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ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, 

роботодавець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого розділу ОП 

пропонуються зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що пропонуються Нова 

редакція 

розділу ОП 

Примітки  

Жук Ірина  Роботодавець Головна редакторка 

газети «Місто»  

п. «Каталог компонентів 

освітньої програми та їх 

логіко-структурна 

схема». 

- Надано загальні рекомендації 

щодо привернення уваги 

формуванню знань та навичок з 

використання сучасних 

інформаційних технологій у 

роботі журналіста.   

-  

Балховська 

Наталія  

Роботодавець Керівник проєктів 

ВОГО «Вінницький 

прес-клуб» 

п. «Каталог компонентів 

освітньої програми та їх 

логіко-структурна 

схема». 

 

- Надано загальні рекомендації 

щодо отримання здобувачами 

додаткової спеціалізації та 

зосередженні ОК на практичній 

підготовці майбутніх 

журналістів, у т.ч. у сфері IT 

технологій, проєктного 

менеджменту та аналітичної 

діяльності майбутніх 

журналістів здатних самостійно 

розробляти та впроваджвати 

медійні проєкти, забезпечувати 

-  



інноваційний розвиток 

сучасних медіа.  

Штекель 

Михайло  

Роботодавець Корреспондент 

української служби 

«Радіо Свобода» 

п. «Каталог компонентів 

освітньої програми та їх 

логіко-структурна 

схема». 

- Надано загальні рекомендації 

щодо акценту уваги на 

збільшенні 

практикоорієнтованих ОК, 

звернути увагу на ОК, задіяні у 

формуванні необідніх 

компетентностей для роботи у 

медіа з використанням 

цифрових технологій. 

-  

Дуцик Діана   Работодавець, 

НПП 

Виконавча 

директорка ГО 

«Український 

інститут медіа та 

комунікації», 

викладач Києво-

Могилянська школа 

журналістики, к. 

філол.н. 

п. «Каталог компонентів 

освітньої програми та їх 

логіко-структурна 

схема». 

п. «Профіль освітньої 

програми», п.п. «Стиль 

та методика навчання» 

- Надано загальні рекомендації 

щодо необхідності узгодження 

вимог ринку та базових 

компетентностей здобувачів, 

які отримують вищу освіту, 

удосконалення форм 

викладання ОК з урахуванням 

особливостей вимог ринку у 

контексті цифровізації медіа. 

 

-  

Бусілкова 

Світлана 

Роботодавець, 

НПП 

Лінійний продюсер, 

Філія НСТУ 

«Вінницька 

регіональна 

дирекція 

«ВІНТЕРА», ст. 

викладач кафедри 

журналістики 

ДонНУ імені 

Василя Стуса 

п. «Каталог компонентів 

освітньої програми та їх 

логіко-структурна 

схема». 

 

- Надано загальні рекомендації 

щодо зосередження на 

практичній підготовці 

здобувачів журналістському 

фаху, які відповідають запитам 

ринку та роботодавців. 

-  

Власенко 

Владислав  

Роботодавець Журналіст інтернет-

видання 

«Полтавщина», 

п. «Каталог компонентів 

освітньої програми та їх 

- Надано загальні рекомендації 

щодо практико орієнтованого 

змісту ОК. Також акцент було 

-  



головний редактор 

внтернет-видання 

«Полтавщина 

Спорт» 

логіко-структурна 

схема». 

п. «Профіль освітньої 

програми», п.п. 

«Перелік 

компетентностей 

випускника». 

 

зроблено необхідності 

формування практичних 

навичок для роботи в онлайн 

медіа. Сприяти формуванню 

особистісних характеристик, які 

необхідні для практикуючого 

журналіста – допитливість, 

критичне мислення тощо.  

Шемерда 

Катерина 

Здобувач Студентка ДонНУ 

імені Василя Стуса 

(бакалавріат) 

п. «Каталог компонентів 

освітньої програми та їх 

логіко-структурна 

схема». 

 

- Загальні рекомендації щодо 

необхідності зосередження ОК 

на практичних аспектах 

підготовки майбутнього 

журналіста, здатних працювати 

в медіа з використанням 

інформаційних технологій.  

-  

Крикун 

Анастасія 

Здобувач Студентка ДонНУ 

імені Василя Стуса 

(магістратура) 

п. «Каталог компонентів 

освітньої програми та їх 

логіко-структурна 

схема». 

- Загальні рекомендації щодо 

перегляду освітніх компонентів 

та зосередженні на 

практикоорієнтованих 

предметах, збільшенні 

можливостей у здобувачів 

отримувати практичні навички 

з інформаційних технологій в 

медіа, проведення досліджень 

та реалізації медіапроєктів. 

-  

 

 

В.о. завідувач кафедри                                                                                                                                С.В. БОНДАРЕНКО                    

Секретар                                                                                                                                                         К.І. ШЕМЕРДА 


