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1. Профіль освітньо-професійної програми

Р о з д іл  1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва вищого навчального 
закладу та структурного 
підрозділу

Національний авіаційний університет 
Навчально-науковий інститут Міжнародних 
відносин, кафедра журналістики,реклами і 
зв’язків з громадськістю

1.2.
Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу

Магістр, 2451.2 Журналіст, фахівець з 
журналістики, освітній ступінь - магістр

1.3.
Офіційна назва освітньо- 
професійної програми

Журналістика

1.4.
Тип диплому та обсяг освітньо- 
професійної програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів 
ЄКТС, термін навчання Ірік бміс.

1.5.
Наявність акредитації Акредитаційна комісія, Міністерство освіти і 

науки України, сертифікат № НД-IV

1.6.
Цикл/рівень Другий/восьмий кваліфікаційний рівень НРК 

України

1.7.
Передумови Наявність ступеня бакалавра

1.8. Мова(и) викладання Українська, іноземна(англійська)

1.9.
Термін дії освітньо-професійної 
програми

До 01.07.2023 року.

1.10
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньо- 
професійної програми

http://kgimv.nau.edu.ua

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Метою освітньо-професійної програми є забезпечення умов формування і розвитку у 
студентів загальних і фахових компетентностей, що дозволять їм оволодіти 
основними знаннями, вміннями, навичками аналітичної, експертної, 
консультативної, інформаційної, комунікативної, організаційно-методичної 
діяльності у соціально-гуманітарній сфері

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1
Предметна область (галузь знань, 
спеціальність, спеціалізація (за 
наявності))

Галузь знань Об «Журналістика», спеціальність 
061 «Журналістика», 
спеціалізація«Журналістика»

3.2.

Орієнтація освітньо-професійної 
програми

Освітньо-професійна програма з ОС «Магістр» 
відповідно до Міжнародної стандартної 
класифікації має теоретичну, прикладну й 
академічну орієнтацію

3.3. Основний фокус освітньо- Загальна освіта за спеціальністю

http://kgimv.nau.edu.ua
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професійної програми та 
спеціалізації

«Журналістика», з поглибленою спеціальною 
підготовкою в сфері «журналістика»
Ключові слова: журналістика, інформація

3.4.
Особливості освітньо- 
професійної програми

Освітньо-професійна програма вимагає 
проведення науково-виробничої практики у 
засобах масової інформації

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування Фахівець згідно з вимогами Державного 
класифікатора України ДК 003:2010 
«Класифікатор професій» (КП), після 
закінчення вищого навчального закладу можуть 
працювати на таких первинних посадах:

Код КП Код ЗКППТР Професійна назва 
роботи

2451.2 - Журналіст
2451.2 23045 Коментатор
2451.2 23124 Кореспондент
2451.2 23127 Кореспондент власний
2451.2 23130 Кореспондент спеціальний
2451.2 23166 Літературний співробітник
2451.2 24187 Оглядач
2451.2 24190 Оглядач політичний
2451.2 - Письменник
2451.2 24531 Редактор
2451.2 24556 Редактор відповідальний
2451.2 24540 Редактор літературний
2447.1 - Науковий співробітник 

(проекти та програми у сфері матеріального та 
нематеріального виробництва)

2447.2 - Фахівець з управління 
проектами та програмами у сфері матеріального 
(нематеріального) виробництва

2310.2 - Викладач вищого 
навчального закладу

4.2.
Подальше навчання Продовження навчання здобувачів вищої освіти 

для отримання третього (освітньо-наукового) 
рівня

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1.

Викладання та 
навчання

Студентськоцентроване навчання, 
самонавчання, проблемно-орієнтоване 
навчання, навчання через науково-виробничу 
практику в ЗМІ, комбінація лекцій, практичних
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занять із розв’язування творчих проблем, 
підготовка магістерської роботи

5.2.

Оцінювання Письмові екзамени, практика, есе, презентації, 
поточний контроль, проектна робота, 
кваліфікаційний екзамен, захист, магістерської 
роботи, тощо

Розділ 6. Прог їамні компетентності

6.1.

