
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського

Освітня програма 24943 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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 218

Повна назва ЗВО Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського

Ідентифікаційний код ЗВО 05385631

ПІБ керівника ЗВО Загірняк Михайло Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.kdu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/218

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 24943

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 філології та видавничої справи

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

кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва; кафедра психології, 
педагогіки та філософії; кафедри автоматизації та інформаційних 
технологій; кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки; 
кафедра галузевих юридичних наук; кафедра здоров’я людини та 
фізичної культури

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Корпус № 1, вул.Першотравнева, буд. 20,  м. Кременчук,
Корпус № 3, вул.Першотравнева, буд. 20,  м. Кременчук,
Корпус № 7, вул.Першотравнева, буд. 21/1,  м. Кременчук,
Будівлі спортивного комплексу „Політехнік”, проспект Свободи, буд. 56, 
м. Кременчук.

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 180711

ПІБ гаранта ОП Сізова Ксенія Леонідівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

sizova@kdu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-367-79-55

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка фахівців для медіагалузі у Кременчуці розпочалася у 2000 р., коли у ПВНЗ «Кременчуцький університет 
економіки, інформаційних технологій і управління» (КУЕІТУ) було ліцензовано напрям 6.030303 «Видавнича 
справа та редагування». Підготовка здійснювалася кафедрою видавничої справи та редагування, яку очолила доцент 
К. Л. Сізова. 2011 року у зв’язку з припиненням діяльності КУЕІТУ колектив кафедри видавничої справи та 
редагування перейшов до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ), де 
на базі кафедри іноземних мов було створено кафедру філології та видавничої справи, яку очолює професор К. Л. 
Сізова. У 2012 р. КрНУ ліцензував підготовку бакалаврів з напряму 6.030303 «Видавнича справа та редагування» 
галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» (Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АД 
№ 041471 від 13.08.2012; рішення ДАК від 06.07.2012, протокол № 97; наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України №2325 л від 13.07.2012).
Згідно з таблицею відповідності переліку спеціальностей, наказом МОН України 06.11.2015 № 1151 (у редакції 
наказу МОН України № 419 від 12.04.2016), КрНУ з 2016 року здійснює набір абітурієнтів на спеціальність 061 
«Журналістика». Первинна акредитаційна експертиза спеціальності відбулася 2016 року (рішення Акредитаційної 
комісії від 16 червня 2016 р., протокол № 121 (наказ МОН України № 79-А від 21.06.2016) з галузі знань 06 
«Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика») (http://www.kdu.edu.ua/Sertificate/Sert_bac/061_sert_bac.jpg.). 
2016 року була ліцензована підготовка здобувачів освіти зі спеціальності 061 «Журналістика» за другим 
(магістерським) рівнем. Первинна акредитаційна експертиза ОПП «Журналістика» за другим (магістерським) 
рівнем відбулася 2017 року (сертифікат про акредитацію УД № 17002061 від 20.02.2018 
http://www.kdu.edu.ua/Sertificate/Sert_mag2/061_II_Journalistika.jpg). Згідно з наказом МОН України № 1565 від 
19.12.2016 ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів за ОПП «Журналістика» складає 25 осіб денної форми навчання 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/22.%2006.%202020/natsuniverostrogradskogovo22062020-9.pdf).
Ліцензуванню спеціальності та розробленню ОПП «Журналістика» передував аналіз ринку освітніх послуг, 
тенденцій розвитку галузі, економіки регіону та ринку праці. Підготовка бакалаврів журналістики має на меті 
забезпечення підприємств різних галузей, установ, організацій м. Кременчука та регіону висококваліфікованими 
фахівцями, здатними професійно використовувати отримані знання при вирішенні конкретних практичних завдань 
медіа комплексу, сприяти його розвитку, впровадженню нових технологій. Актуальність проблеми підготовки 
фахівців такого профілю обумовлена новими тенденціями розвитку регіону. У Кременчуці та загалом у регіоні 
зосереджена велика кількість засобів масової комунікації (телевізійних та радіомовних компаній, газетних та 
журнальних видань, інтернет-видань, видавництв, рекламних агенцій, виробничих поліграфічних підприємств та 
організацій), що зумовлює актуальність, необхідність і перспективність підготовки фахівців з журналістики. ОПП 
максимально наближена до вирішення проблем медіагалузі міста і регіону.
За результатами аналізу ринку праці, основу якого склали опитування центрів зайнятості і підприємств медіагалузі, 
встановлено тенденції зростання попиту на фахівців спеціальності «Журналістика». Отримано заявки від 
підприємств і установ на підготовку фахівців за ОПП «Журналістика» кількістю 25 осіб денної форми навчання 
щорічно на період 2021–2025 рр.
ОПП «Журналістика» постійно удосконалюється згідно з пропозиціями та рекомендаціями стейкхолдерів: 
уточнюються компетентності та програмні результати навчання, розробляються нові навчальні плани та робочі 
програми, розширюється база практики здобувачів освіти. ОПП «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика», яка акредитується, затверджено рішенням Вченої ради КрНУ 
протокол № 9 від 30 травня 2017 р. і надано чинності наказом ректора КрНУ № 141-1 від 30 травня 2017 р. 
(http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/OPP-061-Zhur-bak-2017.pdf). Після затвердження Стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої 
світи (http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/Standart-vyshchoyi-osvity-Ukrayiny-bakalavr.pdf) було розроблено 
нову редакцію ОПП (http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/OPP-Zhurnalistyka-bakalavr-2019.pdf), затверджену  
рішенням Вченої ради КрНУ протокол № 1 від 30 серпня 2019 р., наказ ректора КрНУ № 256-1 від 30 серпня 2019 р. 
У 2020 р. ОПП була оновлена (рішення  Вченої ради КрНУ протокол № 6 від 14 травня 2020 р., наказ ректора КрНУ 
№ 107-1 від 16 червня 2020 р.) (http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/OPP-061-Zhur-bak-2020.pdf). Гарант 
ОПП, проєктна група і група забезпечення відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р.). 
 
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 ОД

1 курс 2020 - 2021 15 15 0

2 курс 2019 - 2020 12 12 0
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3 курс 2018 - 2019 10 11 0

4 курс 2017 - 2018 14 15 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

перший (бакалаврський) рівень 10894 Видавнича справа та редагування
24943 Журналістика

другий (магістерський) рівень 9536 Видавнича справа та редагування
22251 Журналістика

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 67950 22420

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

67950 22420

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 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 OPP-2017.pdf ZpdhOVVYt5lWflg9gH9LEf26+orFpQGmJn36ADUlyns=

Освітня програма OPP-2019.pdf mdb7fBDeU2UeBSgag8rcIZ6d9Ge3XekOWd3F14S3r04=

Освітня програма OPP-2020.pdf TyshtOUcIwIUa90tSOa5G2sTr7JzoxbZGMwdxFRkTZw=

Навчальний план за ОП NP-2017.pdf QdV+NeNAuSr3lzZLXNiBqTf3zxfmGrUekTm4rq8a+2w=

Навчальний план за ОП NP-2019.pdf 9JU+l4yFuw/1hirNwdyiPIKANzfeKLZvb9A73udUriU=

Навчальний план за ОП NP-2020.pdf GNG2ALCjpYN44iZuSoyJ8hkG0aKxYzPPz7Cta4VksSg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Retsenziya-OPP-2017-1.pdf kA3nCciWilFaGcOGMqA4sDH+SfpS5Cj1lrR0VfZkZNk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Retsenziya-OPP-2017-2.pdf zwRJPVD8edAI9DpKLHZKEzYfhbUIuyp8AAxtxGeGQZo
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Retsenziya-OPP-2019-1.pdf quLi4vuXcfm8Cskr5GYwQnMTcnr+K/7buSQcipFoELU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Retsenziya-OPP-2020-1.pdf LhonFNnw1VGW/tJpm/cCQdTwrFYe7fp1E51roopQMag
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Retsenziya-OPP-2020-2.pdf DRf6XzZil6AbsRpVwigSz5GrRcS4UqEee5dHMI3Hkpo=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
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Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОП: сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 
галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших 
наук і характеризується невизначеністю умов. 
Унікальність ОП полягає у задоволенні потреб регіону у багатопрофільних фахівцях (див. договори зі 
стейкхолдерами https://u.to/smP3Gg), здатних працювати у різних сферах (ЗМК, зв’язки з громадськістю, 
видавничо-поліграфічний сектор, реклама тощо). Для цього навчання організовано шляхом роботи над 
актуальними для регіону науковими проєктами (кейсами) (https://u.to/O2T3Gg ), які розробляються на замовлення 
державних і громадських організацій. 2017 року таким проєктом стало створення збірки спогадів кременчуцьких 
учасників АТО і волонтерів “Герої згадують…”» (https://u.to/s2T3Gg ). 2018 року була розпочата робота над проєктом 
популяризації книги серед студентської молоді «Книга у віртуальному просторі» (https://u.to/4GT3Gg). 2019 року 
здобувачі долучилися до організації конкурсу Кременчуцької міської ради на здобуття літературної премії імені 
Віктора Баранова (https://u.to/-GT3Gg). Робота над проєктами забезпечується практичною спрямованістю ОП 
завдяки значному обсягу практичної підготовки, що дозволяє організувати ефективну роботу над кейсами. 
Практика передбачена на кожному курсі, що є відповіддю на потреби стейкхолдерів.
Отже, унікальність ОП полягає у впровадженні проєктної моделі навчання, яка забезпечує потреби підприємств 
регіону у багатопрофільних фахівцях.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) (https://u.to/Lmj3Gg) –  
підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для інноваційного розвитку України, самореалізації 
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Метою реалізації 
місії є отримання особою сукупності систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 
професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 
КрНУ у відповідній галузі знань, за певною кваліфікацією на I-III рівнях вищої освіти. Місія університету 
поширюється на регіон Придніпров’я, Україну та Європу.
  Місія КрНУ базується на чотирьох основних принципах:
  автономії, академічної доброчесності,  академічної мобільності та академічної свободи.
Стратегія ЗВО (https://u.to/dWj3Gg) передбачає забезпечення організації освітнього процесу в університеті, 
спрямованого на здобуття студентами якісної вищої освіти і на створення нових знань, умінь та навичок, що 
забезпечують їх компетентність відповідно до європейських стандартів вищої освіти.
Цілі ОПП «Журналістика» відповідають місії та Стратегії КрНУ: забезпечення підготовки, яка передбачає успішне 
здійснення професійної діяльності у галузі соціальних комунікацій. Становлення ОПП повинне сприяти зростанню 
конкурентоздатності випускника на ринку праці, інтернаціоналізації освітнього процесу та інтеграції у освітньо-
науковий простір.

 

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

Інтереси здобувачів вищої освіти враховуються під час формування цілей програми таким чином: передбачається 
досягнення мети навчання – готовність до працевлаштування, забезпечення умов формування і розвитку 
професійних компетентностей здобувача освіти за ОПП, що акредитується, а отже – оволодіння знаннями, 
уміннями і навичками, необхідними для успішного здійснення професійної діяльності.
При формуванні цілей та програмних результатів навчання освітньої програми враховані побажання здобувачів 
освіти, які виявлені в результаті інтерактивних анкетувань, проведених на рівні кафедри (https://u.to/Bmn3Gg) та 
університету (https://u.to/G2n3Gg). Здобувачі освіти та випускники програми беруть участь у щорічних засіданнях 
робочої групи щодо перегляду ОПП (протокол №1 https://u.to/J2n3Gg, протокол №2 https://u.to/PGn3Gg, протокол 
№3 https://u.to/dWn3Gg, протокол №4 https://u.to/imn3Gg) і засіданнях круглого столу, присвячених формуванню 
фахових компетентностей здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Журналістика» (протокол №1 
https://u.to/s2T3Gg, протокол №2 https://u.to/4GT3Gg, протокол №3 https://u.to/-GT3Gg).
ОПП спрямована на працевлаштування здобувача освіти («Працюємо за фахом» https://u.to/E2r3Gg) і  випускника 
(«Документи про працевлаштування» https://u.to/E2r3Gg).

- роботодавці

Інтереси роботодавців ураховані в змісті професійної підготовки. Базисом є прагнення готувати фахівця, 
адаптованого до професійної діяльності (Договори/меморандуми https://u.to/smP3Gg). Роботодавці входять до 
складу робочих груп щодо оновлення ОП: були враховані пропозиції С.Л. Перепелятника, директора КТРК, який 
зазначив, що випускник програми в умовах регіонального центру має бути спроможним працювати у різних сферах 
(ЗМК, зв’язки з громадськістю, видавничо-поліграфічний сектор, реклама тощо) (протокол №1 https://u.to/J2n3Gg); 
Т.В. Мержинської, керівника видавничого відділу КрНУ, та О.В. Щербатих, керівника видавництва, щодо змісту 
дисциплін редакторсько-видавничого фаху (протокол №2 https://u.to/PGn3Gg); В.Б. Ейсмонта, випускового 
редактора газети «AVтограф» та І.Я. Івасишина, керівника ПП «Оріон-Експрес», щодо обов’язкових освітніх 
компонент (протокол №3 https://u.to/dWn3Gg); Ю.М. Перепелятник, керівника прес-служби виконкому 
Кременчуцької міської ради, і Ф.О. Чужі, голови Спілки літераторів Кременчука «Славутич», щодо змін у 
тематичному наповненні дисциплін (протокол №4 https://u.to/imn3Gg). Роботодавці беруть участь у засіданнях  
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круглого столу, присвячених формуванню фахових компетентностей здобувачів освіти за ОП (протокол №1 
https://u.to/s2T3Gg, протокол№2 https://u.to/4GT3Gg, протокол №3 https://u.to/-GT3Gg).
2019 року було проведено інтерактивне опитування роботодавців з метою  оцінки якості ОП (https://u.to/0Wv3Gg). 
Результати інтерактивного опитування враховано у процесі оновлення ОП. 

- академічна спільнота

Створено умови для співпраці з представниками інших закладів вищої освіти (Договори про науково-педагогічне 
співробітництво https://u.to/smP3Gg), яка передбачає дослідження, розробку i прогнозування нових освітніх 
технологій у вищій освіті; формування сучасного науково-методичного забезпечення навчального процесу; 
стажування; забезпечення сприятливих умов для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації; підготовку та 
видання спільних наукових публікацій, монографій, підручників, навчальних посібників; рецензування рукописів, 
монографій, підручників, навчальних посібників, авторефератів дисертацій; організацію та проведення спільних 
наукових заходів: конференцій, семінарів, круглих столів, тижнів науки тощо.

- інші стейкхолдери

Постійний пошук потенційних роботодавців на ринку праці шляхом роботи над науковими проєктами 
(https://u.to/O2T3Gg).

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

Цілі та програмні результати навчання ОП сформовані таким чином, що зміст підготовки дозволяє забезпечити 
сучасну і якісну підготовку фахівців (https://u.to/8G-3Gg), здатних на високому професійному рівні застосовувати 
набуті знання при вирішенні конкретних практичних завдань медійного комплексу. Актуальність проблеми 
підготовки фахівців обумовлена новими тенденціями розвитку регіону у зв’язку з підвищенням попиту на 
кваліфікованих спеціалістів, здатних підготувати якісний контент (https://u.to/BXD3Gg). Фахові компетентності 
носять прикладний характер (https://u.to/MnD3Gg). Система загальних і спеціальних компетентностей і результатів 
навчання, закладених в основу ОП, відповідає державному стандарту і відображає регіональну специфіку 
(https://u.to/gHD3Gg). На ринку праці існує попит на фахівців, які здатні створювати медіапродукт іноземною 
мовою; комплексно аналізувати літературні та публіцистичні твори та здійснювати їх експертну оцінку; аналізувати 
інформаційний контент та здійснювати багатоаспектну правку; застосовувати засоби комп’ютерної графіки та 
розробляти дизайн видання; організовувати плідну співпрацю з літературними об’єднаннями, творчими спілками, 
бібліотечними установами, науково-дослідними та освітніми закладами; планувати та здійснювати наукові 
дослідження у медіагалузі; аналізувати інформацію, досліджувати громадську думку, ринок споживачів та 
здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання інформації; ефективно взаємодіяти та спілкуватись у професійній 
сфері.

