеса, ОНПУ, 
2019. 36 с.
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Комп’ютерне 
діловодство»  для 
студентів 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» за 
спеціалізацією 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність» денної 
форми навчання / 
Укл. Андріянов О.В., 
Татакі О.О. Одеса, 
ОНПУ, 2019. 36 с. 
Методичні вказівки до 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Інформаційний 



сервіс в Інтернеті»  
для студентів 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» денної та 
заочної форм 
навчання / Уклад.: 
О.В. Андріянов, О.О. 
Татакі. Одеса, ОНПУ, 
2019. 36 с.
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Обробка 
інформації баз даних 
та знань» для 
студентів напряму 
6.020105 – 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність» денної 
форми навчання / 
Укл. Андріянов О.В., 
Татакі О.О. Одеса, 
ОНПУ, 2016. 47 с. 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Організація баз 
даних та знань» для 
студентів напряму  
6.050101 - 
«Комп’ютерні науки» 
денної форми 
навчання / Укл. 
Андріянов О.В. Одеса, 
ОНПУ, 2015. 44 с. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Інформаційний 
сервіс в Інтернет» для 
студентів напряму  
6.020105 - 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність денної 
форми навчання / 
Укл. Андріянов О.В., 
Татакі О.О. Одеса, 
ОНПУ, 2015. 84 с. 
Публікації у фахових 
виданнях України:
Формування 
інформаційно-
комунікативної 
компетентності в 
процесі підготовки 
фахівців документно-
інформаційної сфери 
// 
Бібліотекознавство.До
кументознавство. 
Інформологія. – 2016 
– № 1. – С.50-55. 
(співавтор – О. Татакі)
Експериментальні 
методики 
виготовлення й 
дослідження 
тонкоплівкових 
електролюмінесцентн
их структур // Зб. 
наук. праць військ. ін.-
ту КНУ ім. Т. 
Шевченка. – 2016, 
вип. 51. –  С.49-57 
(співавтори – А. 
Казаков, В. Миронов)
Анализ 



электрофизических 
характеристик 
полученных 
тонкопленочных 
электролюминесцентн
ых структур разного 
цвета свечения // 
Труды 17 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса, 
23–27 мая 2016 г. – 
Одеса, 2016 – С. 234-
235 (співавтори – А. 
Казаков, В. Миронов)
Температурные 
эффекты в квантово-
размерных 
проводниках // 
Вісник Інженерної 
академії України. – 
2012. – № 1. – С.164-
168 (співавтори – А. 
Сиротенко, В. 
Ковальчук, В. Рац)
Дипольные моменты 
элементов 
нанокластерной 
подсистемы // Вісник 
Інженерної академії 
України, 2012 – № 1. – 
С.130-133 (співавтори 
– А. Ковальчук, О. 
Афанасьева)
Публікації інших 
виданнях:
Пошук оптимальних 
індексів у базах даних 
// Інформаційна 
освіта та професійно-
комунікативні 
технології XXІ 
століття: матеріали 
XII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
11-13 вересня 2019 
року)/за заг. ред. В.Г. 
Спрінсяна. – Одеса: 
Астропринт, 2019. – с. 
145-148.  
Витік даних, як 
інформаційна 
небезпека. Проблеми 
цивільного захисту 
населення та безпеки 
життєдіяльності: 
сучасні реалії України: 
Матеріали ІV 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної 
конференції. – Київ: 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2018. – 
с.124 (співавтор –В. 
Сухина)
Розробка 
інформаційної 
системи обробки 
зображень для 
визначення їх 
автентичності // 
Перспективні 
напрямки сучасної 
електроніки, 
інформаційних і 



комп'ютерних систем 
(MEICS-2018). IІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція: 21-23 
листопада 2018 р., м. 
Дніпро. – Дніпро, 
2018. С 26-27 
(співавтор – А. 
Ломакін)
Автоматичне 
перетворення 
реляційної бази даних 
в об’єктно-реляційну 
// Перспективні 
напрямки сучасної 
електроніки, 
інформаційних і 
комп'ютерних систем 
(MEICS-2017). II 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція: 22-24 
листопада 2017 р., м. 
Дніпро. – Дніпро, 
2017. – С. 55-56. 
(співавтор – Д. 
Козюліна)
Підвищення 
кваліфікації:
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 
спеціальність «122 
Комп'ютерні науки». 
Диплом магістра з 
відзнакою МВ 
№185771 від 
31.12.2018.
Національний 
університет «Одеська 
морська академія», 
кафедра морської 
електроніки, 
30.05.2016 – 
29.06.2016, довідка 
№587 від 29.06.16.
Практична робота:
Заступник директора 
ІМІ (з 2013 р. по 
теперішній час).
Заступник директора 
ІРТ (2002 -2012 рр.).
Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії ОПНУ (2001-
2002 рр.).
Заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
ОПНУ (1999-2000 
рр.).
Досвід проведення 
лекційних, 
практичних, 
лабораторних занять, 
керівництво 
виконанням курсових 
робіт з дисциплін 
навчальних планів 
підготовки бакалаврів 
та магістрів (цикл 
професійної 
підготовки) за 
спеціальністю 
«Комп’ютерні науки» 
з 2002 року по 2017 
рік. 
Досвід керівництва 



виконанням 
дипломних робіт 
бакалаврів, 
спеціалістів  та 
магістрів за 
спеціальністю 
«Комп’ютерні науки» 
з 2006 року по 2017 
рік. 
Досвід роботи з 
підготовки здобувачів 
вищої освіти за 
першим 
(бакалаврським)  
рівнем зі 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» – 14 років. 