Інтегральні
компетентності

- здатність ставити та успішно вирішувати на 
достатньому професійному рівні науково- 
дослідні та практичні завдання;
- розуміння та сприйняття етичних норм 
поведінки;

креативність, здатність до системного 
мислення;
- здатність критично мислити і аргументовано 
доводити свою думку;
- знання в галузі інформатики і сучасних 
інформаційних технологій (інтернет-ресурсів);

здатність збирати, аналізувати та 
систематизувати інформацію;

знання фундаментальних наук в обсязі, 
необхідному для освоєння загально- 
професійних дисциплін у галузі журналістики;
- уявлення про світові економічні процеси та їх 
взаємозв’язок з українським макро- та 
мікросередовищем;
- уявлення про причинно-наслідкові зв'язки 
розвитку суспільства;
- знання вітчизняної та світової історії;
- знання письмової й усної української та 
іноземної мов

6.2.

Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК1- здатність аналізувати історичні процеси, 
події,факти;
ЗК2 -  здатність виховувати професійні якості, 
які б відповідали нормам журналістської етики 
та етикету;
ЗКЗ - базові знання з української мови, 
необхідні для збору інформації, її обробки і 
створення тексту для ЗМІ, здатність вільно 
комунікувати українською в обраній професії; 
ЗК4 - базові знання фундаментальних наук, в 
обсязі, необхідному для освоєння загальних
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професійних дисциплін;
ЗК5 - здатність координувати організаційно- 
творчі зв'язки з журналістами інших редакцій, 
брати участь в підготовці спільних номерів 
газет, радіотелепрограм;
ЗК6 - здатність використовувати інформаційно- 
комп'ютерні технології для рішення практичних 
завдань професійної діяльності;
ЗК7 -  здатність до ділової комунікації у 
професійній сфері , знання основ ділового 
спілкування, навички роботи в команді

6.3.

Фахові компетентності (ФК) ФК1 -  вміння створювати та інтерпретувати 
інформаційні матеріали для преси, радіо, 
телебачення з урахуванням динаміки 
суспільного розвитку;
ФК2 - володіти системними знаннями та 
сучасними методами впливу мас-медій;
ФКЗ -  демонструвати предметну та сучасну 
базу знань у сфері засобів масової 
інформації;
ФК4 - мати уявлення про основні періоди 
становлення і розвитку періодики, 
радіомовлення, телебачення, інформагентств, 
Інтернет-ЗМІ в Україні й за кордоном;
ФК5 -  демонструвати детальне розуміння 
напрямів та тенденцій світової й української 
журналістики, публіцистики

Розділ 7. Програмні результати навчання

7.1.

Програмні результати навчання Програмні результати навчання, визначені 
стандартом вищої освіти спеціальності:
ПРН1-вміння самостійно навчатися і 

виконувати відповідні завдання;
ПРН2- уміння оцінювати та вчасно виявляти 
потенційні ризики на виробництві;
ПРНЗ- демонструвати знання та розуміння 
розділів з історії і теорії журналістики, 
специфіки журналістської, рекламної та ПР- 
діяльності при вирішенні практичних завдань 
професійної сфери;
ПРН4- знання фундаментальних наук в обсязі, 
необхідному для освоєння загально- 
професійних дисциплін у галузі журналістики;
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ПРН5- знання вітчизняної та світової історії; 
ПРНб- знання медіаетичних норм поведінки; 
ПРН7- знати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність;
ПРН8- уміння використовувати аналітичний та 
методичний інструментарій для обґрунтування 
рішень у сфері журналістики, 
реклами та зв’язків з громадськістю;
ПРН9- знати основні концепції та розуміти 
теоретичні та практичні проблеми сучасних 
напрямків наукових досліджень у сфері мас- 
медіа;
ПРН10 - уміння встановлювати ефективні 
комунікаційні зв’язки відповідно до 
функціональних сфер підприємства;
ПРН11- встановлення ефективної ділової 
комунікації з усіма суб’єктами інформаційного 
ринку, користувачами, партнерами, 
органами влади та управління, засобами масової 
інформації;
ПРНІ2- уміння використовувати інформаційно- 
комп’ютерні технології для рішення практичних 
завдань професійної діяльності;
ПРН13- знання основ ділового спілкування, 
навички роботи в команді.

Програмні результати навчання, 
визначені вищим навчальним закладом:
- уміння оперативно готувати інформаційні 
матеріали для преси, радіо, телебачення з 
урахуванням динаміки суспільного розвитку;
- уміння проводити в засобах масової 
інформації аналіз соціальної спрямованості 
політичної, соціальної, господарської 
діяльності в державі
- уміння готувати до друку, передачі в 
ефір авторські матеріали зарубіжних 
кореспондентів;
- уміння створювати унікальний журналістський 
продукт, враховуючи соціологічні та 
психологічні результати досліджень

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
8.1. Кадрове забезпечення На кафедрі працюють доктори та кандидати
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наук в галузі журналістики, РЯ та реклами, 
доктори філософії

8.2.