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

Цілі та програмні результати навчання ОП враховують галузевий та регіональний контекст шляхом визначення 
загальних сучасних тенденцій у розвитку медіагалузі.
Міжгалузеві потреби: співпраця з різними соціальними інститутами – ПР 23.
Потреби галузі: ПР 01; ПР 02; ПР 03; ПР 05; ПР 09; ПР 10; ПР 11; ПР 12; ПР 13; ПР 14; ПР 15; ПР 16; ПР 17; ПР 18.
Потреби регіону: багатопрофільність випускника програми, його здатність працювати у різних секторах медіагалузі 
(ЗМК, зв’язки з громадськістю, видавничо-поліграфічний сектор, реклама тощо): 
згідно з ОПП 2017 р.: ПРН 3;  ПРН 4; ПРН 5; ПРН 6; ПРН 10; ПРН 11; ПРН 14; ПРН 15;
згідно з ОПП 2020 р.: ПР 19; ПР 20; ПР 21; ПР 22; ПР 24; ПР 25.

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

Шляхом аналізу аналогічних вітчизняних програм з підготовки бакалаврів (ОПП «Журналістика» Львівського 
національного університету імені Івана Франка https://u.to/oXj3Gg; ОПП «Журналістика» ДЗ «Луганський 
національний університет 
імені Тараса Шевченка» https://u.to/unj3Gg; ОПП 061.00.03 «Видавнича справа та редагування» 
Київського університету імені Бориса Грінченка (https://u.to/_3j3Gg) було сформульовані цілі та програмні 
результати навчання, які покладено в основу змісту таких освітніх компонентів, як «Вступ до фаху», «Теорія і 
практика видавничої справи» та ін.
Кафедра активно взаємодіє з профільними кафедрами інших ЗВО України у частині формування змісту підготовки, 
форм і методів, обміну досвідом наукової роботи, організації  практики і стажування (https://u.to/K3n3Gg, 
https://u.to/QHn3Gg).
Враховано позитивний досвід європейських ЗВО, зокрема: факультету журналістики і суспільної комунікації 
Краківської академії імені Анджея Фріча (https://u.to/J2n3Gg) в аспекті урахування тенденцій дифузії журналістики 
і зв’язків з громадськістю, факультету журналістики і нових медіа польського університету «Сівітас» 
(https://u.to/PGn3Gg) в аспекті збільшення обсягу вивчення англійської мови професійного спрямування, Інституту 
комунікаційних досліджень і журналістики Карлового університету (Чехія) (https://u.to/dWn3Gg) в аспекті 
пріоритетності практичної підготовки, Інституту комунікативних досліджень Лідського університету (Велика 
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Британія) (https://u.to/imn3Gg) в аспекті запровадження дистанційного навчання.

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

Галузевий Стандарт вищої освіти України спеціальності 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти був затверджений і введений у дію наказом МОН України від 
20.06.2019 № 864 (https://u.to/0nn3Gg). На підставі Стандарту вищої освіти була оновлена ОПП «Журналістика» 
(https://u.to/Anr3Gg). До ОПП увійшли усі передбачені Галузевим Стандартом вищої освіти результати навчання. 

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

Стандарт наявний.

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)?

168

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

72

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

Зміст ОП визначається описом предметної області, що відповідає Національній рамці кваліфікацій. Метою 
навчання за ОП є сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів 
соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов.
 ОП поділяється на окремі освітні компоненти, які складаються з навчальних дисциплін та практичної підготовки. 
Освітні компоненти ОПП становлять логічну взаємопов’язану систему, реалізація якої дає можливість досягти 
заявлених цілей і програмних результатів навчання. Зміст ОПП корелює із програмними результатами, 
передбаченими стандартом вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика».
Теоретичний зміст предметної області забезпечується навчальними дисциплінами. Робочі програми та силабуси 
кожної дисципліни містять теми, де визначається понятійний апарат, концепції та принципи їх використання. 
Лекційні заняття, що є основною складовою теоретичної підготовки здобувачів, складають 5,9% аудиторного часу. 
Здобувач вищої освіти має оволодіти загальнонауковими та специфічними методами, методиками та технологіями 
під час практичних, семінарських і лабораторних занять (на які відводиться 24,1% аудиторного часу), а також 
впродовж практики (6,87%) і виконання кваліфікаційної роботи (3,1%). ОПП «Журналістика» у КрНУ є унікальною 
й не перетинається з будь-якими суміжними спеціальностями.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується за допомогою індивідуального навчального плану 
(https://u.to/bHz3Gg), у якому зазначаються перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг 
навчального навантаження, типи індивідуальних завдань, вид семестрового оцінювання, обов’язкові та вибіркові 
навчальні дисципліни.  Процедура вибору дисциплін викладена у нормативних документах КрНУ, які оприлюднені 
на відповідній сторінці ОПП  (див. Нормативні документи https://u.to/Bmn3Gg). Перелік вибіркових дисциплін 
оновлюється шороку (див. Вибір дисциплін https://u.to/Bmn3Gg).
Індивідуальний навчальний план формується особисто. Куратор групи надає студенту необхідну інформацію і 
матеріали: навчальний план, анотації вибіркових освітніх компонентів (https://u.to/wnz3Gg) і силабуси 
(https://u.to/B333Gg) для аналізу компетентностей і очікуваних програмних результатів навчання, бланк заяви 
(https://u.to/FH33Gg) для вибору дисциплін.
Індивідуальна освітня траєкторія здобувача формується шляхом вибору тематики та керівника курсової та випускної 
робіт, вибору форм, способів та консультантів для апробації результатів наукових досліджень, вибору баз практики, 
участі у складі робочої групи ОП, участі у додаткових курсах і тренінгах, програмах академічної мобільності. 
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Формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів з особливим освітніми потребами регулюється 
спеціальними документами (https://u.to/O333Gg, https://u.to/T333Gg).
Отже, навчання за ОП реалізує принципи студентоцентрованого навчання.

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

 У процесі щорічного перегляду ОП на основі вивчення пропозицій стейкхолдерів формується перелік вибіркових 
навчальних дисциплін, що оприлюднюється на сторінці ОП (див. Вибір дисциплін https://u.to/Bmn3Gg). Після 
зарахування здобувачам пропонується ознайомитися з внутрішніми нормативними документами КрНУ, що 
регламентують процес формування індивідуальної освітньої траєкторії, та з переліком вибіркових дисциплін, за 
результатами якого вони подають заяву про зарахування на вивчення обраних курсів. Здобувачі вищої освіти за 
ОПП, що акредитується, мають можливість самостійно обирати дисципліни з блоку вибіркових, що регламентується 
«Положенням про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за 
вибором студента» навчальних планів освітніх рівнів бакалавр, магістр» (https://u.to/doD3Gg), (наказ ректора 143-1 
від 31.08.2020). До 31.08.2020 у КрНУ діяло  «Положення про формування та процедуру вибору навчальних 
дисциплін розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» навчальних планів освітніх рівнів бакалавр, магістр»  
(https://u.to/joD3Gg)  (наказ ректора КрНУ від 06.11.2019 № 303-1), а до 06.11.2019 –  «Положення про формування 
та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» навчальних планів освітніх 
рівнів бакалавр, магістр» (https://u.to/zID3Gg) (наказ ректора КрНУ від 22.06.2016 № 144-1). Ці документи були 
розроблені відповідно до Розділу X статті 62 пункту 15 Закону України «Про вищу освіту» (https://u.to/CrHJFQ). 
Також вибір дисциплін реалізується на основі Алгоритму вибору дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за 
вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», заповнення індивідуального 
навчального плану студента (ІНПС) (https://u.to/6oD3Gg) (наказ ректора КрНУ від 20.12.2019 № 342-1), «Порядку 
ведення індивідуального навчального плану студента» (https://u.to/bHz3Gg) (наказ ректора КрНУ від 06.11.2019 № 
301-1) та «Положення про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені 
Михайла Остроградського» (https://u.to/jYH3Gg).
Зміст вибіркових дисципліни визначається особливостями регіональних потреб у фахівцях з журналістики, певним 
досвідом підготовки фахівців у КрНУ. Визначення курсів проводиться за результатами аналізу ОПП вітчизняних і 
зарубіжних ЗВО, вивчення попиту на фахівців спеціальності 061 «Журналістика» на ринку праці. Перевага 
надається пропозиціям потенційних роботодавців і студентів. Зміст дисциплін обговорюється на засіданнях робочої 
групи (https://u.to/ToH3Gg, https://u.to/dWn3Gg, https://u.to/imn3Gg). Дисципліни вільного вибору студентів 
орієнтовані на задоволення їх освітніх і культурних потреб, передбачають додаткову фундаментальну і професійно 
орієнтовану підготовку.

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

У навчальному плані ОПП «Журналістика» (2020 р.) передбачені такі види  практик: навчальна (2-й семестр – 4 
кредити, 4-й семестр – 4 кредити, 6-й семестр – 4 кредити) та переддипломна (8-й семестр – 4,5 кредити) загальною 
кількістю 16,5 кредитів ECTS. Окрім того, активно запроваджуються виїзні практичні заняття на підприємства: 
редакції ЗМК, рекламні агенції, видавничо-поліграфічні компанії Кременчука (https://u.to/84H3Gg). Практики 
забезпечено наскрізною програмою (https://u.to/CIL3Gg). Практики формують загальні та фахові компетентності 
залежно від профілю підприємства, на якому студент проходить практику, та передбачені ОПП. Цілі, завдання 
практичної підготовки, її зміст формулюються за результатами обговорення з потенційними роботодавцями, що 
підтверджується угодами про співпрацю та угодами на організацію баз практичної підготовки (https://u.to/smP3Gg).

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

Зміст ОП сприяє набуттю соціальних навичок (soft skills), що забезпечується досягненням ПРН під час засвоєння 
обов’язкових компонент (та може поглиблюватися вибірковими освітніми компонентами), а саме: 
ОПП 2017 р.: 
1) комунікативні навички – ПРН2, ПРН13, ПРН14, ПРН16, ПРН17, ПРН18; 2) навички роботи в команді, навички 
планування, формування лідерських якостей – ПРН16, ПРН17, ПРН18; 3) формування критичного мислення – 
ПРН12; 4) етичність, відповідальність – ПРН4. 
ОПП 2019 р.:
1) комунікативні навички – ПР01, ПР11, ПР12, ПР18; 2) навички роботи в команді, навички планування, 
формування лідерських якостей – ПР06, ПР07, ПР16;  3) формування критичного мислення – ПР04, ПР09, ПР10; 4) 
етичність, відповідальність – ПР09, ПР10, ПР18.
ОПП 2020 р.:
1) комунікативні навички – ПР01, ПР11, ПР12, ПР18, ПР23, ПР26; 2) навички роботи в команді, навички 
планування, формування лідерських якостей – ПР06, ПР07, ПР16, ПР23;  3) формування критичного мислення – 
ПР04, ПР09, ПР10, ПР20, ПР21, ПР25; 4) етичність, відповідальність – ПР09, ПР10, ПР18.
Набуття soft skills відбувається також завдяки участі у органах студентського самоврядування (https://u.to/goL3Gg), 
різноманітних тренінгах, концертах, ділових іграх, волонтерській діяльності та благодійніх акціях, роботі на 
проєктами тощо. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Оскільки професійний стандарт відсутній, зміст ОПП «Журналістика» орієнтований на набуття професійних 
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компетентностей та програмних результатів, задекларованих Національною рамкою кваліфікацій. Після 
завершення навчання здобувач вищої освіти отримує кваліфікацію бакалавра  журналістики.

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

У КрНУ розроблені загальні вимоги щодо розподілу обсягу окремих освітніх компонентів ОП, включно із 
самостійною роботою (у кредитах ЄКТС), із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти («Положення про 
організацію освітнього процесу в КрНУ») (https://u.to/7IT3Gg). Вимоги встановлює навчальний відділ, вони містять 
формули обчислення достатності навчального навантаження на студентів відповідно до кількості кредитів і видів 
завдань. Основною проблемою є складність та відсутність механізму оцінювання реального навантаження студентів 
з урахуванням самостійної роботи студентів. Проводяться періодичні опитування студентів щодо їх ймовірного 
перевантаження та визначення реальної необхідності кількості годин на виконання самостійної роботи 
(https://u.to/BYX3Gg). Аналіз результатів опитування студентів свідчить про те, що часу на самостійну роботу їм 
вистачає (https://u.to/MIX3Gg, https://u.to/P4X3Gg, https://u.to/UoX3Gg).

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

Дуальна форма освіти за ОП не реалізується. Проте в університеті ведеться активна робота у цьому напрямі. 
Розробляються «Положення про дуальну організацію освітнього процесу за денною формою навчання», 
«Положення про підприємства-партнери», «Положення про наставництво». Відповідно до наказу МОНУ № 1296 від 
15.10.2019 р. (https://u.to/m4b3Gg) Політехнічний коледж КрНУ включено до переліку закладів фахової передвищої 
та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою освіти. 
За ОПП «Журналістика» запроваджуються заходи для подолання розриву між теорією та практикою, наукою та 
бізнесом, підвищення якості підготовки з урахуванням вимог роботодавців, зокрема, залучаються професіонали-
практики (Кіндра С.О. – директор редакції Світловодського міського радіомовлення Світловодської міської ради) до 
проведення аудиторних занять, науково-методичних семінарів, круглих столів, до перегляду ОП і навчальних 
планів, враховуються конкретні запити підприємств, організацій та установ до змісту та якості підготовки здобувачів 
ОП.

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

http://www.kdu.edu.ua/new/priyom.php 

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

Для вступників на ОПП «Журналістика» використовується університетський документ, що відповідає умовам 
прийому МОН України на 2020 рік.
Проте ЗВО скористався можливістю встановити відповідний бал ЗНО та вагу предметів сертифікату ЗНО 
(коєфіцієнти) (Додаток 5 до Правил прийому на навчання до Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського у 2020 році (https://u.to/5Yf3Gg), які становлять для небюджетної конкурсної пропозиції 
українська мова та література – 0,40; Історія України 0,30; математика або іноземна мова – 0,20.
Умови прийому на ОП оприлюднені на сторінці ОП у рубриці «Студенту і абітурієнту» (https://u.to/9of3Gg). 
У правилах прийому відсутні дискримінаційні положення, які обмежують вступ на ОПП людей з особливими 
потребами.

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

«Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ» (https://u.to/jYH3Gg), відповідно до Наказу МОН України 
№ 54 від 18.01.2018 р. «Про затвердження положення про порядок відрахування, переривання навчання, 
поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки», 
визначає правила КрНУ щодо, зокрема, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти.
Студенту, переведеному до КрНУ з іншого закладу освіти, видається залікова книжка (індивідуальний навчальний 
план студента) з проставленими перезарахованими оцінками (за умови ідентичної назви, обсягу навчальної 
дисципліни та форм семестрового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та 
екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін).
Питання академічної мобільності регулюються «Положенням про порядок реалізації права на академічну 
мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського» (https://u.to/Y4j3Gg). Згідно з цим документом здобувач вищої освіти надає документ за 
результатами навчання, кількістю кредитів ЄКТС та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків або 
звіт щодо участі у наукових та освітніх заходах, завірений в установленому порядку ЗВО-партнером, на базі якого 
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здійснюється академічна мобільність.