 
  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 23. (У/Н, К, 
ВА) Прогнозувати 
тенденції розвитку 
медіаринку, 
попереджати 
негативні наслідки, 
корегувати 
професійну 
діяльність.

Інтернет-
журналістика

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, робота 
у малих групах, ротація груп, 
ігрові методи, карти знань 
для сумісної роботи, 
інформаційне моделювання, 
консультації, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.

Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

ПРН 22. (З, У/Н) 
Забезпечувати 
громадськість 
якісною щодо 
змісту,  форми та 
впливу 
масмедійною 
продукцією.

Жанри медіатекстів Лекційні заняття, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
спостереження, тренінги, 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування, тестовий 
контроль.

Газетно-журнальне 
виробництво_1семест
р

Завдання на закріплення 
знань та навичок про 
вимоги до якості мас-
медійного виробництва, 
самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові 
опитування.

Газетно-журнальне 
виробництво_2семест
р

Завдання на закріплення 
знань та навичок про 
вимоги до якості мас-
медійного виробництва, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
опитування.

Виробнича практика Практичне навчання, 
активне навчання, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

ПРН 21. (У/Н, К) 
Наводити 
аргументи щодо 
донесення 

Вступ до фаху Лекційні заняття, практичні 
заняття, дебати, мозковий 
штурм, робота в парах, 
створення мап командних 

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.



необхідної 
інформації, 
просування ідей, 
технологічних 
рішень у різних 
сферах соціальних 
комунікацій.

ідей, проблемні завдання, 
самостійна робота.

Кваліфікаційна_робот
а

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Основи академічної 
грамотності

Лекції (розповідь, 
пояснення, аналіз, синтез, 
діалог), практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
ділові ігри), самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

ПРН 20. (З, У/Н, К) 
Критично 
оцінювати, 
редагувати 
авторські 
матеріали з 
метою 
ефективного 
впливу на масову 
аудиторію.

Теорія соціальних 
комунікацій_1семестр

Лекції (проблемний, 
пояснення, спостереження, 
аналіз, синтез, дискусія), 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
евристичні, ділові ігри), 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
реферативних робіт.

Теорія соціальних 
комунікацій_2семестр

Лекції (проблемний, 
пояснення, спостереження, 
аналіз, синтез, дискусія), 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
евристичні, ділові ігри), 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
реферативних робіт.

Практична стилістика 
та культура мови

Лекції, практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
самостійна робота. 

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові та усні 
опитування, тестовий 
контроль.

Основи академічної 
грамотності

Лекції (розповідь, 
пояснення, аналіз, синтез, 
діалог), практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
ділові ігри), самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

ПРН 12. (У/Н, К) 
Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань, 
включаючи усну, 
письмову та 
електронну 
комунікацію 
іноземною мовою.

Іноземна мова Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
ділові ігри, робота в малих 
групах, самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль.

Іноземна мова Практичні заняття, робота в 
малих групах, ротація груп, 
ділові ігри, робота в малих 
групах, самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль.

Кваліфікаційна_робот
а

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота. 

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ПРН 19. (К, ВА) 
Встановлювати 
комунікацію із 
суб’єктами 
інформаційних 
послуг, 
користувачами, 
партнерами, 
органами влади та 
управління на 
засадах професійної 
етики і 
доброчесності.

Іноземна мова Практичні заняття, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, ротація 
груп), активні методи 
навчання (метод 
моделювання професійних 
ситуацій, рольові та ділові 
ігри, метод проекту), 
самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, поточний 
контроль.

Іноземна мова Практичні заняття, 
інтерактивні методи (робота 
в малих групах, ротація 
груп), активні методи 
навчання (метод 
моделювання професійних 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль.



ситуацій, рольові та ділові 
ігри, метод проекту), 
самостійна робота.

Риторика та 
аргументація_1семест
р

Лекції, практичні заняття, 
ділова гра, публічний виступ 
та його аналіз, дискусія, 
метод евристичної бесіди, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
аналіз публічного виступу, 
поточний контроль.

Риторика та 
аргументація_2семест
р

Лекції, практичні заняття, 
ділова гра, публічний виступ 
та його аналіз, дискусія, 
метод евристичної бесіди, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
аналіз публічного виступу, 
поточний контроль.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, ділові 
ігри, публічні виступи, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль.

Ознайомлювальна 
практика

Спостереження, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

ПРН 18. (З, У/Н, К) 
Використовувати 
необхідні знання й 
технології для 
виходу з кризових 
комунікаційних 
ситуацій на 
засадах 
толерантності, 
діалогу й 
співробітництва.