Матеріально-технічне
забезпечення

Кафедра має навчальні лабораторії: лабораторія 
телерадіожурналістики, лабораторія 
журналістики, лабораторія реклами і зв’язків з 
громадськістю. Також є бібліотечний фонд, 
який забезпечує навчальною та методичною 
літературою студентів усіх курсів.
Сайт кафедри: http://keimv.nau.edu.ua 
Сторінка в соціальних мережах: 
https://www.facebook.com/iournalismprNAU 
https://www.instagram.com/iournalism рг пай

8.3

Інформаційне та навчально-
методичне
забезпечення

Кафедра забезпечує доступ здобувачів до 
інтернет-ресурсів, наявних навчальних та 
робочих програм, начально-методичних 
комплексів, ліцензійних програм

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1.
Національна кредитна мобільність Підвищення кваліфікації (стажування) науково- 

педагогічних працівників у ВНЗ за 
індивідуальної ініціативи

9.2.

Міжнародна кредитна мобільність Забезпечення мобільності у рамках програми 
співробітництва з зарубіжними університетами- 
партнерами; забезпечення мобільності за 
індивідуальною ініціативою

9.3.
Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти

Створення належних умов для забезпечення 
вимог навчального процесу з іноземними 
здобувачами вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОПП

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумк.

контролю
1 2 3 4

Обов’язкові компоненти ОПП

ОК1. Наукове спілкування іноземною мовою 4 Екз
ОК 2. Візуальна культура 4 Диф. залік
ОКЗ. Авторське право 3,5 Диф. залік
ОК4. Методологія наукових досліджень 3,5 Екз

http://keimv.nau.edu.ua
https://www.facebook.com/iournalismprNAU
https://www.instagram.com/iournalism
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ОК5. Психологія мас 3,5 Екз.
ОК6. Публіцистика 4.0 Екз
ОК7. Політична журналістика 3.5. Диф. залік
ОК8. Інтернет-журналістика 5.0. Диф. залік
ОК9. НЛП-технології 3,0 Диф.залік

ОКЮ. Науково-виробнича практика 3.0. Диф. залік
ОК11. Переддипломна практика 7.5 Диф. залік
ОК12. Кваліфікаційний екзамен 1,5
ОК13 Дипломна робота 21,0

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 2010/67.0
Вибіркові компоненти ОПП *
Вибірковий блок 1 «Нові медіа»

ВБ 1.1. Нові медіа 4.0 Диф. залік

ВБ 1.2. Медіа в новітніх технологіях 4.0 Диф. залік

ВБ 1.3. Медіабезпека 4.0 Екз

ВБ 1.4. Безпека медіапростору 4.0 Екз

ВБ 1.5. Медіакритика 3.5. Диф. залік

ВБ 1.6. Професійна етика журналіста 3.5. Диф. залік

ВБ 1.7. Сучасна культура 4.0 Екз.

ВБ 1.8. Історія зарубіжної культури 4.0 Екз

ВБ 1.9. Сучасні медіаіндустрії 3.5. екз

ВБ 1.10. Соціологія засобів масової інформації 3.5 екз

ВБ 1.11. Теорія масової комунікації 4.0. Диф. залік

ВБ 1.12. Комунікаційні технологій 4.0 Диф. залік

Вибірковий блок 2 «Міжнародна журналістика»
ВБ 2.1. Міжнародна журналістика 4.0 Диф. залік
ВБ 2.2. Журналістика у міжнародних відносинах 4.0 Диф. залік
ВБ 2.3. Актуальні проблеми міжнародних відносин 4.0 Екз
ВБ 2.4. Міжнародні відносини 4.0 Екз
ВБ 2.5. Медіакритика 3.5 Диф. залік
ВБ 2.6. Літературна критика в завобах масрвої інформації 3.5 Диф. залік
ВБ 2.7. Сучасна культура 4.0 Екз
ВБ 2.8. Культурологія 4.0 Екз
ВБ 2.9 Сучасні медіаіндустрії 3.5 Екз

