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Про громадське обговорення проєкту освітньої програми «Журналістика»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061

«Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика»

1. Найменування закладу вищої освіти, який проводив обговорення:
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира

Винниченка
2. Зміст проєкту акта, що виносився на обговорення:
Проєкт освітньої програми «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня

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

Громадське обговорення проводилося  у  формі електронних консультацій.  Проєкт
програми було розміщено 29  листопада  2021  року на  офіційному вебсайті
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені Володимира
Винниченка
(https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/30  _ОПП_ЖурналістикаОПП_ОПП_ЖурналістикаЖурналістика  .pdf  ).

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися до 24 грудня 2021 року
на електронну адресу: rom.ann@i.ua. 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
В обговоренні взяли участь: 
Олена Олександрівна Семенець, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри журналістики та реклами Київського національного торговельно-економічного 
університету; 

Василь Левицький, фахівець управління виробництва регіонального контенту Бюро 
виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Кропивницька регіональна 
дирекція» 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Центральноукраїнського 
державного педагогічного университету імені Володимира Винниченка за 
результатами обговорення: 

Під час громадського обговорення надійшли зауваження і пропозиції від двох 
респондентів. 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 
Пропозиції, що надійшли до проєкту акта: 5 (п’ять), із них враховано – 1 (одне). 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проєкту освітньої програми «Журналістика» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі

знань 06 «Журналістика»

Редакція проєкту
програми

Пропозиції до проєкту
програми 

Автор Інформація про
врахування

пропозицій та
зауважень 

2. Перелік Замінити дисципліни Олена Олександрівна Не враховано

https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/30_%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


компонент ОПП та
їх логічна 
послідовність. 
Обов язкові ᾿язкові 
компоненти ОП – 
Видавнича справа 
та редагування, 
Види редагування. 
Вибіркові 
компоненти ОП – 
Книжкові видання, 
Перекладні 
видання, Електронні
видання

видавничо-редакторського 
спрямування фаховими 
журналістськими дисциплінами

Семенець, доктор 
філологічних наук, 
професор, професор 
кафедри журналістики
та реклами Київського
національного 
торговельно-
економічного 
університету

Наявність 
дисциплін 
видавничо-
редакторського 
спрямування 
обумовлена 
потребами 
регіону у 
фахівцях 
відповідного 
профілю

4. Придатність 
випускників до 
працевлаштування
та подальшого 
навчання –
Працевлаштування 
у засобах масової 
інформації, 
інформаційних 
агентствах, прес-
центрах організацій 
різного напрямку 
діяльності, 
рекламних агенціях,
консалтингових 
центрах. 
Випускники 
зможуть виконувати
роботу журналістів, 
телеведучих, прес-
секретарів, 
спічрайтерів, 
редакторів, 
представників 
компаній у ЗМІ 
тощо.

В пункті «Придатність 
випускників до 
працевлаштування та 
подальшого навчання» додати в 
перелік «радіоведучі».

Василь Левицький, 
фахівець управління 
виробництва 
регіонального 
контенту Бюро 
виробництва 
регіонального 
контенту філії АТ 
«НСТУ» 
«Кропивницька 
регіональна дирекція»

Враховано

2. Перелік 
компонент ОПП та
їх логічна 
послідовність. 
Обов язкові ᾿язкові 
компоненти ОП – 
ОК 6 Інформаційно-
комп᾿язкові ютерні 
технології – 3 
кредити

Збільшити кількість кредитів на 
вивчення дисципліни 
«Інформаційно-комп’ютерні 
технології», додати вибіркові 
дисципліни цього сегменту 
журналістики.

Василь Левицький, 
фахівець управління 
виробництва 
регіонального 
контенту Бюро 
виробництва 
регіонального 
контенту філії АТ 
«НСТУ» 
«Кропивницька 

Не враховано

Підготовка у 
розрізі 
інформаційно-
комп᾿язкові ютерних 
технологій 
додатково 
здійснюється в 
рамках 



регіональна дирекція» дисциплін 
«Комп᾿язкові ютерна 
графіка», 
«Макетування і 
верстка»

2. Перелік 
компонент ОПП та
їх логічна 
послідовність. 
Обов язкові ᾿язкові 
компоненти ОП – 
ОК 10 Українська 
мова в 
журналістській 
діяльності – 6,5 
кредитів

Збільшити кількість кредитів на 
вивчення дисципліни 
«Українська мова в 
журналістській діяльності», 
додати вибіркові дисципліни 
цього сегменту журналістики.

Василь Левицький, 
фахівець управління 
виробництва 
регіонального 
контенту Бюро 
виробництва 
регіонального 
контенту філії АТ 
«НСТУ» 
«Кропивницька 
регіональна дирекція»

Не враховано

Мовна 
підготовка 
додатково 
здійснюється в 
рамках 
дисциплін 
«Практична 
стилістика», 
«Теорія твору й 
тексту»

2. Перелік 
компонент ОПП та
їх логічна 
послідовність. 
Обов язкові ᾿язкові 
компоненти ОП – 
ОК 19 Теле- та 
радіовиробництво – 
4,5 кредити

Збільшити кількість кредитів на
вивчення дисципліни «Теле- і 
радіовиробництво», додати 
вибіркові дисципліни цього 
сегменту журналістики.

Василь Левицький, 
фахівець управління 
виробництва 
регіонального 
контенту Бюро 
виробництва 
регіонального 
контенту філії АТ 
«НСТУ» 
«Кропивницька 
регіональна дирекція»

Враховано

Планується 
вибіркова 
дисципліна 
«Теорія і 
практика 
подкастингу»