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

Прийом на навчання громадян України регулюється «Правилами прийому на навчання до КрНУ» 
(https://u.to/poj3Gg). Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненими 
спеціальностями можуть прийматись за умови успішного складання фахового випробування зі спеціальності 
(https://u.to/vIj3Gg). Зарахування результатів навчання (кредитів), що були встановлені під час навчання на інших 
ОП, здійснюється за документами про раніше здобуту освіту (додаток до диплома, академічна довідка, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації), витягом з навчальної картки, у разі одночасного навчання за декількома програмами, або 
академічної довідки ЄКТС згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу» (https://u.to/7IT3Gg).
На ОП, що акредитується, прикладів визначення результатів навчання за програмами академічної мобільності, не 
було.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентуються «Порядком визнання 
результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти у Кременчуцькому національному університеті 
імені Михайла Остроградського» (Додаток до «Положення про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського» (пункт 4.1), затвердженого наказом ректора від 
06.11.2019 року № 302-1)  (https://u.to/T333Gg), який розміщено у вільному доступі на офіційному сайті КрНУ. 
Згідно з цим документом право на визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти, 
поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти.

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

Практики застосування вказаних правил на ОПП відсутні. 

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

Підготовка за ОП здійснюється за очною формою навчання, що забезпечує безпосередній контакт здобувачів з 
викладачами при поєднанні аудиторної (1/3) та самостійної (2/3) роботи. Сприяння методів навчання досягненню 
програмних результатів відображено у таблиці 3 та у робочих програмах (https://u.to/r4z3Gg) і силабусах 
(https://u.to/B333Gg). Для досягнення здобувачами заявлених програмних результатів навчання використовуються 
наступні форми: аудиторна (лекції та практичні заняття з використанням сучасних інформаційних технологій), 
позааудиторна, індивідуальна (консультування з навчальних дисциплін з використанням веборієнтованого підходу), 
самостійна (підготовка аналітичних звітів, рефератів, есе), групова (засідання проблемних гуртків, наукових 
семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій тощо), практика. Особливістю підготовки здобувачів 
ОП є використання комбінації традиційних та інноваційних методів навчання у формі проблемних лекцій, лекцій-
візуалізацій, практичних занять-диспутів, навчальних дискусій, мозкового штурму.  Також системно 
використовується проєктна методика, коли студенти і викладачі спільно працюють над кейсом 
(https://u.to/O2T3Gg), який забезпечує формування компетентностей і досягнення програмних результатів 
навчання (https://u.to/s2T3Gg, https://u.to/4GT3Gg, https://u.to/-GT3Gg).
ОП передбачено поєднання теоретичного навчання в університеті з проведенням виїзних практичних занять 
безпосередньо на виробництві і залученням фахівців до проведення занять на кафедрі (https://u.to/84H3Gg).

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?

ОПП «Журналістика» передбачає імплементацію практик студентоцентрованого навчання в освітній процес, а саме: 
у процесі розробки ОП враховувалися рекомендації та пропозиції студентів  (https://u.to/J2n3Gg). Вибір форм, 
методів навчання і викладання регламентується документом ЗВО «Кодекс якості Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського» (https://u.to/oY73Gg). 
ОП передбачає вибір дисциплін, гнучкість навчальних траєкторій, різноманітні методи подачі матеріалу, 
застосування педагогічної інноватики, оперативне реагування на скарги і пропозиції учасників освітнього процесу. 
Для вивчення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання регулярно проводяться 
інтерактивні опитування. Згідно з результатами опитувань (https://u.to/Bmn3Gg) здобувачі вищої освіти задоволені 
методами навчання і викладання. 
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Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Забезпечення принципів академічної свободи в КрНУ регламентується Статутом (п. 3.7) (https://u.to/7IT3Gg) і 
«Положенням про організацію освітнього процесу» (https://u.to/jYH3Gg). Підґрунтям для забезпечення реалізації 
принципів академічної свободи є реалізація права викладачів на вільний вибір напрямів наукових досліджень, 
форм і місця підвищення кваліфікації, розробку авторських курсів, участь в експериментальній міжнародній 
діяльності (https://u.to/H4-3Gg) тощо. Регулярне підвищення кваліфікації (курси, стажування, захист дисертації, 
академічна мобільність, конференції, тренінги, самоосвіта тощо (https://u.to/OI-3Gg)  дозволяють включати у 
контент дисциплін набуті знання й досвід.
КрНУ забезпечує науково-педагогічним працівникам вільний вибір форм та методів викладання (https://u.to/VY-
3Gg, https://u.to/oY73Gg,  https://u.to/go-3Gg). Методи навчання і викладання за ОП, що акредитується, в повному 
обсязі дозволяють реалізувати принципи академічної свободи. Викладачі вільно обирають зміст, форми і методи 
навчальної, методичної і наукової роботи. Відповідно до принципів академічної свободи з метою врахування 
інтересів здобувачів розширено форми і методи навчання, зокрема запроваджено практику інтерактивного 
спілкування з викладачами у форматі вебконференцій, онлайн-консультацій, дистанційного методичного 
супроводження самостійної роботи.
Урахування інтересів здобувачів вищої освіти за ОП в аспекті дотримання принципів академічної свободи 
виражається вільним вибором освітніх компонентів.

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 *

На сайті кафедри (http://inmov.kdu.edu.ua/) у відкритому доступі своєчасно розміщується актуальна інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання: діюча ОП, навчальний план, розклад занять здобувачів, 
навчально-методичні комплекси, силабуси, анотації вибіркових освітніх компонентів, графік організації освітнього 
процесу, критерії оцінювання, відгуки-рецензії та пропозиції стейкхолдерів тощо. Після зарахування на навчання на 
ОП здобувачі отримують посилання на вебсторінку ОП та інформацію щодо формування індивідуальної освітньої 
траєкторії на основі вивчення змісту, цілей та очікуваних ПРН за обов’язковими та вибірковими освітніми 
компонентами. 
Інформація щодо порядку та критеріїв оцінювання  надаються заздалегідь на початку певного освітнього 
компоненту. Навчально-методичний комплекс (https://u.to/r4z3Gg), силабуси освітніх компонентів, у яких 
міститься ця інформація (https://u.to/B333Gg), критерії оцінювання (https://u.to/OZH3Gg) оприлюднені на сайті 
кафедри. Інформування про організацію навчального процесу здійснюється через структурні підрозділи КрНУ 
(https://u.to/UpH3Gg). Інформаційний ресурс доступний як мобільний додаток у мобільному телефоні. Доступ до 
навчальних матеріалів бібліотеки здійснюється через файловий архів КрНУ, сторінки наукової бібліотеки та 
електронного архіву. Така форма інформування здобувачів забезпечує оперативність, доступність інформації та 
ефективність її використання.

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

Наукова-дослідницька діяльність є невід’ємною складовою освітнього процесу підготовки здобувачів за ОПП 
«Журналістика». Навчання через дослідження відбувається за рахунок інтеграції результатів наукових досліджень 
викладачів в освітній процес та залучення здобувачів до науково-дослідницької діяльності. Це передбачає 
забезпечення дослідницької спрямованості освітнього процесу, яке відбувається шляхом залучення здобувачів до 
пошукової роботи (див. розділ «Студентська наукова робота» https://u.to/q5L3Gg); розвиток різних форм наукової 
співпраці у рамках укладених угод (https://u.to/smP3Gg); безпосередню участь викладачів та здобувачів вищої освіти 
у науково-дослідницьких проєктах (https://u.to/O2T3Gg), що фінансувалася з міського бюджету; організацію та 
проведення наукових заходів з залученням здобувачів (конференцій, форумів, круглих столів, стажувань, тренінгів 
тощо). Активізація здобувачів до участі у науково-дослідницькій діяльності відбувається через заохочення шляхом 
отримання додаткових балів при оцінюванні знань за окремими освітніми компонентами при наявності наукових 
публікацій за відповідною тематикою та підтвердженої участі у наукових заходах (https://u.to/OZH3Gg). 
Прикладом поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП є спільна робота викладачів і студентів над 
проєктом «Книга у віртуальному просторі», одним з результатів якого став захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій викладача Хміль-Чуприни В. В. на тему «Популяризація читання 
художньої літератури в українських засобах масової комунікації» (https://u.to/D5P3Gg). За результатами 
дослідження планується випуск колективної монографії «Шляхи подолання кризи читання: 
соціальнокомунікаційні та психолого-педагогічні аспекти». 
Робота над організацією конкурсу Кременчуцької міської ради на здобуття літературної премії імені Віктора 
Баранова стала поштовхом для науково-дослідницької діяльності здобувачів освіти, які, зокрема, взяли участь у V  
Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми 
сучасного суспільства» з доповіддю на тему «Напрями висвітлення ЗМК літературної премії Віктора Баранова» 
(студентка ІІІ курсу В. А. Матюшенко). 
У 2020 році розпочалася спільна робота викладачів та здобувачів освіти  над створенням книги про Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського з нагоди 100-річного ювілею. Передбачається 
інтерв’ювання, а також редакторське опрацювання текстових та ілюстративних матеріалів. Результати діяльності 
стануть основою курсових і кваліфікаційних робіт, а також наукових публікацій.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
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Пропозиції щодо внесення змін у зміст освітніх компонентів ОПП «Журналістика» формуються постійно за 
потребою на основі результатів опитувань та зустрічей зі стейхкхолдерами, результатами науково-методичних 
семінарів щодо сучасних наукових досягнень та практик і доцільності їх використання у навчанні. Сформовані 
пропозиції виносяться на розгляд засідання кафедри, і за умови їх схвалення – на розгляд методичної комісії КрНУ 
за спеціальністю 061 «Журналістика». Оновлений зміст освітніх компонент після схвалення методичною комісією 
затверджується проректором з науково-педагогічної та методичної роботи, після чого оприлюднюється у відкритому 
доступі у репозитарії КрНУ, посилання на який є на сайті кафедри (https://u.to/r4z3Gg). Процедура безпосереднього 
оновлення контенту з урахуванням поетапного узгодження та затвердження триває від одного до двох тижнів. Для 
розвитку системності процесу перегляду та оновлення змісту освітніх компонент ОПП, залучення більш широкого 
кола стейкхолдерів та активізації зворотного зв’язку зі здобувачами запроваджено інтерактивне опитування 
роботодавців (https://u.to/0Wv3Gg) і здобувачів освіти (https://u.to/Bmn3Gg).
Так, наприклад, за результатами цих опитувань у 2019 році за ініціативи здобувачів освіти внесено зміни до змісту 
навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (оновлено тему  «Апробація наукових досліджень»), що 
дозволяє підвищити публікаційну активність здобувачів. У 2020 році ОПП доповнено дисципліною «Академічна 
українська мова»,  зміст якої враховує сучасні вимоги до наукової діяльності та оформлення наукових досліджень у 
галузі соціальних комунікацій, зокрема, містить такі теми, як  «Складові академічної культури», «Академічна 
доброчесність» і «Наукові бази даних».  З огляду на актуальні тенденції інтеграції інформаційних і комунікаційних 
технологій були введені нові освітні компоненти, як-от «Сучасні медіатехнології» і  «Конвергентна журналістика». 
Сучасні практики журналістського розслідування були враховані у процесі формування змісту дисципліни 
«Інвестигативна журналістика».

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

У Стратегічній програмі розвитку університету є розділ Інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір 
(https://u.to/dWj3Gg).
Інтернаціоналізацією діяльності у КрНу опікується Центр міжнародної діяльності. З метою активізації міжнародних 
зв’язків у КрНУ розроблена «Стратегічна програма інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір» 
(https://u.to/c6j3Gg). На ОПП «Журналістика» міжнародна мобільність (https://u.to/H4-3Gg)  реалізується у формах 
науково-педагогічного стажування (https://u.to/OI-3Gg), участі у міжнародних конференціях. Здобувачі освіти 
беруть участь у міжнародних конкурсах (https://u.to/rKj3Gg, https://u.to/vKj3Gg, https://u.to/0aj3Gg, 
https://u.to/9aj3Gg)
У КрНУ наявний безоплатний доступ до міжнародних наукових ресурсів і баз даних (Scopus, Web of Science, Index 
Copernicus тощо), та освітньо-наукових ресурсів (Google Book Search, OAPEN, Journals4Free, Electronic Journals 
Library, HighWire Press, Harvard University, Theses Canada Portal, Open Knowledge Repository, The OpenCourseWare 
Consortium тощо).
У межах ОП впроваджується інтернаціональний досвід реформування освіти в галузі соціальних комунікацій 
(https://u.to/CKn3Gg), методології наукових досліджень і викладання професійних дисциплін, організації і 
координації наукової академічної мобільності (https://u.to/LKn3Gg), педагогічної інноватики (https://u.to/Sqn3Gg),  
методики викладання іноземних мов (https://u.to/hKn3Gg).

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?

Система контролю за рівнем знань студентів регламентована 
«Положенням про організацію освітнього процесу в КрНУ» (https://u.to/jYH3Gg), «Положенням про проведення 
поточного та семестрового контролю» (https://u.to/T333Gg) та «Системою забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти 
(внутрішня система забезпечення якості) в Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського» (https://u.to/go-3Gg). 
На ОПП «Журналістика» використовуються наступні види контролю: поточний (на практичних заняттях), 
підсумковий (оцінювання на окремих етапах вивчення кожної ОК), семестровий (у формі іспитів та 
диференційованих заліків), атестація (у формі кваліфікаційної роботи).
Форми проведення поточного контролю визначаються специфікою та змістовним наповненням кожної освітньої 
компоненти. Рівень сформованих знань відповідно до програмних результатів навчання оцінюється у формі 
тестового контролю та оцінювання рефератів. Рівень сформованості вмінь визначається за результатами 
оцінювання презентацій, виконання практичних завдань. Рівень досягнення комунікаційних навичок як 
програмних результатів навчання визначається через оцінювання презентацій і доповідей. Рівень автономії та 
відповідальності здобувачів оцінюється за результатами виконання індивідуальних завдань у рамках самостійної 
роботи. Крім того індивідуальні завдання здобувачам сформовані з урахуванням студентоцентрованого підходу і 
враховують їх особисті здібності, потреби та напрямки наукових інтересів, а також базовий рівень підготовки.
Підсумковий контроль проводиться у формі модульного контролю (не менше двох змістовних модулів за кожною 
освітньою компонентою). Для проведення підсумкового контролю запроваджується вільне програмне забезпечення 
(платформа Moodle http://krnu.org/), що дозволяє здобувачам здійснювати самоконтроль досягнення результатів 
навчання. Семестровий контроль може бути проведений у вигляді диференційованого заліку (у тому числі після 
проходження практики) або іспиту. Залік студент отримує як суму балів за поточний та модульний контролі. 
Поєднання різних форм контрольних заходів дозволяють встановити рівень сформованості компетентностей 
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здобувачів та перевірити досягнення програмних результатів навчання.
Форми проведення контрольних заходів, що використовуються на ОПП, та критерії оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти розроблені кафедрою у відповідності до зазначених положень, відображені у  
робочих програмах освітніх компонентів і силабусах та оприлюднені у відкритому доступі на сайті кафедри 
(https://u.to/B333Gg). Зміст силабусів сформований з урахуванням студентоцентрованого підходу, що забезпечує 
прозорість та зрозумілість для здобувачів вищої освіти.