ВБ 2.10. Мультимедійна журналістика 3.5 Екз.
ВБ 2.11. Теорія масової комунікації 4.0 Диф. залік
ВБ 2.12. Масові комунікації 4.0 Диф. залік

9 в «

Загальний обсяг вибіркових компонент 890/23.0
Загальний обсяг освітньо-професійної програми 2900/90



Система менеджменту якості
ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ЖУРНАЛІСТИКА»

Шифр
документа

СМ Я НАУ ОПП  

1 5 .0 1 .0 4 -0 1  -2 0 1 7

стор. 11 з 15

2.2. Структурно-логічна схема ОПП



Ф.03.02- 107

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньо-професійної програми проводиться у формі кваліфікаційного екзамену, захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації:
Магістр з журналістики за спеціалізацією «Журналістика».

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. М атриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньо-професійної програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньо-професійної програми

Компоненти

ПрограмнК^^
результати
навчання

ОК1 ОК2 о к з ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 (Ж 8 ОК9 ОКІО ОК11 ОК12 ОК13 ВБ2.1 ВБ2.3 ВБ2.5 ВІЇ2.7 ВБ2.9 ВБ2.1
1

ПРН 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПРН 2 + + + + +

ПРНЗ + + + + + + + +

ПРН 4 + + + + + + + + + + + + + +

ПРН 5 + + + +

ПРН 6 + + + +

ПРН 7

ПРН 8 +

ПРН 9 + + + + + + + + + + + + +

ПРН 10 + + + + + + + + + + + + + + +

ПРН 11 + + + + + + + + + + + + + + +

ПРН 12 + + + + + + + + + + + + + + + +

ПРН13 + + + + + + + + + + + + + + + +



Ф 0 3 .0 2 -0 1 )  
АРКУШ  П О Ш И РЕН Н Я Д О К У М Е Н Т А  

№
прим.

Куди
передано

(підрозділ)
Дата

видачі П.І.Б. отримувача Підпис
отримувача Примітки

/ ^  / г К '/' ХІ ' £<  С с‘ґ

(Ф 03.02 -  02) 
АРКУШ  ОЗНАЙ О М ЛЕН Н Я З ДО КУМ ЕН ТО М  

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові

Підпис 
ознайомленої особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

І
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(Ф 03.02 -  04)
АРКУШ  РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№
пор. Прізвищ е ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності

.

(Ф 03.02 -  03) 
АРКУШ  ОБЛІКУ ЗМ ІН

№
зміни

№  листа (сторінки) Підпис 
особи, яка 

внесла 
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового
А нульо
ваного

■

'

(Ф 0 3 .0 2 -3 2 )
УЗГОДЖ ЕННЯ 31МІН

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено



Головного редактора газети «ПравдаТУТ» Дегтярьової Юліани Борисівни

на освітньо-професійну програму 

другого рівня вищої освіти

за спеціальністю 061 «Журналістика»

галузі знань 06 «Журналістика» 
кваліфікація: 2451.2 Журналіст

Освітньо-професійну програму (ОПП) спеціальності 061 «Журналістика» розроблено 
робочою групою (спеціальності 061 «Журналістика»), у складі викладачів кафедри 
журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю ННІМВ НАУ (докт. філол. н., проф. 
Циховська Е.Д., докт. філол. н., доцент, проф. кафедри журналістики реклами і зв’язків з 
громадськістю Шульгіна В .І, к.н.із соц.ком., доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків з 
громадськістю Іващук A.A.).

Метою освітньо-професійної програми є забезпечення умов формування і розвитку у 
студентів загальних і фахових компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними 
знаннями, вміннями, навичками аналітичної, експертної, консультативної, інформаційної, 
комунікативної, організаційно-методичної діяльності у соціально-гуманітарній сфері, 
основних знань щодо провідних проблем риторики, мовленнєвих процесів під час 
публічного виступу.

Освітньо-професійна програма спеціальності містить такі блоки інформації:
1. Профіль освітньо-професійної програми.
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність.
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньо-професійної програми
5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньо-професійної програми

Профіль освітньо-професійної програми складається з дев’яти розділів:
Розділ 1. Загальна інформація
Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми
Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми
Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.
Розділ 5. Викладання та оцінювання
Розділ 6. Програмні компетентності
Розділ 7. Програмні результати навчання
Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Розділ 9. Академічна мобільність.