Інтернет-
журналістика

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, робота 
у малих групах, ротація груп, 
ігрові методи, карти знань 
для сумісної роботи, 
інформаційне моделювання, 
консультації, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.

Кваліфікаційна_робот
а

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

Медіаправо Лекційні заняття, практичні 
заняття, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, робота в 
парах, створення мап 
командних ідей, проблемні 
завдання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне 
фронтальне опитування, 
письмові творчі завдання, 
тестовий контроль.

Журналістське 
розслідування

Лекції, практичні заняття, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
курсової роботи.

Безпека професійної 
діяльності журналіста

Лекції (проблемний, 
пояснення, спостереження, 
аналіз, синтез, дискусія), 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
евристичні, ділові ігри), 
самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Етика медіадіяльнсті Лекційні заняття, практичні 
заняття, етичні дилеми, 
проблемні завдання, метод 
ілюстрації, дебати, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
письмові творчі завдання, 
тестовий контроль.

ПРН 17. (К, ВА) 
Розміщувати 
оперативно 
інформацію про 
свій  медіапродукт 
на доступних 
інтернет-
платформах.

Новітні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології

Лекції, лабораторні роботи, 
самостійна робота, 
публічний виступ, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування, 
презентація та захист 
розрахунково-графічної 
роботи.

Теорія і методика 
журналістської 
творчості_1семестр

Лекції, майстер-класи, 
практичні заняття, публічні 
виступи, самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування.

Теорія і методика Лекції, майстер-класи, Екзамен, модульні 



журналістської 
творчості_2семестр

практичні заняття, публічні 
виступи, самостійна робота.

контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
захист реферативної роботи.

Основи мережевих 
технологій

Лекції (пояснення, 
спостереження, 
демонстрація, порівняння, 
діалог), практичні заняття 
(пояснювально-
ілюстративні, проблемно-
пошукові, аналіз, синтез, 
дискусія), індивідуальні 
завдання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
курсової роботи.

Пресова журналістика Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог, проблемний), 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
евристичні, ділові ігри, 
дискусії) самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи,усне та 
письмове опитування, 
письмовітворчі завдання, 
тестовий контроль.

Журналістика даних Лекції, лабораторні роботи, 
ілюстрація, демонстрація, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування.

Інтернет-
журналістика

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, робота 
у малих групах, ротація груп, 
ігрові методи, інтерактивні 
карти знань для сумісної 
роботи, інформаційне 
моделювання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.

Реклама та зв'язки з 
громадськістю

Лекції, практична робота, 
майстер-класи, ілюстрація,  
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування.

Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

ПРН 16. (К, ВА) 
Планувати свою 
роботу та роботу 
колег, спрямовану 
як на генерування 
інформаційного 
контенту, так і 
створення  
медіапродукту, а 
також його 
промоцію.

Журналістське 
розслідування

Лекції, практичні заняття, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
самостійна робота. 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
курсової роботи.

Професійно-ділові 
комунікації

Лекції (зокрема й 
інтерактивні), практичні 
заняття, ділові ігри, публічні 
виступи, самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Організація роботи 
пресслужби

Лекційні заняття, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
спостереження, тренінги, 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування.

Газетно-журнальне 
виробництво_1семест
р

Ділові ігри зі створення 
власної інформаційної 
продукції та її промоції.

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові 
опитування.

Газетно-журнальне 
виробництво_2семест
р

Ділові ігри зі створення 
власної інформаційної 
продукції та її промоції.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
опитування.

Регіональна і галузева 
журналістика

Лекції, практична робота, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
телекомунікаційний проект, 
самостійна робота 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.



Виробнича практика Практичне навчання, 
активне навчання, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

Теорія масових 
комунікацій_1семестр

Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог, проблемний), 
практичні заняття 
(репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
дискусії), самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Теорія масових 
комунікацій_2еместр

Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог, проблемний), 
практичні заняття 
(репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
дискусії), самостійна робота.          

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
курсової роботи.

ПРН 15. (У/Н, ВА) 
Створювати 
грамотний  
медіапродукт на 
задану тему, 
визначеного жанру, 
з урахуванням 
каналу поширення 
чи платформи 
оприлюднення.

Новітні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології

Лекції, лабораторні роботи, 
самостійна робота, 
публічний виступ, 
самостійна робота. 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування, 
презентація та захист 
розрахунково-графічної 
роботи.

Практична стилістика 
та культура мови

Лекції, практична робота, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
самостійна робота

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові та усні 
опитування.

Основи мережевих 
технологій

Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог), лекції-
презентації, практичні 
заняття (пояснювально-
ілюстративні, проблемно-
пошукові, аналіз, синтез, 
дискусія), індивідуальні 
завдання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
курсової роботи.

Фотожурналістика Лекції, практична робота, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові та усні 
опитування.

Пресова журналістика Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог, проблемний), 
практичні заняття 
(репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
дискусії, ділові ігри) 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи,усне та 
письмове опитування, 
письмовітворчі завдання, 
тестовий контроль.