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

Види контрольних заходів та критерії їх оцінювання регламентуються
«Положенням про організацію освітнього процесу КрНУ» (https://u.to/jYH3Gg), «Кодексу якості КрНУ» 
(https://u.to/oY73Gg), «Положенням про проведення поточного та семестрового контролю» (https://u.to/VDj4Gg) та 
передбачають: поточний контроль, семестровий підсумковий контроль, атестацію та контроль залишкових знань. 
Строки проведення контрольних заходів регламентуються графіком навчального процесу, оприлюдненого на сайті 
КрНУ, інформаційних стендах тощо. Форма проведення контрольних заходів, зміст і структура екзаменаційних 
білетів (контрольних завдань) і критерії оцінювання визначаються у робочій програмі і рейтинговій системі 
оцінювання результатів навчання, оприлюднюються в анотаціях освітніх компонент. 
Критерії оцінювання знань здобувачів оприлюднено на сторіці ОП (https://u.to/OZH3Gg).

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

Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання доводиться здобувачам освіти: через 
оприлюднені на офіційному вебсайті  ОП, РНП (силабуси) навчальних дисциплін за ОП; безпосередньо викладачем 
на першому занятті з кожної дисципліни; на консультаціях.
Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться навчальним відділом університету до відома не пізніше, 
як за місяць до початку сесії і виставляється на офіційному вебсайті університету (https://u.to/gzj4Gg).
Інформація про форми та критерії оцінювання результатів навчання з кожної освітньої компоненти доводиться 
здобувачам вищої освіти на першому занятті лектором та є доступною в силабусах (https://u.to/B333Gg) та 
затверджених критеріях оцінювання знань, що розміщені у вільному доступі на сайті (https://u.to/OZH3Gg). 
Процедура проведення контрольних заходів регламентована «Положенням про організацію освітнього процесу в 
КрНУ» (https://u.to/7IT3Gg).
У формі інтерактивного опитування та анкетування здобувачі можуть висловлювати думку щодо чіткості та 
зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень (https://u.to/kDn4Gg), вносити пропозиції щодо їх зміни, 
які враховуються під час перегляду ОП та змісту окремих освітніх компонентів. Оцінювання знань студентів 
здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в 
КрНУ» (https://u.to/jYH3Gg), яка у відомості обліку успішності доповнюється оцінками за національною системою і 
за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS.

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

Згідно зі Стандартом вищої освіти здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти, атестація 
здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, яка являє собою виготовлений інформаційний 
продукт або проєкт інформаційної акції чи інформаційну акцію, до яких додають пояснювальну записку. 
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у 
сфері соціальних комунікацій, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов. Кваліфікаційна робота не 
повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на 
сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Атестація здобувачів за ОПП «Журналістика» (https://u.to/Anr3Gg, https://u.to/MTr4Gg) відповідає вимогам 
стандарту вищої освіти. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або 
практичної проблеми у сфері соціальних комунікацій (https://u.to/STr4Gg). Кваліфікаційні роботи перевіряються на 
академічний плагіат згідно з інструкцією (https://u.to/ajr4Gg) і розміщуються у репозитарії університету 
(https://u.to/fDr4Gg).
Атестація здобувачів здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої входять представники роботодавців і 
наукових установ, що дозволяє перевіряти фахові компетенції та результати навчання, які реалізуються при 
здійсненні професійної та дослідницької діяльності.

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

Процедура проведення контрольних заходів у КрНУ регулюється Положенням про проведення поточного та 
семестрового контролю (https://u.to/T333Gg) та відображена у «Порядку ведення індивідуального навчального 
плану студента» (https://u.to/T333Gg), які розміщено у вільному доступі на сайті університету.
 На першому занятті лектор доводить до відома здобувачів процедуру проведення контрольних заходів та надає 
посилання на відповідні нормативні документи. Програми навчальних дисциплін (https://u.to/r4z3Gg) та силабуси 
(https://u.to/B333Gg) містять інформацію про види та форми контролю і критерії оцінювання знань здобувачів.
Процедура проведення окремих контрольних заходів регулюється відповідними розділами «Положення про 
організацію освітнього процесу в КрНУ» (https://u.to/jYH3Gg). Так, модульні контрольні роботи проводяться у 
межах вивчення модулів окремих дисциплін, завдання до них укладаються викладачем і затверджуються на 
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засіданні кафедри.
Організація роботи екзаменаційної комісії (ЕК) здійснюється відповідно до «Положення про порядок створення, 
організацію і роботу екзаменаційної комісії» (https://u.to/Vjv4Gg,  https://u.to/cDv4Gg).

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

Отримана сума балів за поточний та підсумковий контроль формує оцінку здобувача. Всі навчальні дисципліни 
оцінюються за 100-бальною системою. У критеріях оцінювання наводиться розподіл балів з вказаними видами 
робіт.
Об’єктивність визначається чітко виписаними критеріями й нормами оцінювання  (https://u.to/OZH3Gg). 
Неупередженість оцінювання підтверджується результатами анкетування здобувачів освіти (https://u.to/MIX3Gg, 
https://u.to/P4X3Gg, https://u.to/UoX3Gg). 
В університеті розроблено і використовується онлайн система оцінки якості навчання й тестування знань студентів 
http://krnu.org/.
Процедури врегулювання конфлікту інтересів зазначені у «Порядку запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, інших видів 
конфліктних ситуацій)» (https://u.to/7IT3Gg), «Положенні про проведення поточного та семестрового контролю у 
КрНУ» (https://u.to/T333Gg), а також у Пам’ятці «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ» 
(https://u.to/VTz4Gg).
Для оскарження дій НПП, результатів контрольних заходів та інших конфліктних ситуацій в університеті здобувач 
або його законний представник може подати апеляційну заяву декану факультету протягом 3 робочих днів, яка 
розглядається комісією у складі трьох членів у п’ятиденний термін. У випадку задоволення апеляційної скарги 
комісія приймає рішення щодо зміни оцінки контрольного заходу або адміністративного впливу на дії НПП.
Випадків застосування процедур врегулювання конфлікту інтересів за ОП не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється «Положенням про проведення поточного та 
семестрового контролю у КрНУ» (https://u.to/T333Gg). У разі отримання незадовільної оцінки або наявності 
заборгованості перескладання іспиту або диференційованого заліку з дисципліни допускається не більше двох разів. 
При другому перескладанні іспит або залік у здобувача приймає комісія, яка створюється деканом. Здобувачам 
освіти, які одержали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати 
академічну заборгованість після закінчення сесії протягом тижнів перескладання за розкладом. За наявністю 
документально підтверджених поважних причин розпорядженням декана може встановлюватися індивідуальний 
графік складання іспитів та заліків тривалістю не більше місяця після закінчення зимової екзаменаційної сесії, а 
після літньої екзаменаційної сесії – до початку нового навчального року.
Випадків застосування відповідних правил до здобувачів освіти за ОПП «Журналістика» не було. 

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

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів  регулюються у КрНУ «Порядком 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів 
контрольних заходів, інших видів конфліктних ситуацій)» (https://u.to/T333Gg). Для оскарження результатів 
контрольних заходів в університеті здобувач або його законний представник може подати апеляційну заяву декану 
факультету протягом трьох робочих днів після виникнення конфліктної ситуації. За наказом декана для розгляду 
апеляційної заяви створюється комісія у складі трьох членів, яка здійснює її розгляд у п’ятиденний термін. У 
випадку задоволення апеляційної скарги комісія приймає рішення щодо зміни оцінки контрольного заходу або 
адміністративного впливу на дії науково-педагогічного працівника, що оформлюється відповідним протоколом. 
Випадків оскарження процедур та результатів контрольних заходів за ОПП не було.

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

У відповідності до ст. 42 Закону України «Про освіту», в університеті функціонує система забезпечення дотримання 
академічної доброчесності, яка реалізується на основі листа МОН України № 1/9-650 від 23.10.2018 р. Політика, 
стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності містяться у «Кодексі академічної етики КрНУ» 
(https://u.to/-Tz4Gg).
Документи університету, що визначають політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, 
розміщені на сторінці «Якість освіти». Нормативна документація сайту університету (https://u.to/LD34Gg), а саме: 
«Кодекс якості КрНУ», «Кодекс академічної етики КрНУ», «Інструкція щодо перевірки ВКР на академічний плагіат 
із використанням програмно-технічних засобів», «Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти (внутрішня система забезпечення якості) в КрНУ».
В університеті діє Комісія з етики Університету, постійний колегіальний орган, який відповідає за організаційно-
методичне забезпечення виконання прийнятих в Університеті стандартів академічної етики, розгляд заяв про 
порушення академічної доброчесності та недотримання етичної поведінки, а також надання пропозицій 
адміністрації щодо притягнення порушників до відповідальності й накладання відповідних санкцій.
Існуюча система перевірки робіт на наявність академічного плагіату з використанням програми Unicheck дозволяє 
безкоштовно перевіряти результати наукових досліджень та ВКР здобувачів освіти за ОПП (https://u.to/QD34Gg).
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Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

У КрНУ діє «Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на 
академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на 
академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» (https://u.to/ajr4Gg). Згідно з цими 
документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється на 
базі електронного репозитарію КрНУ (https://u.to/gD34Gg), який зберігає та надає доступ до електронних версій 
наукових і навчальних матеріалів, створених науковими працівниками та здобувачами освіти, а також за допомогою 
репозитаріїв, доступних у мережі Інтернет. У 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У межах дії цієї 
угоди університету надається можливість перевірки кандидатських і докторських дисертацій, які підготовлені до 
захисту у спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, а також наукових праць 
здобувачів і викладачів. За критерій оригінальності творів береться показник рівня унікальності тексту у відсотках, 
отриманий за допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних 
запозичень

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

Для здобувачів вищої освіти на сайті КрНУ 
оприлюднений «Кодекс академічної етики КрНУ» (https://u.to/-Tz4Gg). З метою популяризації академічної 
доброчесності серед здобувачів вищої освіти після зарахування на навчання їх ознайомлюють з цим документом.
Інформація про академічну доброчесність міститься у силабусах освітніх компонентів (https://u.to/B333Gg). 
У процесі підготовки кваліфікаційних робіт здобувачі застосовують принципи академічної доборочесності та 
перевіряють свої матеріали на предмет наявності плагіату, використовуючи інформаційно-технічні засоби. 
Електронні версії кваліфікаційних робіт зберігаються у репозитарії університету (https://u.to/fDr4Gg). 
У жовтні 2019 року в КрНУ відбулись тренінги «Нова процедура акредитації освітніх програм: як 
покращуватиметься якість?» (https://u.to/Fj-4Gg).
Для здобувачів вищої освіти на сайті КрНУ оприлюднена презентація, яка містить ґрунтовну інформацію про 
академічну доброчесність (https://u.to/OT-4Gg).
До переліку вибіркових освітніх компонентів ОПП «Журналістика» входять навчальні дисципліни «Академічна 
українська мова», «Основи наукових досліджень» і «Наукові дослідження у медіагалузі», зміст яких передбачає 
ознайомлення з принципами академічної доброчесності та з нормативними документами, що діють у КрНУ щодо 
принципів академічної доброчесності. На сайті КрНУ оприлюднений вебінар К.Л. Сізової  «Публікаційна активність 
сучасного науковця» (https://u.to/az-4Gg), однією з тем якого є принципи академічної доброчесності.

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

Кодекс академічної етики КрНУ (https://u.to/-Tz4Gg) визначає види порушень академічної доброчесності та різні 
можливі реакції на відповідні порушення.
Процедура розгляду питання щодо порушення академічної доброчесності проводиться членами Комісії з етики 
Університету й передбачає опитування свідків (свідком може бути будь-який учасник освітнього процесу, якому 
відомі обставини, що стосуються справи); вивчення першоджерел (публікації, підсумкові роботи); проведення 
консультацій з експертами (експертом може бути особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об’єктів, 
явищ, процесів, що містять інформацію про обставини справи, і надати висновок з питань, які виникають під час 
розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань); інші заходи, необхідні для проведення об’єктивного 
розслідування. За недотримання норм Кодексу (https://u.to/LD34Gg) здобувачі освіти можуть бути притягнені до 
такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 
повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти; 
позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
Відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти ОПП, що акредитується, не зафіксовано.

6. Людські ресурси

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

В університеті діє «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних і наукових працівників КрНУ» (затверджено наказом ректора КрНУ № 175-1 від 27.06.2018) 
(https://u.to/hkX4Gg), яке розроблено, зокрема, на підставі Статуту КрНУ (https://u.to/oEX4Gg) та Колективного 
договору університету (https://u.to/rUX4Gg).
Основні засоби перевірки професіоналізму: наявність результатів діяльності згідно з п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347); використання 
системи рейтингування (https://u.to/xUX4Gg); призначення на посаду на конкурсній основі (https://u.to/0kX4Gg).
Процедура конкурсного відбору при доборі викладачів на ОП (а також введенні до складу групи забезпечення ОП) 
враховує відповідність викладачів цілям ОПП, а саме: наявність базової освіти за спеціальністю, результатів 
професійної діяльності згідно з п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (постанова Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), наукового ступеня та вченого звання.
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Для викладання залучаються журналісти-практики, зокрема й ті, що мають відповідну академічну і професійну 
кваліфікацію (С. О. Кіндра – к. н. із соц. ком., директор редакції Світловодського міського радіомовлення 
Світловодської міської ради).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Для підвищення якості та науково-практичної спрямованості освітнього процесу підготовки здобувачів до 
організації та реалізації освітнього процесу залучаються роботодавці. До групи забезпечення підготовки здобувачів 
спеціальності 061 «Журналістика» залучені роботодавці, які працюють у КрНУ: безпосереднє викладання 
навчальних дисциплін, зокрема, обов’язкового освітнього компонента «Газетно-журнальні видання» (С. О.Кіндра – 
к. н. із соц. ком., директор редакції Світловодського міського радіомовлення Світловодської міської ради), участь у 
науково-методичних семінарах, круглих столах, участь у формуванні банку вибіркових дисциплін та напрямів 
дипломних досліджень здобувачів (див. протоколи засідань робочої групи та круглих столів (https://u.to/B0b4Gg).

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

Кафедра залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців, передусім, під час виїзних практичних занять, зокрема у видавничому відділі КрНУ 
(https://u.to/N0b4Gg), на базі ГО «Простір ідей» (https://u.to/Skb4Gg), у редакціях ЗМК (https://u.to/cEb4Gg). У 
межах проєкту популяризації книги, читання і розвитку читацької культури студентської молоді «Книга у 
віртуальному просторі» постійно проводяться практичні заняття на базі Кременчуцької міської бібліотеки 
(https://u.to/jEb4Gg).
Для проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, майстер-класів, ділових ігор, воркшорів тощо залучаються 
професіонали-практики та експерти галузі: Ю. Билина, очільниця ГО Медіа-центр «Репортер» (https://u.to/nEb4Gg, 
https://u.to/sEb4Gg), Ш. Шохер і К. Шоль, представники міжнародної журналістської мережі «N-ost», які 
співпрацюють з Програмою євроінтеграції України (https://u.to/w0b4Gg), кременчуцький шевченкознавець В. 
Нечипоренко (https://u.to/5Ub4Gg), викладач Мюнхенського університету Лю́двіга-Максиміліана К. Дудка 
(https://u.to/NEf4Gg), журналіст і письменник, колишній очільник Спілки літераторів «Славутич» Б. Кулик 
(https://u.to/RUf4Gg), журналіст та координатор проекту «RUH DLYA DIY» О. Смирнова (https://u.to/Xkf4Gg), 
професор, дослідник американської карикатури Д. Фішер (The University of Texas at Brownsville) 
(https://u.to/eEf4Gg), що сприяє поглибленню знань зі спеціальних ОК. Це дозволяє більш ґрунтовно дослідити 
проблеми медіагалузі, отримати консультації від професіоналів-практиків.