Зокрема, в Розділі 4 перераховані первинні посади, на яких після закінчення вищого 
навчального закладу можуть працювати фахівці згідно з вимогами Державного 
класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (КП), При цьому 
підкреслюється, що одним з можливих шляхів реалізації випускника вищого навчального 
закладу є продовження навчання здобувачів вищої освіти для отримання ступеня «Доктор 
філософії».

У розділі 5 Програми представлено принципи викладання, 
навчання студентів та форми оцінювання їхніх знань, умінь та навичок.

Розділ 6 містить перелік інтегральних, загальних та фахових компетентностей.

РЕЦЕНЗІЯ'



якими мають володіти випускники спеціальності 061 «Журналістика».
Програмні результати навчання, очікувані в ході навчання студентів, викладено в 

розділі 7 Програми. Стверджуємо, що такі результати навчання дійсно потрібні сучасному 
працівнику української медіасфери.

Інтегральні, загальні та фахові компетентності, які необхідні майбутньому фахівцю, а 
також програмні результати навчання в ОПП представлено у відповідності до компонентів 
освітньо-професійної програми (Див. Матриці 4 і 5).

Розділ 8 містить інформацію про кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та 
навчально-методичне забезпечення підготовки зазначених фахівців.

Суттєва увага в Програмі приділяється проблемі академічної мобільності (розділ 9), 
актуальної для сучасного глобалізованого інформаційного суспільства.

В інформаційному блоці 2 Програми подано перелік обов’язкових та вибіркових 
компонент освітньо-професійної програми у їх логічній послідовності (див. 2.2. Структурно- 
логічна схема ОПП).

В ОПП схарактеризовано форму атестації здобувачів вищої освіти (блок 3), у ході якої 
перевіряється якість здобутих випускником магістратури знань, умінь і навичок.

Освітньо-професійна програма також містить бланки супровідних таблиць, що 
узгоджуються з вимогами СМЯ.

Висновок: Освітньо-професійна програма спеціальності 061 «Журналістика» 
відповідає вимогам, які пред’являє Міністерство освіти і науки України до випускників 
вищих навчальних закладів щодо надання та контролю знань в галузі знань 06 
«Журналістика» з метою гарантування їх подальшого успішного працевлаштування.

Рецензент: Головний редактор газети «ПравдаТУТ» 
Дегтярьова Юліана Борисівна



на освітньо-професійну програму другого рівня вищої освіти

за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика»

кваліфікація: 2451.2 Журналіст

Освітньо-професійну програму (ОГІП) розроблено викладачами 

кафедри журналістики, реклами і зв'язків з громадськістю НН1МВ НАУ 

згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України до випускників вищих 

навчальних закладів щодо надання та контролю знань за спеціальністю 061 

«Журналістика».

В ОПП чітко сформульована мета - забезпечення умов формування і 

розвитку у студентів загальних і фахових компетентностей, що дозволять їм 

оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками аналітичної, 

експертної, консультативної, інформаційної, комунікативної, організаційно- 

методичної діяльності у соціально-гуманітарній сфері, основних знань щодо 

провідних проблем риторики, мовленнєвих процесів під час публічного 

виступу.

Програма характеризується логічною структурою, яка передбачає усі 

необхідні позиції в підготовці висококваліфікованих фахівців. Так, 

характеристика профілю освітньо-професійної програми, окрім власне 

організаційних позицій, включає перелік первинних посад, на яких після 

закінчення вищого навчального закладу можуть працювати фахівці згідно з 

вимогами Державного класифікатора України ДІ< 003:2010 «Класифікатор 

професій» (КП), а також програмних компетентностей (інтегральні, загальні, 

фахові компетентності) та програмні результати навчання, які у структурно- 

логічній схемі представлено у зв’язку з обов’язковими та вибірковими 

компонентами освітньо-професійної програми.

В ОПП передбачено і характеристику кадрового, матеріально- 

технічного, інформаційного та навчально-методичного забезпечен..;. 

підготовки майбутніх журналістів. Зазначено особливості викладання.

РЕЦЕНЗІЯ



навчання студентів, форми оцінювання їхніх знань, умінь та навичок, а також 

форму атестації здобувачів вищої освіти.

Висновок: рецензована освітньо-професійна програма галузі знань 06 

«Журналістика» відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України 

щодо підготовки фахівців спеціальності 061 «Журналістика».
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