Агенційна 
журналістика

Лекційні заняття, практичні 
заняття, робота у малих 
групах, ротація груп, ігрові 
методи, карти знань для 
сумісної роботи, 
інформаційне моделювання, 
консультації, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. 

Газетно-журнальне 
виробництво_1семест
р

Творчі завдання зі 
створення та редагування 
текстів в оn-line режимі та 

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові 
опитування.



зберігання за допомогою 
GoogleCloudPlatform.

Газетно-журнальне 
виробництво_2семест
р

Творчі завдання зі 
створення та редагування 
текстів в оn-line режимі та 
зберігання за допомогою 
GoogleCloudPlatform.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
опитування.

Виробнича практика Практичне навчання, 
активне навчання, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

Реклама та зв'язки з 
громадськістю

Лекції, практична робота, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування.

ПРН 14. (У/Н, ВА)  
Генерувати 
інформаційний 
контент за 
заданою темою з 
використанням 
доступних, а 
також 
обов’язкових 
джерел інформації.

Теорія і методика 
журналістської 
творчості_2семестр

Лекції, майстер-класи, 
практичні заняття, публічні 
виступи, самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
реферативної роботи.

Жанри медіатекстів Лекційні заняття, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування, тестовий 
контроль.

Журналістика даних Лекції, лабораторні роботи, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування.

Сучасна публіцистика Лекції, практичні заняття, 
ділова гра, наочні та 
вербальні методи, 
самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування.

Радіожурналістика Лекції, практичні заняття, 
лабораторні роботи, ділова 
гра, ілюстрація, 
демонстрація, самостійна 
робота. 

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування.

Тележурналістика Лекції, лабораторні заняття, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування.

Агенційна 
журналістика

Лекційні заняття, практичні 
заняття, робота у малих 
групах, ротація груп, ігрові 
методи, карти знань для 
сумісної роботи, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль.

Газетно-журнальне 
виробництво_1семест
р

Творчі завдання зі 
створення презентацій та 
редагування медіа-контенту.          

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові 
опитування.

Газетно-журнальне 
виробництво_2семест
р

Творчі завдання зі 
створення презентацій та 
редагування медіа-контенту.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
опитування.

Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

Кваліфікаційна_робот
а

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти



Історія української 
журналістики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, дебати, мозковий 
штурм, самостійна робота. 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативної роботи.

Теорія і методика 
журналістської 
творчості_1семестр

Лекції, майстер-класи, 
практичні заняття, публічні 
виступи, самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Навчальна практика Спостереження, практичне 
навчання, активне 
навчання, наставництво, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

Основи академічної 
грамотності

Лекції (розповідь, 
пояснення, спостереження, 
демонстрація, порівняння), 
практичні заняття 
(пояснювально-
ілюстративні, проблемно-
пошукові, евристичні, 
аналіз, синтез, дискусія), 
самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

ПРН 13. (З, У/Н) 
Передбачати 
реакцію аудиторії 
на інформаційний 
продукт або на 
інформаційні акції, 
зважаючи на 
положення й 
методи соціально-
комунікаційних 
наук. 

Медіаправо Лекційні заняття, практичні 
заняття, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, робота в 
парах, створення мап 
командних ідей, проблемні 
завдання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль.

Регіональна і галузева 
журналістика

Лекції, практична робота, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
телекомунікаційний проект, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.

Риторика та 
аргументація_1семест
р

Лекції, практичні заняття, 
ділова гра, публічний виступ 
та його аналіз, дискусія, 
метод евристичної бесіди, 
самостійна робота. 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
аналіз публічного виступу, 
поточний контроль.

Риторика та 
аргументація_2семест
р

Лекції, практичні заняття, 
ділова гра, публічний виступ 
та його аналіз, дискусія, 
метод евристичної бесіди, 
самостійна робота. 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
аналіз публічного виступу, 
поточний контроль.

Кваліфікаційна_робот
а

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

Теорія соціальних 
комунікацій_1семестр

Лекції (проблемний, 
демонстрація, пояснення, 
спостереження, аналіз, 
синтез, дискусія) заняття, 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
евристичні, ділові ігри), 
самостійна робота. 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
письмові творчі завдання, 
тестовий контроль.

Соціальна 
інформатика

Лекції, практичні заняття, 
ділові ігри, публічні 
виступи, самостійна робота. 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль.

Історія зарубіжної 
журналістики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, ділові ігри, метод 
демонстрації, наукові 
дискусії, самостійна робота.
 

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне фронтальне 
опитування, тестовий 
контроль, захист 
реферативної роботи.

Теорія і методика Лекції, майстер-класи, Залік, модульні контрольні 



журналістської 
творчості_1семестр

практичні заняття, публічні 
виступи, самостійна робота.

роботи, усне та письмове 
опитування.

Теорія і методика 
журналістської 
творчості_2семестр

Лекції, майстер-класи, 
практичні заняття, публічні 
виступи, самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
захист реферативної роботи.