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

У КрНУ створюються умови професійного розвитку викладачів через реалізацію програм академічної мобільності 
(https://u.to/Y4j3Gg). Так, у 2017 р. М.Ю. Мартиненко пройшла стажування у Краківській Академії імені Анджея 
Фрича Моджевського, а у 2018 р. – у Західночеському університеті. У 2018 р. В.В. Перевознюк пройшла стажування у 
Абертеському університеті. У 2019 р. О.М. Тур пройшла стажування у Куявському національному університеті у 
Влоцлавеку.
Усі викладачі ОП постійно проходять підвищення кваліфікації (https://u.to/OI-3Gg). За останні п’ять років три 
викладачки захистили кандидатські дисертації, два викладачі – докторські дисертації. 
З 1996 р. у КрНУ видається періодичне наукове видання «Вісник КрНУ» (група "Б") (https://u.to/10f4Gg).
Одним із елементів моніторингу рівня професіоналізму викладача в університеті є система відкритих занять, 
звітування кафедр. Система професійного розвитку реалізується також за участі установ-партнерів шляхом 
проведення спільних конференцій: Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференціїї «Мас-Медіа України 
на зламі епох: реалії та перспективи розвитку» (https://u.to/_Ef4Gg),  ІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Суспільство і особистість 
у сучасному комунікаційному дискурсі» (https://u.to/Ckj4Gg).
Для моніторингу професійних компетентностей НПП здійснюється взаємовідвідування занять, проводяться 
відкриті заняття, які обговорюються на засіданні кафедри (https://u.to/QEj4Gg), раді факультету, проводиться 
опитування студентів  (https://u.to/BYX3Gg) тощо.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

У КрНУ створена система заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері (https://u.to/go-3Gg). Однією з форм 
стимулювання викладачів для досягнення високого рівня у фаховій сфері є рейтингування, яке включає відомості 
про участь у науковій роботі та науково-методичній роботі, показники якості проведення навчальних занять, рівня 
прогресу студентів, якості оцінювання успішності студентів, рівня навчально-методичних розробок, експертних 
оцінок, у тому числі зовнішніх, підвищення кваліфікації, участі у методичній, організаційній та профорієнтаційній 
роботі, участі у програмах «Подвійний диплом» тощо. Результати рейтингування викладачів є однією з підстав 
конкурсного добору. 
У КрНУ використовуються такі інструменти удосконалення навичок викладача: навчання на тренінгах та програмах 
з професійного розвитку і підвищення кваліфікації, участь у міжнародних конференціях та міжнародних програмах 
обміну; участь у науково-методичних семінарах з питань розвитку методології викладання; наукові дебати, спільні 
проєкти та міждисциплінарна взаємодія; система взаємовідвідувань та відкритих занять.
В університеті діє Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації 
(https://u.to/nEj4Gg).
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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 ресурси забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПРН,  планування їх здійснюється 
перспективно, передбачається планом роботи ЗВО та уточнюється наприкінці кожного фінансового року. 
Фінансування потреб регулюється планово-фінансовим відділом, бухгалтерією за затвердженням ректора 
(https://u.to/vFP4Gg). Матеріально-технічні ресурси забезпечують на безоплатній основі та з урахуванням вимог 
безпеки; бібліотечний фонд відповідає ліцензійним умовам, передплачуються періодичні фахові видання, 
програмне забезпечення надає можливість використовувати відеолекції, мультимедійні презентації тощо 
(https://u.to/0FP4Gg).
МТЗ повністю дозволяє виконати навчальний план за ОП (https://u.to/C1T4Gg). Інструментарій та обладнання 
кафедри забезпечують підтримку ОП: на кафедрі є три мультимедійні класи (https://u.to/C1T4Gg), зокрема з 
журналістики та соціальних комунікацій; кабінет авторського права, кабінет практичної стилістики, кабінет 
видавничої справи, видавничо-поліграфічний кабінет, лабораторія Web-дизайну, дизайну видання і технологій 
комп’ютерного проєктування, лекційні аудиторії. Усі комп’ютери об’єднані в локальну мережу, підключені до 
мережі КрНУ і до мережі Інтернет. Наукові бібліотеки КрНУ (зокрема, електронна) містять велику базу навчальних 
та наукових матеріалів.
НМЗ ОП дає можливість досягти визначених цілей та ПРН завдяки його  змістовній насиченості та оновленню 
(https://u.to/r4z3Gg). НМЗ, у тому числі силабуси, (https://u.to/B333Gg) проходить детальне обговорення на 
засіданнях кафедри та вченій раді факультету.

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, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОПП 
завдяки збалансованості матеріальних (обладнання аудиторій, лабораторій, тренінгових центрів, виділення та 
оформлення простору для «student life», консультаційних центрів тощо), організаційних, технологічних, 
консультативних, соціальних та інформаційних можливостей університету та сприйняття студентів як рівноправних 
партнерів у вибудові їх освітньої траєкторії, відповідності критеріям справді студентоцентрованого навчання 
(https://u.to/7IT3Gg).
ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів проводить консультації зі студентським 
самоврядуванням, періодичні опитування (https://u.to/G2n3Gg), системні зустрічі зі здобувачами освіти.
На балансі КрНУ знаходяться 3 гуртожитки. Забезпеченість гуртожитками − 100%. Функціонують стадіон, 3 
спортивних зали, 8 спортивних майданчиків, плавальний басейн, які забезпечено спортивним інвентарем, 
тренажерами, що дозволяє на належному рівні організовувати навчальний процес, функціонування спортивних 
секцій (https://u.to/UlX4Gg). Студентів обслуговують 4 їдальні та буфети, що розташовані у навчальних корпусах та у 
гуртожитках.
Діє Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ), яке є частиною системи громадського 
самоврядування університету (https://u.to/aFX4Gg).
Велика увага приділяється студентській творчості та дозвіллю, різноманітному культурному життю студентів 
(https://u.to/NVb4Gg).

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я гарантується Статутом КрНУ (https://u.to/oEX4Gg), 
Колективним договором (https://u.to/rUX4Gg), визначена у Стратегічних задачах КрНУ (https://u.to/gVb4Gg). Ці 
документи регламентують забезпечення здобувачам вищої освіти безпечних та нешкідливих умов навчання, праці 
та побуту. У КрНУ дотримуються норм техніки безпеки, постійно інструктують НПП та здобувачів вищої освіти 
(https://u.to/8lb4Gg). В університеті визначена єдина система управління охороною праці, безпеки життєдіяльності 
та пожежної безпеки (https://u.to/DVf4Gg). На кафедрі філології та видавничої справи систематично проводяться 
інструктажі викладачів та здобувачів вищої освіти з техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.
Догляд за фізичним здоров’ям здобувачів і НПП здійснюють 3 медпункти. Університет дбає про збереження 
психічного здоров’я здобувачів через створення загальної доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки, 
регулювання ступеня навчального навантаження з метою запобігання перевтомленню та стресам. В університеті 
функціонує Школа юного психолога, яка проводить психологічні тренінги для здобувачів (https://u.to/K1f4Gg). Для 
формування психологічної культури й забезпечення психічного здоров’я здобувачів у КрНУ к.психол.н. Білоус Р.М., 
Літвіновою О.В. викладається курс «Світ психології», прослухавши який можна набути навичок психологічної 
регуляції емоційних станів, сформувати нові поведінкові стратегії у конфліктних ситуаціях (https://u.to/T1f4Gg).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
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На ОП функціонує розвинена система комунікаційних зв’язків зі здобувачами. Вона не обмежується традиційним 
особистим спілкуванням в аудиторний та позааудиторний час і передбачає використання сучасних ІКТ (мобільного 
зв’язку, електронної пошти, груп в соціальних мережах та месенджерах, інтерактивного спілкування на сторінці ОП 
тощо).
Освітня, організаційна, інформаційна, консультаційна, соціальна підтримка для здобувачів вищої освіти за ОП 
організована на кафедрі філології та видавничої справи, у деканаті факультету права, гуманітарних і соціальних 
наук. Деканат та кафедра допомагають студентам у побудові та релізації індивідуальної освітньої траєкторії; 
створюють умови для занять та індивідуальних консультацій у позанавчальний час (доступ до комп’ютерних класів, 
розклади консультацій НПП, доступ до бібліотечних фондів і навчально-методичних матеріалів кафедр). 
Організаційна підтримка здійснюється на рівні університету, факультету, кафедр і НПП за схемами: НПП–
здобувач; кафедра–здобувач; деканат–здобувач; студентське самоврядування–здобувач і передбачає: допомогу при 
вирішенні адміністративних, організаційних питань навчання; організацію взаємодії між підрозділами та 
керівництвом КрНУ. На сайті КрНУ і кафедри та інформаційних стендах наявна інформація щодо організації 
навчального процесу, планів наукової роботи, заходів громадського та соціально-культурного життя ЗВО. 
Консультативна підтримка здобувачів вищої освіти покладена не лише на групу забезпечення ОП, а й відбувається 
із залученням структурних підрозділів КрНУ. Так, на сайті університету створена сторінка юриста 
(https://u.to/fFf4Gg), на якій оприлюднюється актуальна правова інформація. В університеті функціонують 
Юридична клініка (https://u.to/kVf4Gg), яка бере на себе частину юридичної роботи, зменшує емоційно-
психологічне навантаження на здобувачів, заощаджує їх час у вирішенні юридичних питань, провадить соціально-
просвітницьку діяльність, і Школа юного психолога (https://u.to/oVf4Gg). З метою спрощення процедури отримання 
інформації та встановлення зв’язку з керівництвом на сайті університету надані зразки форм запитів 
(https://u.to/tFf4Gg), телефони гарячої лінії (https://u.to/yVf4Gg) а також представлена форма інтерактивного 
зв’язку з адміністрацією (https://u.to/51f4Gg).
Соціальна підтримка здобувачів ОПП передбачає можливість отримання стипендій, забезпечення гуртожитком на 
строк навчання у встановленому законодавством порядку (https://u.to/oEX4Gg). 
Для оцінювання рівня задоволення студентів використовуються профілі факультету та кафедри у соціальних 
мережах, а також інтерактивні опитування на рівні ЗВО (https://u.to/G2n3Gg) та кафедри (https://u.to/WVj4Gg).
Аналіз рівня задоволеності здобувачів вищої освіти підтримкою відповідно до результатів опитувань свідчить про 
позитивну динаміку (див. результати анкетування https://u.to/Bmn3Gg). За три останні роки оцінка соціальної 
підтримки зросла з 4,4 до 4,5 бали (за 5-тибальною шкалою), а інформаційної підтримки – з 4,1 до 4,4 бали

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)

Стратегічна програма розвитку (https://u.to/gVb4Gg) університету декларує створення достатніх умов для реалізації 
права на освіту особами з особливими освітніми потребами таким чином, щоб вони мали можливість повноцінно 
соціалізуватися та результативно навчатися. В університеті діють «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КрНУ» (https://u.to/O333Gg), а також «Вимоги щодо 
забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності для осіб з особливими освітніми потребами у 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» (https://u.to/T333Gg).
КрНУ приділяє значну увагу забезпеченню доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема забезпечено:
– безперешкодне пересування на візку на території університету (висота бордюрів пішохідних шляхів становить 
менше 4 см);
– доступний заїзд до приміщень університету, у тому числі відсутність порогів та наявність пандусів; 
– означення місцезнаходження (піктограми), зокрема біля навчальних корпусів, спортивного комплексу 
«Політехнік», стоянок.
– інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття.
Відповідних прикладів щодо здобувачів вищої освіти за ОП, що акредитується, не було.

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?

Врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
корупцією) у КрНУ покладено на Комісію з етики. Також наявна Гаряча лінія. Доступ до Гарячої лінії є на сайті 
університету (https://u.to/yVf4Gg). Також наявні скриньки довіри, можливість прийому адміністрацією університету 
з особистих питань.
В університеті діє Пам’ятка «Запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ» (https://u.to/VTz4Gg), яка розроблена відповідно до Методичних 
рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених Рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 року № 839.  
У КрНУ створено атмосферу толерантності до студентів і працівників. Антикорупційна програма КрНУ 
(https://u.to/DVn4Gg) передбачає комплекс заходів з виконавчої дисципліни, упередження порушень 
антикорупційного законодавства, моніторингу стану дотримання антикорупційного законодавства. Усі конфліктні 
ситуації врегульовуються юридичним відділом КрНУ (https://u.to/HVn4Gg) згідно з «Порядком запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних 
заходів, інших видів конфліктних ситуацій)» (https://u.to/T333Gg).
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Для учасників освітнього процесу в КрНУ імені Михайла Остроградського з метою забезпечення доступності 
політики та процедур врегулювання конфліктних ситуацій передбачено проведення спеціалізованих семінарів 
(https://u.to/bln4Gg), окрім цього, всю необхідну інформацію можна отримати за посиланням https://u.to/DVn4Gg 
чи у відповідальної особи. Також з метою підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень та зобов’язань, передбачених Законом України «Про 
запобігання корупції» учасники освітнього процесу можуть пройти онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! 
Від теорії до практики» (https://u.to/mVn4Gg).
В університеті визначено відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів, та 
розроблено алгоритми усунення наслідків вчинення дій, прийняття рішень в зазначених умовах. Більш детальна 
інформація розміщена за посиланням  (https://u.to/VTz4Gg).
Університетом постійно проводяться внутрішні інформаційні та просвітницькі кампанії, спрямовані на підвищення 
рівня обізнаності трудового колективу та студентства щодо попередження сексуальних домагань.
Конфліктних ситуацій, скарг, пов’язаних з конфліктними ситуаціями, сексуальними домаганнями та 
дискримінацією під час реалізації ОП не зафіксовано.

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду освітніх програм (ОП) визначаються «Системою 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в КрНУ» 
(https://u.to/go-3Gg), «Кодексом якості КрНУ» (https://u.to/oY73Gg), «Кодексом академічної етики» (https://u.to/-
Tz4Gg), «Положенням про організацію освітнього процесу в КрНУ» (https://u.to/7IT3Gg), Статутом КрНУ 
(https://u.to/oEX4Gg), «Положенням про порядок розроблення, затвердження, моніторинг і перегляд освітніх 
програм» (https://u.to/RmH4Gg),  «Положенням про проєктну, робочу групи та групу забезпечення спеціальності у 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» (https://u.to/XGH4Gg), 
«Положенням про гаранта освітніх програм у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського» (https://u.to/a2H4Gg), які оприлюднена у відкритому доступі на сайті університету.
Моніторинг та перегляд ОПП відбувається періодично за участю зацікавлених сторін (здобувачів освіти, 
роботодавців, науково-педагогічних працівників) (див. «Протоколи засідань робочої групи та результати 
опитувань» https://u.to/B0b4Gg).