Теорія масових 
комунікацій_1семестр

Лекції (проблемний, 
демонстрація, пояснення, 
спостереження, аналіз, 
синтез, дискусія), практичні 
заняття (проблемно-
пошукові, пояснювально-
ілюстративні, евристичні, 
ділові ігри), самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, письмові творчі 
завдання, тестовий 
контроль.

Теорія масових 
комунікацій_2еместр

Лекції (проблемний, 
демонстрація, пояснення, 
спостереження, аналіз, 
синтез, дискусія), практичні 
заняття (проблемно-
пошукові, пояснювально-
ілюстративні, евристичні, 
ділові ігри), самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
курсової роботи.

Тележурналістика Лекції, лабораторні заняття, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри,  
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування.

Інтернет-
журналістика

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, робота 
у малих групах, ротація груп, 
ігрові методи, карти знань 
для сумісної роботи, 
інформаційне моделювання, 
самостійна робота, 
консультації.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.

Теорія соціальних 
комунікацій_2семестр

Лекції (проблемний, 
демонстрація, пояснення, 
спостереження, аналіз, 
синтез, дискусія) заняття, 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
евристичні, ділові ігри), 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
письмові творчі завдання, 
тестовий контроль, захист 
реферативної роботи.

ПРН 11. (У/Н, К) 
Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань, 
включаючи усну, 
письмову та 
електронну 
комунікацію 
українською мовою.

Сучасна публіцистика Лекції, практичні заняття, 
ділова гра, наочні та 
вербальні методи, 
самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, експертна 
оцінка, дебати.

Радіожурналістика Лекції, практичні заняття, 
лабораторні роботи, ділова 
гра, ілюстрація, 
демонстрація, самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування.

Тележурналістика Лекції, практичні та 
лабораторні заняття, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування.

Кваліфікаційна_робот
а

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

Жанри медіатекстів Лекційні заняття, практичні 
заняття, ілюстрація, ділові і 
рольові ігри, дискусія, 
спостереження, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування, тестовий 
контроль.



Теорія і методика 
журналістської 
творчості_2семестр

Лекції, практичні заняття, 
майстер-класи, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
захист реферативної роботи.

Риторика та 
аргументація_2семест
р

Лекції, практичні заняття, 
ділова гра, публічний виступ 
та його аналіз, дискусія, 
метод евристичної бесіди, 
самостійна робота. 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
аналіз публічного виступу, 
поточний контроль.

Практична стилістика 
та культура мови

Лекції, практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, 
спостереження, тренінги, 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові та усні 
опитування.

Теорія і методика 
журналістської 
творчості_1семестр

Лекції, практичні заняття, 
майстер-класи, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування.

Риторика та 
аргументація_1семест
р

Лекції, практичні заняття, 
ділова гра, публічний виступ 
та його аналіз, дискусія, 
метод евристичної бесіди, 
самостійна робота. 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
аналіз публічного виступу, 
поточний контроль.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Лекції, практичні заняття, 
ділові ігри, публічні 
виступи, самостійна робота. 

Екзамен,модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль.

Професійно-ділові 
комунікації

Лекції (зокрема й 
інтерактивні), практичні 
заняття, ділові ігри, публічні 
виступи, самостійна робота. 

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

ПРН 10. (У/Н, ВА) 
Оцінювати 
діяльність колег з 
точки зору 
зберігання та 
примноження 
суспільних і 
культурних 
цінностей і 
досягнень.

Історія України та 
української культури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самостійна робота.

Екзамен,тмодульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
оцінювання після 
обговорення на практичних 
заняттях, захист 
реферативної роботи.

Етика медіадіяльнсті Лекційні заняття, практичні 
заняття, етичні дилеми, 
проблемні завдання, метод 
ілюстрації, дебати, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
письмові творчі завдання, 
тестовий контроль.

Теорія масових 
комунікацій_1семестр

Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог, проблемний), 
практичні заняття 
(репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
дискусії), самостійна робота.          

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Теорія масових 
комунікацій_2еместр

Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог, проблемний), 
практичні заняття 
(репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
дискусії), самостійна робота.          

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
курсової роботи.

Основи мережевих 
технологій

Лекції (розповідь, 
пояснення, спостереження, 
демонстрація, порівняння, 
діалог), лекції-презентації, 
практичні заняття 
(пояснювально-
ілюстративні, проблемно-

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, 
презентація та захист 
курсової роботи.



пошукові, аналіз, синтез, 
дискусія), індивідуальні 
завдання, самостійна 
робота. 

Безпека професійної 
діяльності журналіста

Лекції (розповідь, 
пояснення, спостереження, 
демонстрація, порівняння, 
діалог), практичні заняття 
(пояснювально-
ілюстративні, проблемно-
пошукові, евристичні, 
аналіз, синтез, ділові ігри, 
дискусія), самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Ознайомлювальна 
практика

Спостереження, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

ПРН 09. (У/Н, ВА) 
Оцінювати 
діяльність колег як 
носіїв прав і 
обов’язків  членів 
суспільства, 
представників 
громадянського 
суспільства.