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

Перегляд ОП «Журналістика» здійснюється системно шляхом проведення спільних заходів зі стейкохдерами 
(анкетування, круглі столи, ділові зустрічі, засідання кафедри тощо), на яких формуються пропозиції щодо 
вдосконалення ОП. Сформована база пропозицій є підґрунтям для періодичного перегляду ОП та затвердження її 
на наступний рік у встановленому порядку. 
ОПП «Журналістика» 2017 року (https://u.to/n2H4Gg) була сформована відповідно до вимог Національної рамки 
кваліфікацій (НРК, Постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1341). ОП розроблялась за ініціативою керівництва КрНУ, 
факультету, ініціативної групи з числа НПП, роботодавців, інших стейкхолдерів на підставі аналізу зарубіжного та 
вітчизняного досвіду розвитку аналогічних ОП, потреб ринку праці, тенденцій розвитку галузі. ОП розроблялась 
проєктною групою, обговорювалась Методичною радою КрНУ, схвалена Вченою радою КрНУ та введена у дію 
наказом ректора.
Після затвердження Стандарту вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 
06 – Журналістика, спеціальність 061 – Журналістика, на його основі проєктною групою розроблена та затверджена 
нова редакція ОП (https://u.to/Anr3Gg), де згідно з аналізом пропозицій роботодавців, потреб ринку праці, динаміки 
розвитку галузі та задач стратегічного значення змінено контент освітніх компонентів.
У 2020 р. ОП було оновлено (https://u.to/BmL4Gg). З урахуванням рекомендацій Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти до розробки було залучено робтодавців та здобувачів вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем та за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 061 «Журналістика». За 
пропозицією члена робочої групи Чужі Ф.О. до переліку програмних результатів навчання були додані такі: 
комплексно аналізувати літературні та публіцистичні твори та здійснювати їх експертну оцінку; аналізувати 
інформаційний контент та здійснювати багатоаспектну правку; організовувати плідну співпрацю з літературними 
об’єднаннями, творчими спілками, бібліотечними установами, науково-дослідними та освітніми закладами. Також 
за пропозиціями стейкхолдерів у ОП відбулися зміни у тематичному наповненні ОК «Редакторський аналіз і 
правка», «Літературне редагування» і «Літературно-художня критика». 
 Протягом 2017-2020 рр. та при розробці проєкту у 2021 р. відбулися зміни в ОП: щороку з урахуванням отриманих 
пропозицій оновлювався банк вибіркових дисциплін; у 2019 р. змінено мету, фокус, особливості ОП; у 2020 р. 
переглянуті особливості ОП з орієнтацією на визначені пріоритети практичного проєктного навчання, що зумовило 
також необхідність якісного розвитку та розширення СК та ПРН, перегляду обов’язкових ОК. Проєкт ОП 2021 р. 
знаходиться на стадії громадського обговорення (див. розділ «Громадське обговорення» https://u.to/NGL4Gg).  У 
проєкті ОП 2021 р. (https://u.to/UGL4Gg) за пропозиціями здобувачів освіти та роботодавців пропонується 
оновлення банку вибіркових дисциплін. 
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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

Протягом кожного навчального року проводяться заходи за участю здобувачів (анкетування, круглі столи, засідання 
робочої групи), на яких надаються та обговорюються пропозиції щодо вдосконалення ОП та розвитку ВСЗЯО. 
Залучення здобувачів освіти до періодичного перегляду ОП «Журналістика» має різні форми: участь у розробці ОП 
(до розробки ОП 2020 р. було залучено здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) освітньо-професійним 
рівнем зі спеціальності 061 «Журналістика»  Котляр Д.С.  та за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 061 «Журналістика»  Поддубей Є.В.); участь у складі робочої групи з перегляду ОП (див. протоколи 
засідань робочої групи https://u.to/B0b4Gg); проведення опитувань щодо змісту конкретних дисциплін (див. 
анкетування https://u.to/Bmn3Gg). За пропозиціями здобувачів вищої освіти було розширено перелік ПРН за 
рахунок таких: створювати медіапродукт іноземною мовою; застосовувати засоби комп’ютерної графіки та 
розробляти дизайн видання; планувати та здійснювати наукові дослідження у медіагалузі; аналізувати інформацію, 
досліджувати громадську думку, ринок споживачів та здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання інформації; 
ефективно взаємодіяти та спілкуватись у професійній сфері.
На основі критичного аналізу ОП за її цілями, змістом і результатами навчання, інформаційним, матеріальним, 
організаційним і кадровим забезпеченням, з урахуванням пропозицій стейкхолдерів і здобувачів вищої освіти 
удосконалена ОП відповідає сучасним вимогам.

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

Представники органів студентського самоврядування входять до складу колегіальних органів управління, 
громадського самоврядування університету, що регламентується «Положенням про студентське самоврядування у 
КрНУ» (https://u.to/U2P4Gg), та беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості (при обговоренні, 
затвердженні, перегляді ОП, обговоренні нормативних документів, створенні нових ОП, обговоренні подальшої 
стратегії розвитку якості освіти).
В п. 11 «Органи студентського самоврядування Університету та первинна профспілкова організація студентів» 
«Положення про організацію освітнього процесу в університеті» (https://u.to/jYH3Gg) зазначено, що органи 
студентського самоврядування, зокрема, беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, науково-дослідної роботи. Згідно з «Положенням про студентське самоврядування КрНУ» 
(https://u.to/fmP4Gg) студенти беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості.

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

КрНУ безпосередньо залучає роботодавців до процесу перегляду ОПП, викладання лекцій, консультування 
здобувачів, проведення майстер-класів, тренінгів, участі у круглих столах, науково-практичних конференціях тощо.
До складу робочих груп щодо перегляду ОП у 2017–2020 рр. було залучено директора КТРК С.Л. Перепелятника, 
керівника видавничого відділу КрНУ Т.В. Мержинську, керівника видавництва «ПП Щербатих Олександр 
Васильович» О.В. Щербатих, випускового редактора газети «Автограф» В.Б. Ейсмонта, керівника ПП «Оріон-
Експрес» І. Я. Івасишина, директора КП «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку 
міста “Інститут розвитку Кременчука”» А.В. Мельника, керівника прес-служби виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради Ю.М. Перепелятник, голову Кременчуцької міської організації НСЖУ, керівника прес-служби 
Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин імені Н. А. Назарбаєва, голову Спілки літераторів 
Кременчука «Славутич» Ф.О. Чужу.
Впровадження практики інтерактивного опитування у процесі обговорення проєктів ОП (https://u.to/0Wv3Gg) 
надає можливість гнучко та оперативно реагувати на зауваження та пропозиції, вести інтерактивний діалог з 
роботодавцями, що підвищує активність стейкхолдерів завдяки зручному формату зворотного зв’язку. Тісні 
багаторічні взаємозв’язки з роботодавцями сприяють тому, що вони охоче беруть на роботу здобувачів освіти і 
випускників ОП (див. «Працюємо за фахом» і «Документи про працевлаштування» на сторінці https://u.to/E2r3Gg).

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

У КрНУ функціонує відділ сприяння працевлаштуванню та практичної підготовки (https://u.to/62P4Gg), однією з 
функцій якого є проведення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання. 
Фахівець здійснює: проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці спеціалістів, підготовку 
яких здійснює університет; налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами 
та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і 
студентів; інформування випускників і студентів університету про вакантні місця на підприємствах, в установах та 
організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці.
 Кафедра відслідковує інформацію щодо професійної діяльності випускників ОП,  плідно взаємодіє з 
роботодавцями, враховує їх запити та потреби при формуванні СК майбутніх випускників, необхідних для їх 
подальшого кар’єрного зростання. На кафедрі призначено відповідальну особу за акумулювання інформації про 
працевлаштування та кар’єрне зростання випускників та здобувачів вищої освіти, а на сайті кафедри створено 
спеціальну сторінку (https://u.to/E2r3Gg).

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

Однією з проблем реалізації ОПП «Журналістика» у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти на час запровадження ОП була відсутність стандарту вищої освіти, що обумовило значну 
відповідальність проєктної групи і групи забезпечення. Для вирішення цієї проблеми були здійснені наступні кроки: 
вивчення та впровадження досвіду провідних вітчизняних та зарубіжних ЗВО, вивчення пропозиції роботодавців та 
інших стейкхолдерів тощо. Були складені договори та меморандуми з роботодавцями та ЗВО-партнерами 
(https://u.to/smP3Gg), розроблена процедура опитування роботодавців (https://u.to/0Wv3Gg). Процес 
вдосконалення ОП є перманентним.

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?

Згідно з нормативними документами КрНУ (https://u.to/LD34Gg) учасники академічної спільноти змістовно 
залучені до здійснення моніторингу та періодичного перегляду ОП (шляхом залучення НПП та роботодавців до 
публічного обговорення, розробки та затвердження ОП); до оцінювання здобувачів вищої освіти і НПП КрНУ та 
оприлюднення результатів таких оцінювань на засіданнях кафедри, вчених рад факультету та університету (шляхом 
внесення пропозиції щодо критеріїв оцінювання та обговорення його результатів); до забезпечення підвищення 
кваліфікації НПП (шляхом складання та виконання планів підвищення кваліфікації, укладання угод про співпрацю, 
участі у програмах обміну, стажуванні тощо); до забезпечення необхідними ресурсами для організації освітнього 
процесу (шляхом участі у розвитку матеріально-технічної бази університету, бібліотечного фонду, забезпечення 
доступу до інформаційних баз даних тощо); до забезпечення наявності інформаційних систем в освітньому процесі 
(шляхом залучення до методичного наповнення віртуального освітнього простору КрНУ та системи оцінки якості 
навчання та тестування знань студентів); до забезпечення публічності інформації про ОП (шляхом забезпечення 
вільного доступу до інформації про ОП та її доведення до відома зацікавлених осіб); до забезпечення ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників КрНУ і здобувачів вищої 
освіти (шляхом забезпечення поінформованості щодо принципів академічної доброчесності, проведення контролю 
їх дотримання з використанням програмних засобів).
Результати процедур ВЗЯО обговорюються на зборах трудового колективу університету, заслуховуються на науково-
методичній раді факультету та Вченої раді КрНУ. У рішеннях Вченої ради щодо вдосконалення процедур 
внутрішнього забезпечення якості зазначається внесок НПП і здобувачів освіти. Рішення оприлюднюються на 
офіційному сайті (https://u.to/dmn4Gg).

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

Згідно з нормативними документами КрНУ (https://u.to/LD34Gg) учасники академічної спільноти  залучені до 
здійснення моніторингу та періодичного перегляду ОП (залучення до публічного обговорення, розробки та 
затвердження ОП); до оцінювання здобувачів вищої освіти і НПП та оприлюднення результатів таких оцінювань; до 
забезпечення підвищення кваліфікації НПП (складання та виконання планів підвищення кваліфікації, укладання 
угод про співпрацю, участь у програмах обміну, стажуванні тощо); до забезпечення необхідними ресурсами для 
організації освітнього процесу (участь у розвитку МТБ університету, бібліотечного фонду, забезпечення доступу до 
ІБД тощо); до забезпечення наявності інформаційних систем в освітньому процесі (залучення до методичного 
наповнення віртуального освітнього простору КрНУ та системи оцінки якості навчання і тестування знань); до 
забезпечення публічності інформації про ОП (забезпечення вільного доступу до інформації про ОП та її доведення 
до відома зацікавлених осіб); до забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату 
у наукових працях НПП КрНУ і здобувачів вищої освіти (забезпечення поінформованості щодо принципів 
академічної доброчесності, проведення контролю їх дотримання).
Результати процедур ВЗЯО обговорюються на зборах трудового колективу університету, заслуховуються на науково-
методичній раді факультету та Вченій раді КрНУ. У рішеннях Вченої ради щодо вдосконалення процедур 
внутрішнього забезпечення якості зазначається внесок НПП і здобувачів освіти (https://u.to/dmn4Gg). 

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

За процеси і процедури внутрішнього забезпечення якості освіти (https://u.to/go-3Gg) у КрНУ відповідають 
навчальний відділ (https://u.to/p2n4Gg), навчально-методичний центр нормативно-правового забезпечення 
навчального процесу (https://u.to/yWn4Gg) і фахівець з працевлаштування (https://u.to/62P4Gg).
Розподіл відповідальності:
- удосконалення програм, підвищення якості НМЗ – кафедра філології та видавничої справи, навчально-
методичний відділ, методичні ради факультету і КрНУ;
- вдосконалення майстерності і підвищення кваліфікації НПП, об’єктивність присвоєння кваліфікації – кафедра 
філології та видавничої справи, НДЧ, відділ аспірантури та докторантури,  ЦПКПА, центр міжнародної діяльності, 
вчені ради факультету та КрНУ;
- вдосконалення методів викладання, об’єктивність оцінювання – кафедра філології та видавничої справи, 
методичні ради факультету та КрНУ;
- планування прийому на навчання – кафедра філології та видавничої справи, приймальна комісія, планово-
фінансовий відділ;
- встановлення зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу – кафедра філології та видавничої справи, 
профспілка, студентські рада і профком;
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- самооцінка ефективності діяльності щодо забезпечення якості освіти – кафедра філології та видавничої справи, 
факультети, методичні ради, навчально-методичний центр нормативно-правового забезпечення навчального 
процесу;
- розширення присутності КрНУ в національних і міжнародних програмах, – кафедра філології та видавничої 
справи, факультет, центр міжнародної діяльності.

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?

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу, визначені у нормативних 
документах КрНУ, які оприлюднені на офіційному сайті: Статут КрНУ (https://u.to/oEX4Gg), «Правила 
внутрішнього трудового розпорядку» (https://u.to/7IT3Gg), «Положення про ректорат КрНУ» (https://u.to/fJX4Gg), 
Колективний договір (https://u.to/rUX4Gg), «Положення про організацію освітнього процесу» (https://u.to/jYH3Gg); 
«Положення про проведення поточного та семестрового контролю» (https://u.to/VDj4Gg); Пам’ятка «Запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ» (https://u.to/VTz4Gg), «Кодекс якості освіти КрНУ» 
(https://u.to/LD34Gg), «Положення про Товариство студентів, аспірантів і молодих учених» (https://u.to/aFX4Gg).
Правила та процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в КрНУ є чіткими та 
зрозумілими.
Здобувачі після зарахування на навчання інформуються про перелік документів, що регламентують їх права та 
обов’язки під час навчання, та особливості організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня.
Документи для учасників освітнього процесу розміщені у відкритому доступі на сайті ЗВО (https://u.to/UpH3Gg) та 
кафедри філології та видавничої справи (https://u.to/p2j4Gg). На перших заняттях дисципліні «Вступ до фаху» та 
кураторських годинах упродовж перших тижнів навчання, здобувачам освіти надається інформація щодо прав та 
обов’язків усіх учасників освітнього процесу КрНУ.