Етика медіадіяльнсті Лекційні заняття, практичні 
заняття, етичні дилеми, 
мозковий штурм, симуляції, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне 
фронтальне опитування, 
письмові творчі завдання, 
тестовий контроль.

Теорія масових 
комунікацій_1семестр

Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог, проблемний), 
практичні заняття 
(репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
дискусії), самостійна робота.          

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Теорія масових 
комунікацій_2еместр

Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог, проблемний), 
практичні заняття 
(репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
проблемно-пошукові, 
дискусії), самостійна робота.          

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
КР.

Фотожурналістика Лекції, практична робота, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові та усні 
опитування.

Медіаправо Лекційні заняття, практичні 
заняття, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, робота в 
парах, створення мап 
командних ідей, проблемні 
завдання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне 
фронтальне опитування, 
письмові творчі завдання, 
тестовий контроль.

Ознайомлювальна 
практика

Спостереження, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

ПРН 02. (З, У/Н, 
ВА) Застосовувати 
знання зі сфери 
предметної 
спеціалізації для 
створення 
інформаційного 
продукту чи для 
проведення 
інформаційної 
акції.

Вступ до фаху Лекційні заняття, практичні 
заняття, дебати, мозковий 
штурм, робота в парах, 
створення мап командних 
ідей, проблемні завдання та 
ін.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Пресова журналістика Лекції (пояснення, 
демонстрація, порівняння, 
проблемний, діалог), 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
ділові ігри), самонавчання.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
письмові творчі завдання, 
тестовий контроль.

Сучасна публіцистика Лекції, практичні заняття, 
ділова гра, наочні та 
вербальні методи, 

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, інтерактивні 



ілюстрація, демонстрація, 
самостійна робота, 
індивідуальні завдання та 
інше.

завдання (експертна оцінка, 
дебати).

Організація роботи 
пресслужби

Лекційні заняття, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, бесіда, 
навчальна дискусія, 
мобільне навчання, 
спостереження, тренінги, 
творчі завдання.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування, тестовий 
контроль.

Реклама та зв'язки з 
громадськістю

Лекції, майстер-класи, 
ілюстрація, презентації, 
практична робота, ділові і 
рольові ігри, навчальна 
дискусія,спостереження.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування.

Переддипломна 
практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний.

Диференційований залік.

Кваліфікаційна_робот
а

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

Теорія і методика 
журналістської 
творчості_1семестр

Лекції, майстер-класи, 
практичні заняття, публічні 
виступи, творчі завдання, 
самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Теорія і методика 
журналістської 
творчості_2семестр

Лекції, майстер-класи, 
практичні заняття, публічні 
виступи, творчі завдання, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
реферативної роботи.

Соціальна 
інформатика

Інтерактивні лекції, 
практичні заняття, ділові 
ігри, публічні виступи, 
письмові творчі завдання та 
інше.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль.

ПРН 03. (З, У/Н) 
Оцінювати свій або 
чужий 
інформаційний 
продукт, 
інформаційну 
акцію, що 
організована й 
проведена 
самостійно або  з 
колегами.

Реклама та зв'язки з 
громадськістю

Лекції, майстер-класи, 
ілюстрація, 
презентації,практична 
робота, ділові і рольові ігри, 
навчальна дискусія, 
спостереження.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування.

Ознайомлювальна 
практика

Спостереження Диференційований залік.

Журналістське 
розслідування

Лекції, інтерактивне 
заняття, майстер-класи, 
ілюстрація, практична 
робота, ділові і рольові ігри, 
мобільне навчання, 
інтерактивне заняття, 
навчальна дискусія, 
спостереження.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, 
презентація та захист 
курсової роботи..

Теорія масових 
комунікацій_2еместр

Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, пошуковий), 
практичні заняття 
(пояснювально-
ілюстративні, проблемно-
пошукові, дискусії), 
самонавчання.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
курсової роботи.

Теорія масових 
комунікацій_1семестр

Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, пошуковий), 
практичні заняття 
(пояснювально-
ілюстративні, проблемно-
пошукові, дискусії), 

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.



самонавчання.
Філософія Лекції, практичні заняття, 

ділові ігри, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання та інше.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
реферативої роботи.

ПРН 04. (У/Н, К) 
Виконувати пошук, 
оброблення та 
аналіз інформації з 
різних джерел.

Історія України та 
української культури

Лекційні заняття, практичні 
заняття, самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
оцінювання після 
обговорення на практичних 
заняттях, захист 
реферативної роботи.

Філософія Лекції, практичні заняття, 
ділові ігри, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання та інше.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
реферативної роботи.

Основи академічної 
грамотності

Лекції (пояснення, 
спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог), практичні 
заняття (пояснювально-
ілюстративні, проблемно-
пошукові, дискусія), 
самонавчання.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Історія української 
журналістики

Лекційні заняття, практичні 
заняття.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, захист 
реферативної роботи.

Новітні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології

Інтерактивні лекції, 
лабораторні роботи, 
самостійна робота, 
індивідуальні завдання та 
інше.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи,усні та 
письмові опитування, 
презентація та захист 
розрахунково-графічної 
роботи.

Історія зарубіжної 
журналістики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, мозковий штурм, 
робота в парах, вправи, 
створення інтелект-карт та 
ін.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, захист 
реферативної роботи.

Теорія і методика 
журналістської 
творчості_1семестр

Лекції, майстер-класи, 
практичні заняття, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання та інше.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Основи мережевих 
технологій

Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, діалог), лекції-
презентації, практичні 
заняття (пояснювально-
ілюстративні, проблемно-
пошукові), індивідуальні 
завдання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, 
презентація та захист 
курсової роботи.

Журналістика даних Інтерактивні лекції, 
лабораторні роботи, 
самостійна робота та інше.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування.

Інтернет-
журналістика

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, робота 
у малих групах, ротація груп, 
ігрові методи, інтерактивні 
мапи знань для сумісної 
роботи, самонавчання, 
консультації.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.

Агенційна 
журналістика

Лекційні заняття, практичні 
заняття, робота у малих 
групах, ротація груп, ігрові 
методи, інтерактивні карти 
знань для сумісної роботи, 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. 



самонавчання, консультації.
Газетно-журнальне 
виробництво_1семест
р

Лекції, практичні заняття, 
інтерактивні методи 
навчання, індивідуальна 
робота над текстами, 
колективна робота з 
інформаційними 
джерелами.

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові 
опитування, інтерактивні 
завдання, дистанційні 
завдання.

Газетно-журнальне 
виробництво_2семест
р

Лекції, практичні заняття, 
інтерактивні методи 
навчання, індивідуальна 
робота над текстами, 
колективна робота з 
інформаційними 
джерелами.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
опитування, інтерактивні 
завдання, дистанційні 
завдання.

Регіональна і галузева 
журналістика

Лекції, інтерактивне 
заняття, майстер-класи, 
ілюстрація, практична 
робота, ділові і рольові ігри, 
мобільне навчання, 
інтерактивне заняття, 
навчальна дискусія, 
спостереження.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.

Навчальна практика Спостереження, практичне 
навчання, активне 
навчання, наставництво.

Диференційований залік.

Кваліфікаційна_робот
а

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

ПРН 01. (З, У/Н) 
Пояснювати свої 
виробничі дії та 
операції на основі 
отриманих знань.

Теорія соціальних 
комунікацій_1семестр

Лекції (пояснення, 
демонстрація, порівняння, 
проблемний, діалог), 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
ділові ігри), самонавчання.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль.

Теорія соціальних 
комунікацій_2семестр

Лекції (пояснення, 
демонстрація, порівняння, 
проблемний, діалог), 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
ділові ігри), самонавчання.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль.

Історія української 
журналістики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, навчальна дискусія.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, 
реферативна робота, 
проміжний контроль.

Історія зарубіжної 
журналістики

Лекційні заняття, практичні 
заняття, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, робота в 
парах, створення інтелект-
карт,проблемні завдання та 
ін. 

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль, захист 
реферативних робіт.

Етика медіадіяльнсті Лекційні заняття, практичні 
заняття, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, робота в 
парах, створення мап 
командних ідей, проблемні 
завдання та ін.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
письмові творчі завдання, 
тестовий контроль.

Теорія масових 
комунікацій_1семестр

Лекції (пояснення, 
демонстрація, порівняння, 
проблемний, діалог), 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
ділові ігри), самонавчання.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.



Теорія масових 
комунікацій_2еместр

Лекції (пояснення, 
демонстрація, порівняння, 
проблемний, діалог), 
практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
ділові ігри), самонавчання.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, захист 
курсової роботи.

Медіаправо Лекційні заняття, практичні 
заняття, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, робота в 
парах, створення мап 
командних ідей, проблемні 
завдання та ін.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
письмові творчі завдання, 
тестовий контроль.

Жанри медіатекстів Лекційні заняття, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, бесіда, 
навчальна дискусія, 
спостереження, тренінги, 
творчі завдання.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування, тестовий 
контроль.

Виробнича практика Практичне навчання, 
активне навчання, 
наставництво

Диференційований залік.

ПРН 06. (У/Н, К) 
Планувати свою 
діяльність та 
діяльність 
колективу з 
урахуванням цілей, 
обмежень та 
передбачуваних 
ризиків.

Професійно-ділові 
комунікації

Лекції (зокрема й 
інтерактивні), практичні 
заняття, ділові ігри, публічні 
виступи, самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Безпека професійної 
діяльності журналіста

Лекції (пояснення, 
демонстрація, порівняння, 
діалог), практичні заняття 
(проблемно-пошукові, 
пояснювально-ілюстративні, 
ділові ігри), самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Журналістське 
розслідування

Лекції, практичні заняття, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, 
презентація та захист 
курсової роботи.

Виробнича практика Практичне навчання, 
активне навчання, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

Організація роботи 
пресслужби

Лекційні заняття, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
спостереження, тренінги, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування, тестовий 
контроль.