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

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/OPP-061-ZHUR-bak-2021.pdf 

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

http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=889 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
- орієнтація ОП на потреби міста і регіону (підготовка багатопрофільних фахівців, здатних працювати у різних 
сферах (ЗМК, зв’язки з громадськістю, видавничо-поліграфічний сектор, реклама тощо);
- організація навчання шляхом роботи над науковими проєктами, актуальними для міста і регіону, які 
розробляються на замовлення державних і громадських організацій викладачами кафедри і здобувачами вищої 
освіти;
-  практична спрямованість ОП за рахунок значного обсягу практичної підготовки;
- тісна співпраця з роботодавцями, що позитивно впливає на контингент здобувачів шляхом популяризації ОП;
- охоплення широкого кола роботодавців (представники ЗМК, видавничо-поліграфічних, рекламних підприємств, 
громадських організацій тощо);
- залучення роботодавців та здобувачів освіти безпосередньо до розробки і перегляду ОП з включенням їх до складу 
робочої групи;
- матеріально-технічна база (наявність спеціалізованих мультимедійних кабінетів, обладнання тощо);
- високий професіоналізм НПП, залучення НПП з досвідом практичної роботи, публікаційна активність у виданнях, 
що індексуються у наукометричній базі даних Scopus, креативність професорсько-викладацького складу у процесі 
роботи над науковими проєктами;
- усі освітні компоненти ОП представлені у віртуальному освітньому просторі Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського (http://krnu.org/course/index.php?categoryid=30), що надає додаткові 
можливості для оцінки якості навчання й тестування знань студентів.
Слабкі сторони:
-  недостатня міжнародна академічна мобільність викладачів і здобувачів;
-  відсутність у репозитарії ЗВО контенту в деяких заявлених рубриках, зокрема, у рубриці «Підручники».  
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Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОПП «Журналістика» на найближчі роки є: 
- активізація роботи щодо розширення участі здобувачів ОП у програмах міжнародної академічної мобільності та 
грантової діяльності шляхом укладення угод про співпрацю з іноземними ЗВО, що мають аналогічні програми 
підготовки, та стимулювання здобувачів даної ОП до участі у програмах обміну та грантових програмах;
- активізація роботи щодо розширення участі викладачів у програмах міжнародної академічної мобільності;
- підвищення якості підготовки здобувачів ОПП «Журналістика» шляхом розширення можливостей використання 
віртуального освітнього простору КрНУ та системи оцінки якості навчання і тестування знань (krnu.org);
- урізноманітнення форм і методів навчання (зокрема, впровадження технологій мобільного навчання);
- ширше запровадження неформальної освіти, що забезпечить формування soft skills.

 

 
          
  

Запевнення

 

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: Загірняк Михайло Васильович

Дата: 12.02.2021 р.

Сторінка 23



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

Культура видання. 
Видавничі стандарти

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Kultura-
vydannia-

Vydavnychi-
standarty-2019.pdf

HPmIgsoL1h58/wb+
M+L9pYHD6qi8ibzS

DrXBdxQWkXE=

Кабінет видавничої справи; ауд. 
№ 7302; 30,2 м2.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Історія української 
видавничої справи

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Istoriia-
ukrainskoi-

vydavnychoi-
spravy-2017.pdf

LGarlAs7ARXWxCC3
CBriRSSe3xTeRmzlZ

NWRkbtze48=

Кабінет видавничої справи; ауд. 
№ 7302; 30,2 м2.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Історія світової 
видавничої справи

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Istoriia-
svitovoi-

vydavnychoi-
spravy-2017.pdf

7EJ+PlyzHLy7Ei+tza
u4ErXgjFahp0d0ko0

CspO08QU=

Кабінет видавничої справи; ауд. 
№ 7302; 30,2 м2.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Історія української 
журналістики

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Istoriia-
ukrainskoi-

zhurnalistyky-
2019.pdf

/oW9f/0p83MJcWR
2MoUj4HvmemV7L3

avPHl3UNCO7sY=

Мультимедійний клас із 
соціальних комунікацій; ауд. № 
7309; 29 м2. 
Мультимедійне обладнання:
ноутбук HP ProBook 430 G313 
(2018);
мультимедійний проєктор 
ViewSonik PA 5035 (2020); 
роутер TP- Link (наявний доступ 
до Інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
наочні навчальні матеріали.

Історія української 
журналістики

курсова робота 
(проект)

Syllabus-KSR-
Istoriia-ukrainskoi-
zhurnalistyky.pdf

I8PTaV1QqlEGjEeM
asMumBuuB5Q5C1K

S4ntayJhOtiQ=

Мультимедійний клас із 
соціальних комунікацій; ауд. № 
7309; 29 м2. 
Мультимедійне обладнання:
ноутбук HP ProBook 430 G313 
(2018);
мультимедійний проєктор 
ViewSonik PA 5035 (2020); 
роутер TP- Link (наявний доступ 
до Інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
наочні навчальні матеріали.

Практична стилістика навчальна 
дисципліна

Syllabus-
Praktychna-

stylistyka-2017.pdf

Lq/XnEJvigKpV741G
0OmN6svAok9ZttXx

04Bi5SI4IM=

Кабінет практичної стилістики; 
ауд. № 7306; 18,8 м2. 
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Маркетинг і промоція 
видань

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Marketynh-
i-promotsiia-vydan-

2017.pdf

XZMBdNPm11u+Fu
ZMAtOifHvQJU2/6C

2ckuPHNAXtypo=

Мультимедійний клас із 
соціальних комунікацій; ауд. № 
7309; 29 м2. 
Мультимедійне обладнання:
ноутбук HP ProBook 430 G313 
(2018);
мультимедійний проєктор 
ViewSonik PA 5035 (2020); 
роутер TP- Link (наявний доступ 
до Інтернету);



Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
наочні навчальні матеріали.

Маркетинг і промоція 
видань

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Marketynh-
i-promotsiia-vydan-

2019.pdf

SuI/fvJTI/krfT8kz8a
NFdZbNyp0mVnbtM

OxVtmH8mA=

Мультимедійний клас із 
соціальних комунікацій; ауд. № 
7309; 29 м2. 
Мультимедійне обладнання:
ноутбук HP ProBook 430 G313 
(2018);
мультимедійний проєктор 
ViewSonik PA 5035 (2020); 
роутер TP- Link (наявний доступ 
до Інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
наочні навчальні матеріали.

Макети і верстка навчальна 
дисципліна

Syllabus-Makety-i-
verstka-2019.pdf

t6H+PUakLJS0T86e
u8WFSDQXug7QPqg

xSo6BlGKxTaE=

Лабораторія Web-дизайну, 
дизайну видання і технологій 
комп’ютерного проєктування; 
ауд. № 7408; 48,2 м2. 
Мультимедійне обладнання:
Роутер TP-Link (наявний доступ 
до інтернету на всіх 
комп’ютерах); 
ПК Intel Celeron, 2,6 Гц; ОЗУ 4 Гб 
– 7 од. (2016)
Програмне забезпечення: 
ОС Windows; Пакет Microsoft 
Office (ліцензія КрНУ); 
Пакет продуктів Adobe InDesign; 
Illustrator; Photoshop (ліцензія для 
учнів).

Комп’ютерна графіка навчальна 
дисципліна

Syllabus-
Kompiuterna-

hrafika-2017.pdf

7SKk9CvGLmVe3aLb
MOJwr6/LrtYV9ibJ

WERk7NmKtkg=

Лабораторія Web-дизайну, 
дизайну видання і технологій 
комп’ютерного проєктування; 
ауд. № 7408; 48,2 м2. 
Мультимедійне обладнання:
Роутер TP-Link (наявний доступ 
до інтернету на всіх 
комп’ютерах); 
ПК Intel Celeron, 2,6 Гц; ОЗУ 4 Гб 
– 7 од. (2016)
Програмне забезпечення: 
ОС Windows; Пакет Microsoft 
Office (ліцензія КрНУ); Пакет 
продуктів Adobe InDesign; 
Illustrator; Photoshop (ліцензія для 
учнів).

Газетно-журнальні 
видання

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Hazetno-
zhurnalni-vydannia-

2017.pdf

c7widh/Sko32YZ0VG
yP0jAt6SjhOvPS82G

+R89sIKW0=

Мультимедійний клас з 
журналістики; ауд. № 7318; 31,2 
м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
40 LEDTVset (2015);
ПК AMD Athlon ™ 62X2 Dual, 
3200 MHz (2016); 
Роутер TP- Link (наявний доступ 
до інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.



Книжкові видання навчальна 
дисципліна

Syllabus-Knyzhkovi-
vydannia-2017.pdf

nCY0Mn5Kf1nYdn/rf
bP38V+QOcX9BKU

O/bhaLpPyIQg=

Кабінет видавничої справи; ауд. 
№ 7302; 30,2 м2.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Книжкові видання навчальна 
дисципліна

Syllabus-Knyzhkovi-
vydannia-2019.pdf

fUuLjBYEeI2Ya7eXs
R7JEPnVKfwq8UQn

stU2MwPdcT4=

Кабінет видавничої справи; ауд. 
№ 7302; 30,2 м2.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Електронні видання навчальна 
дисципліна

Syllabus-Elektronnii-
vydannia-2017.pdf

0TCUuQQBwx8jCkg
ZWCWMfA/WVa2K
CkqHKOBDON6EQ5

w=

Лабораторія Web-дизайну, 
дизайну видання і технологій 
комп’ютерного проєктування; 
ауд. № 7408; 48,2 м2. 
Мультимедійне обладнання:
Роутер TP-Link (наявний доступ 
до інтернету на всіх 
комп’ютерах); 
ПК Intel Celeron, 2,6 Гц; ОЗУ 4 Гб 
– 7 од. (2016)
Програмне забезпечення: 
ОС Windows; Пакет Microsoft 
Office (ліцензія КрНУ); Пакет 
продуктів Adobe InDesign; 
Illustrator; Photoshop (ліцензія для 
учнів).

Електронні видання навчальна 
дисципліна

Syllabus-Elektronnii-
vydannia-2019.pdf

EkuqFbHtH+86e18w
qYY3DheihA4vQpE0

cF5+iNiCDP0=

Лабораторія Web-дизайну, 
дизайну видання і технологій 
комп’ютерного проєктування; 
ауд. № 7408; 48,2 м2. 
Мультимедійне обладнання:
Роутер TP-Link (наявний доступ 
до інтернету на всіх 
комп’ютерах); 
ПК Intel Celeron, 2,6 Гц; ОЗУ 4 Гб 
– 7 од. (2016)
Програмне забезпечення: 
ОС Windows; Пакет Microsoft 
Office (ліцензія КрНУ); Пакет 
продуктів Adobe InDesign; 
Illustrator; Photoshop (ліцензія для 
учнів).

Навчальна практика практика Naskrizna-
prohrama-2018.pdf

xuKyJ76jfVCs5IcGTf
Rf8TG0LfI96PClezG

UbuCfD9o=

Договір про співробітництво та 
забезпечення проходження 
практики студентів між КрНУ 
та ПП «Телерадіомовна компанія 
,,Аллюр”»;
Договір про співробітництво та 
забезпечення проходження 
практики студентів між КрНУ 
та ПП «РГ Контакт»;
Договір про співробітництво та 
забезпечення проходження 
практики студентів між КрНУ 
та ПП Рекламно-виробнича 
компанія «Оріон-Експрес»;
Договір про співробiтництво та 
забезпечення проходження 
практики студентів між КрНУ 
та Комунальним пiдприемством 
«Кременчуцька міська 
телерадіокомпанія» 
Кременчуцькоi міської ради 
Полтавської областi;
Меморандум про 
спiвробiтництво, органiзацiю 
взаємовiдносин між КрНУ та 
Комунальним закладом 
культури «Кременчуцька міська 
центрадізована бібліотечна 
система для дорослих»;
Меморандум про 
спiвробiтництво, органiзацiю 
взаємовiдносин між КрНУ та ГО 
«Спілка літераторів 
„Славутич”».

Основи правових 
знань

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Osnovy-
pravovykh-znan.pdf

Kvefm848bjUE6uTZ
p9n1KyCxz1y8aBWA

Методичний кабінет кафедри 
галузевих юридичних наук; ауд. 



VCaEtBnukwU= № 1316; 48,2 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний проєктор 
ViewSonic (2019); 
проекційний екран Elite Screens 
мобильный напольный 95" (1:1) 
(2019); 
ноутбук Dell Vostro 15 3590 
(N2072VN3590EMEA01_U) (2018).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Syllabus-Fizychne-
vykhovannia.pdf

Hr4oeN6i0uwS7REY
ZJ34KxGn2DjOFI8t

m3RJQ/LQ4zg=

4 спортивні зали площею  3856,5 
кв. м, 
запасне футбольне поле 90х45 м. 
водноспортивний комплекс 
загальною площею 1465,4 кв. м з 
критим басейном. 

Переддипломна 
практика

практика Naskrizna-
prohrama-2018.pdf

xuKyJ76jfVCs5IcGTf
Rf8TG0LfI96PClezG

UbuCfD9o=

Договір про співробітництво та 
забезпечення проходження 
практики студентів між КрНУ 
та ПП «Телерадіомовна компанія 
,,Аллюр”»;
Договір про співробітництво та 
забезпечення проходження 
практики студентів між КрНУ 
та ПП «РГ Контакт»;
Договір про співробітництво та 
забезпечення проходження 
практики студентів між КрНУ 
та ПП Рекламно-виробнича 
компанія «Оріон-Експрес»;
Договір про співробiтництво та 
забезпечення проходження 
практики студентів між КрНУ 
та Комунальним пiдприемством 
«Кременчуцька міська 
телерадіокомпанія» 
Кременчуцькоi міської ради 
Полтавської областi;
Меморандум про 
спiвробiтництво, органiзацiю 
взаємовiдносин між КрНУ та 
Комунальним закладом 
культури «Кременчуцька міська 
центрадізована бібліотечна 
система для дорослих»;
Меморандум про 
спiвробiтництво, органiзацiю 
взаємовiдносин між КрНУ та ГО 
«Спілка літераторів 
„Славутич”».

Право видавця і 
редактора

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Pravo-
vydavtsia-i-

redaktora-2017.pdf

gbuILqS/VfTkrTm5d
D7NK+lu1cv4jVAtCH

XEXi+1nLs=

Кабінет авторського права; ауд. 
№ 7305; 18,1 м2.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

MV-VR.pdf dHGfN0P7ydGb+Otr
5n6Cm3IL+eFyOJoii

F+MPc4wYzo=

Кабінет дипломного 
проєктування; 
ауд. № 7310; 19 м2. 
Мультимедійне обладнання: 
Ноутбук HP ProBook 430 G313 
(2014); роутер TP-Link (наявний 
доступ до інтернету).
Методичні матеріали.

Лінгвістичні основи 
редагування

навчальна 
дисципліна

Syllabus-
Linhvistychni-

osnovy-
redahuvannia-

2019.pdf

ohGIBCvD+/flWIDT
yZinb+LVWloyrkVfe

UdRsDi8jLc=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7312; 19,8 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
TVLED40P (2016);



ПК Intel Pentium 4HT, 800 MГц, 
3,00E ГГц, 1 МБ (2014); 
роутерTP-Link (наявний доступ 
до інтернету) (2017).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Масова комунікація та 
інформація

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Masova-
komunikatsiia-ta-

informatsiia-
2019.pdf

6YTkTLi8YfRHDhnp
iAQJMpe1vOqfgGM

W9pGT5kVACII=

Мультимедійний клас із 
соціальних комунікацій; ауд. № 
7309; 29 м2. 
Мультимедійне обладнання:
ноутбук HP ProBook 430 G313 
(2018);
мультимедійний проєктор 
ViewSonik PA 5035 (2020); 
роутер TP- Link (наявний доступ 
до Інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
наочні навчальні матеріали.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Syllabus-Inozemna-
mova-2019.pdf

njeQWy/Fe/Swp7HD
Uu526zPTcOk+ANv
AImE4d88KhkU=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7312; 19,8 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
TVLED40P (2016);
ПК Intel Pentium 4HT, 800 MГц, 
3,00E ГГц, 1 МБ (2014); 
роутерTP-Link (наявний доступ 
до інтернету) (2017).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Syllabus-Inozemna-
mova-2020.pdf

Ku5jF3L9pb4w8WC
HEnmcK6mncCxed/j

VWafhrDnvwss=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7312; 19,8 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
TVLED40P (2016);
ПК Intel Pentium 4HT, 800 MГц, 
3,00E ГГц, 1 МБ (2014); 
роутерTP-Link (наявний доступ 
до інтернету) (2017).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Українознавство навчальна 
дисципліна

Syllabus-
Ukrainoznavstvo-

2019.pdf

ozrJJzNbF9o/RdjI9
OYdrINc+AGiDgB9T

PGMoP1Jonc=

Етнографічний кабінет кафедри 
гуманітарних наук, культури і 
мистецтва; ауд. № 3305; 34,5м2.  
Мультимедійне обладнання:
Телевізор Akai UA32DM1100 
(2017), Мультимедійний 
проєктор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) (2018), переносний 
проєкційний екран BRATECK 
PEBX128 (2018), 
Ноутбук Asus X555U (2018)
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);



Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Філософія навчальна 
дисципліна

Syllabus-Filosofiia-
2019.pdf

VE1Eqbb/ngX/JucN
ac/qCqSOmSR4J7Dv

Ekyz4E8p5Ik=

Лекційна ауд. № 1514; 60 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний проєктор 
EPSON EB-X41 (2016); 
проекційний екран ATRIA ECO 
MWM-AV-60 - AT052914 (2016); 
Мультимедійний монітор Dell 
UltraSharp  UZ2715H (2015);
ноутбук Pixus Rise Grey 
(PRISEG20F0093) (2019).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди

Загальна психологія навчальна 
дисципліна

Syllabus-Zahalna-
psyholohiia.pdf

/wj8mPkwbFF8A1H6
8B4C6+jpIvIOCU7El

9p9Uf0oKIw=

Кабінет психології, тренінговий 
кабінет; 
ауд. 1401а; 35,7 м2.
Мультимедійне обладнання:
телевізор ORION (2017);.
ноутбук Lenovo (2017).
Бездротова мережа Wi-Fi
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди

Академічна українська 
мова

навчальна 
дисципліна

Syllabus-
Akademichna-

ukrainska-mova-
2020.pdf

eNwTrlbPDuFkzJb/d
O8scgSkadpJN/78u

QQcIZZ+eQw=

Етнографічний кабінет кафедри 
гуманітарних наук, культури і 
мистецтва; ауд. № 3305; 34,5м2.  
Мультимедійне обладнання:
Телевізор Akai UA32DM1100 
(2017), Мультимедійний 
проєктор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) (2018), переносний 
проєкційний екран BRATECK 
PEBX128 (2018), 
Ноутбук Asus X555U (2018)
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.