ПРН 07. (У/Н, К)  
Координувати 
виконання 
особистого 
завдання із 
завданнями колег.

Професійно-ділові 
комунікації

Лекції (зокрема й 
інтерактивні), практичні 
заняття, ділові ігри, публічні 
виступи, письмові творчі 
завдання, самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Організація роботи 
пресслужби

Лекційні заняття, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, бесіда, 
навчальна дискусія, 
мобільне навчання, 
спостереження, тренінги, 
творчі завдання, самостійна 
робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
та усні опитування.

Регіональна і галузева 
журналістика

Лекції, інтерактивне 
заняття, майстер-класи, 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 



ілюстрація, практична 
робота, ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
телекомунікаційний проєкт, 
самостійна робота.

письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.

Навчальна практика Спостереження, практичне 
навчання, активне 
навчання, наставництво, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

ПРН 08. (У/Н, ВА). 
Виокремлювати у 
виробничих 
ситуаціях факти, 
події, відомості, 
процеси, про які 
бракує знань, і 
розкривати 
способи та 
джерела 
здобування тих 
знань.

Виробнича практика Практичне навчання, 
активне навчання, 
наставництво, самостійна 
робота.

Диференційований залік.

Кваліфікаційна_робот
а

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

Регіональна і галузева 
журналістика

Лекції, практична робота, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
дискусія, спостереження, 
телекомунікаційний проект, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.

Інтернет-
журналістика

Лекційні заняття, 
лабораторні заняття, робота 
у малих групах, ротація груп, 
ігрові методи, інтерактивні 
карти знань для сумісної 
роботи, самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
поточний контроль. Захист 
курсової роботи.

Тележурналістика Лекції, практичні та 
лабораторні роботи, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування.

Радіожурналістика Лекції, практичні заняття, 
лабораторні роботи, ділова 
гра, ілюстрація, 
демонстрація, самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування.

Соціальна 
інформатика

Лекції, практичні заняття, 
ділові ігри, публічні 
виступи, самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль.

Вступ до фаху Лекційні заняття, практичні 
заняття, дебати, коло ідей, 
робота в малих групах, 
симуляції, самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, тестовий 
контроль.

Пресова журналістика Лекції (спостереження, 
демонстрація, аналіз, 
синтез, пошуковий), 
практичні заняття 
(пояснювально-
ілюстративні, проблемно-
пошукові, дискусії, ділові 
ігри), самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль.

ПРН 05. (У/Н, ВА) 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні й 
комунікаційні 
технології та 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
вирішення 
професійних 
завдань.

Новітні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології

Проблемні лекції, 
ілюстрація, демонстрація, 
лабораторні роботи, 
самостійна робота та інше.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування, 
презентація та захист 
розрахунково-графічної 
роботи.

Основи мережевих 
технологій

Лекції (пояснення, 
спостереження, 
демонстрація, порівняння, 
діалог), лекції-презентації, 
практичні заняття 

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, 
презентація та захист 



(пояснювально-
ілюстративні, проблемно-
пошукові, аналіз, синтез), 
індивідуальні завдання, 
самостійна робота. 

курсової роботи.

Фотожурналістика Лекції, практичні заняття, 
ділові і рольові ігри, 
інтерактивне заняття, 
дискусія, спостереження, 
майстер-класи, ілюстрація.

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові та усні 
опитування.

Журналістське 
розслідування

Лекції, інтерактивне 
заняття, майстер-класи, 
ілюстрація, практична 
робота, ділові і рольові ігри, 
інтерактивне заняття, 
дискусія, спостереження, 
телекомунікаційний проєкт.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усне та 
письмове опитування, 
тестовий контроль, 
презентація та захист 
курсової роботи.

Радіожурналістика Лекції, практичні заняття, 
лабораторні роботи, ділова 
гра, ілюстрація, 
демонстрація, самостійна 
робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, усне та письмове 
опитування, виконання 
лабораторних робіт.

Тележурналістика Лекції, лабораторні роботи, 
майстер-класи, ілюстрація, 
ділові і рольові ігри, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування.

Газетно-журнальне 
виробництво_1семест
р

Лекції та практичні заняття, 
творчі завдання із 
застосуванням оn-line 
редакторів текстів та 
графічного матеріалу, 
самостійна робота.

Залік, модульні контрольні 
роботи, письмові 
опитування.

Газетно-журнальне 
виробництво_2семест
р

Лекції та практичні заняття, 
творчі завдання із 
застосуванням оn-line 
редакторів текстів та 
графічного матеріалу, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, письмові 
опитування.

Навчальна практика Спостереження, практичне 
навчання, активне 
навчання, наставництво, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

Переддипломна 
практика

Консультування, 
інструктаж, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота.

Диференційований залік.

Кваліфікаційна_робот
а

Наукове консультування, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота.

Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти.

Журналістика даних Проблемні лекції, 
лабораторні роботи, 
ілюстрація, демонстрація, 
самостійна робота.

Екзамен, модульні 
контрольні роботи, усні та 
письмові опитування.

 