Безпека 
життєдіяльності. 
Цивільний захист

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Bezpeka-
zhyttiediialnosti-
tsyvilnyi-zakhyst-

2017.pdf

yd+tJUHmbUnNlsE
McRNnTUMMgU5K
M5M4G8hOVgyMX0

M=

Комп’ютеризована лабораторія 
з безпеки життєдіяльності; ауд. 
№ 7507; 31,5 м2.
Мультимедійне обладнання:
ПК Intel (R) Celeron (R) E3400 2,6 
ГГц, 2 Гб ОЗУ (2016); 
роутер TP- Link; 
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Настінні стенди з безпеки 
життєдіяльності: Перша 
долікарняна допомога, Безпека 
під час використання ПЕОМ, 
Загальні засоби безпеки.



Соціологія масової 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Syllabus-
Sotsiolohiia-

masovoi-
komunikatsii-

2019.pdf

itmE3v4ZINWn6L70
sLbXMaSutKhnTS09

jQZafAZir0M=

Мультимедійний клас із 
соціальних комунікацій; ауд. № 
7309; 29 м2. 
Мультимедійне обладнання:
ноутбук HP ProBook 430 G313 
(2018);
мультимедійний проєктор 
ViewSonik PA 5035 (2020); 
роутер TP- Link (наявний доступ 
до Інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
наочні навчальні матеріали.

Основи мовленнєвої 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Osnovy-
movlennievoi-
komunikatsii-

2020.pdf

AIMVuXck8epA24S2
Y5MpXhp6SAN1Zrm

782wWRAgqEQs=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7312; 19,8 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
TVLED40P (2016);
ПК Intel Pentium 4HT, 800 MГц, 
3,00E ГГц, 1 МБ (2014); 
роутерTP-Link (наявний доступ 
до інтернету) (2017).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Вступ до фаху навчальна 
дисципліна

Syllabus-Vstup-do-
fakhu-2020.pdf

MEtgOnwsczrAJkzoZ
5gkftylcVofHSD4emy

ZcMG2Pio=

Мультимедійний клас з 
журналістики; ауд. № 7318; 31,2 
м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
40 LEDTVset (2015);
ПК AMD Athlon ™ 62X2 Dual, 
3200 MHz (2016); 
Роутер TP- Link (наявний доступ 
до інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Практичний курс 
англійської мови

навчальна 
дисципліна

Syllabus-
Praktychnyi-kurs-
anhliiskoi-movy-

2020.pdf

GZZwVkG8d+oMGY
hPAjWUzlTLUJyiD6s

mlke4cQCRgVM=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7312; 19,8 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
TVLED40P (2016);
ПК Intel Pentium 4HT, 800 MГц, 
3,00E ГГц, 1 МБ (2014); 
роутерTP-Link (наявний доступ 
до інтернету) (2017).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Teoriia-i-
praktyka-

sotsialnykh-
komunikatsii-

2020.pdf

FEU7vQeYYRW1Od
GE26mp0rmuZcM0y
hZgPTgeRPNWQX8

=

Мультимедійний клас із 
соціальних комунікацій; ауд. № 
7309; 29 м2. 
Мультимедійне обладнання:
ноутбук HP ProBook 430 G313 
(2018);
мультимедійний проєктор 



ViewSonik PA 5035 (2020); 
роутер TP- Link (наявний доступ 
до Інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
наочні навчальні матеріали.

Мова медіа навчальна 
дисципліна

Syllabus-Mova-
media-2020.pdf

kqjuPTelBbTTbycIyn
TyDHx9Z5Aknwmnl

8IG4sWvC/I=

Мультимедійний клас з 
журналістики; ауд. № 7318; 31,2 
м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
40 LEDTVset (2015);
ПК AMD Athlon ™ 62X2 Dual, 
3200 MHz (2016); 
Роутер TP- Link (наявний доступ 
до інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Публіцистичний 
дискурс іноземної 
мови

навчальна 
дисципліна

Syllabus-
Publitsystychnyi-

dyskurs-inozemnoi-
movy-2020.pdf

GDwQBBD7b/OZyU
COOo5t3EWJSy6cqt

0ln1qCcj2VXeQ=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7312; 19,8 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
TVLED40P (2016);
ПК Intel Pentium 4HT, 800 MГц, 
3,00E ГГц, 1 МБ (2014); 
роутерTP-Link (наявний доступ 
до інтернету) (2017).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Ukrainska-
mova-za-

profesiinym-
spriamuvanniam-

2017.pdf

RH6Co2m4nnitmlBT
reVEtonOwe7AJLQH

wSV5j13PM+c=

Етнографічний кабінет кафедри 
гуманітарних наук, культури і 
мистецтва; ауд. № 3305; 34,5м2.  
Мультимедійне обладнання:
Телевізор Akai UA32DM1100 
(2017), Мультимедійний 
проєктор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) (2018), переносний 
проєкційний екран BRATECK 
PEBX128 (2018), 
Ноутбук Asus X555U (2018)
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.

Теорія і практика 
видавничої справи

навчальна 
дисципліна

Syllabus-Teoriia-i-
praktyka-

vydavnychoi-
spravy-2017.pdf

H7+ivObNfycuF6FS
UeX8Ocu8IQBYEDe

aHvSSdVsXfso=

Видавничо-поліграфічний 
кабінет; ауд. № 10107; 45,4 м2.
Поліграфічне та комп’ютерне 
обладнання: Багатопримірникові 
апарати  (ризограф форматом 
А4 та ризограф форматом А3) – 
2 од. (2006); 
копіювальні апарати типу 
«Canon» – 3 од. (2007), 
ПК Intel Pentium 1,7 ГГц,  2Гб ОЗУ 
– 3 од.; (2012)
Багатофункціональний пристрій 
Xerox 5845 – 1 од. (2014);



лазерний та струменевий 
принтери – 2 од. (2010, 2006);
плотер – 1 од. (2003);
обладнання для виконання 
палітурних робіт – 3 од. (2014).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome.
Наочні навчальні матеріали.

 
* 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 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

190661 Алексеєнко 
Наталія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058965, 
виданий 

14.04.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023373, 
виданий 

09.11.2010

40 Книжкові 
видання

Кваліфікація: 
Харківський 
держуніверситет ім. О. 
М. Горького, 1991 р., 
українська мова та 
література,  філолог. 
Викладач української 
мови та літератури. 
Стажування:
1.Запорізький 
національний 
технічний університет, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 00140  
від 05.05.19 р.,
Тема стажування: 
«Теорія та історія 
журналістики».
2. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01259-20 
від 27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Сізова К.,  
Алексеєнко Н.,  Хміль-
Чуприна В.  
Властивості 
буктрейлера: 
український та 



світовий досвід. 
Держава та регіони. 
Серія Соціальні 
комунікації. 2020. № 
1 (41). С.85–89.
3.  Сізова К. Л., 
Алескеєнко Н. М. 
Створення книги 
спогадів учасників 
АТО: від задуму до 
готового видання. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія: Педагогічні 
науки. Кременчук: 
КрНУ, 2019. Вип. 
2/2019 (115). 
4.  Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М.  
Робота з 
медіаконтентом з 
метою формування 
лексичної 
компетентності 
майбутніх 
журналістів. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал [Електронний 
журнал]. Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 
(19). С. 144–148. 
Режим доступу: 
http://eetecs.kdu.edu.u
a
5. Sizova K., Alekseenko 
N. The effectiveness of 
extracurricular work 
organization of the 
future journalists: 
searching and 
interpretation of media 
content. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: Крну, 
2016. Вип. 2/2016 (97) 
Ч. 2.  С. 109–114.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Лінгвістичний 
аналіз тексту: 
практикум: 
навчальний посібник 
/ К. Л. Сізова, Н. 
М.Алексеєнко, Л. В. 
Бутко,  В. В. Шабуніна. 
Кременчук: КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
2019. 242 с.
2. Герої згадують… 
(2014–2018): збірка 
спогадів добровольців 
і волонтерів 
Кременчука: 
монографія / К. Л. 
Сізова, Н. М. 
Алексеєнко.  



Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2018. 
192 с. Кольорова 
вкладка – 20 с.
3. Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М., 
Бутко Л. В. Практикум 
з редагування: 
навчальний посібник. 
К.: Наша культура і 
наука, 2007. 112 с.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2000 – 2009 рр. 
Організаційна робота 
на посаді заступника 
декана гуманітарного 
факультету КУЕІТУ.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Редакторсько-
видавничий фах. 
Книжкові видання». 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 28 с.
2. Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
робіт з дисципліни 
«Редакторсько-
видавничий фах. 
Книжкові видання». 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 86 с.
3. Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 



щодо семінарських 
занять з дисципліни 
«Художня література 
в аспекті видавничої 
справи». Кременчук: 
КрНУ, 2018. 48 с.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
1. Керівництво 
студентом, який 
отримав ІІ місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт.



2. Член журі 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Кременчуцької 
спілки літераторів 
«Славутич».
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років):
Консультування ПП 
«Баланс»  з 2009 по 
2016 рр.

190661 Алексеєнко 
Наталія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058965, 
виданий 

14.04.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023373, 
виданий 

09.11.2010

40 Книжкові 
видання

Кваліфікація: 
Харківський 
держуніверситет ім. О. 
М. Горького, 1991 р., 
українська мова та 
література,  філолог. 
Викладач української 
мови та літератури. 
Стажування:
1.Запорізький 
національний 
технічний університет, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 00140  
від 05.05.19 р.,
Тема стажування: 
«Теорія та історія 
журналістики».
2. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01259-20 
від 27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Сізова К.,  
Алексеєнко Н.,  Хміль-
Чуприна В.  
Властивості 
буктрейлера: 
український та 
світовий досвід. 
Держава та регіони. 
Серія Соціальні 
комунікації. 2020. № 
1 (41). С.85–89.
3.  Сізова К. Л., 



Алескеєнко Н. М. 
Створення книги 
спогадів учасників 
АТО: від задуму до 
готового видання. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія: Педагогічні 
науки. Кременчук: 
КрНУ, 2019. Вип. 
2/2019 (115). 
4.  Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М.  
Робота з 
медіаконтентом з 
метою формування 
лексичної 
компетентності 
майбутніх 
журналістів. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал [Електронний 
журнал]. Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 
(19). С. 144–148. 
Режим доступу: 
http://eetecs.kdu.edu.u
a
5. Sizova K., Alekseenko 
N. The effectiveness of 
extracurricular work 
organization of the 
future journalists: 
searching and 
interpretation of media 
content. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: Крну, 
2016. Вип. 2/2016 (97) 
Ч. 2.  С. 109–114.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Лінгвістичний 
аналіз тексту: 
практикум: 
навчальний посібник 
/ К. Л. Сізова, Н. 
М.Алексеєнко, Л. В. 
Бутко,  В. В. Шабуніна. 
Кременчук: КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
2019. 242 с.
2. Герої згадують… 
(2014–2018): збірка 
спогадів добровольців 
і волонтерів 
Кременчука: 
монографія / К. Л. 
Сізова, Н. М. 
Алексеєнко.  
Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2018. 
192 с. Кольорова 
вкладка – 20 с.
3. Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М., 



Бутко Л. В. Практикум 
з редагування: 
навчальний посібник. 
К.: Наша культура і 
наука, 2007. 112 с.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2000 – 2009 рр. 
Організаційна робота 
на посаді заступника 
декана гуманітарного 
факультету КУЕІТУ.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Редакторсько-
видавничий фах. 
Книжкові видання». 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 28 с.
2. Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
робіт з дисципліни 
«Редакторсько-
видавничий фах. 
Книжкові видання». 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 86 с.
3. Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з дисципліни 
«Художня література 
в аспекті видавничої 
справи». Кременчук: 
КрНУ, 2018. 48 с.



Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
1. Керівництво 
студентом, який 
отримав ІІ місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт.
2. Член журі 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова.
Підпункт 16 (участь у 



професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Кременчуцької 
спілки літераторів 
«Славутич».
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років):
Консультування ПП 
«Баланс»  з 2009 по 
2016 рр.

365960 Синєокий 
Олег 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 
державна 
юридична 

академія, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 006480, 

виданий 
27.04.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040567, 
виданий 

12.04.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021799, 
виданий 

23.12.2008

18 Маркетинг і 
промоція 
видань

Стажування:
Запорізький 
національний 
технічний університет, 
Довідка про 
стажування  № 39-
01/1832  від 
07.06.2016 р.
Тема стажування: 
«Правові основи 
масової комунікації», 
«Медіаправо», 
«Авторське право», 
«Практикум з фаху  (з 
тележурналістики)».
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1.Синеокий  О.В.  
Дизайн конвертов и 
фирменных упаковок 
фонографической 
продукции как 
элемент рекламы в 
объективе права 
интеллектуальной 
собственности. 
Финансовое право и 
управление.  2017.  № 
2.  С. 19–35.
2.Sineokij O. From 
Disco History 
Personalities 
(Musicological and 
Communications 
Retrospective Analysis). 
Аркадія  
(мистецтвознавчий та 
культурологічний 
журнал). 2016. № 1 
(46). С. 14–18.
3. Sineokyj O. Rock 
Band As A Trademark: 
The Owners Of The 
Right To The Name 
(Analysis Of The 
Practice On Resolution 
Of The Problems Of 
Coincidence In The 
Intellectual Law Model 
«Trademark A Band’s 
Name». Philharmonica. 
2016.   № 1.   pp. 96–
120.  
4. Синеокий   О.В.  
Основные  виды  
нарушений  
интеллектуальных   
прав   в истории 
музыкальной 
звукозаписи 



(аналитический обзор 
проблематики 
плагиата, 
контрафакта и 
бутлегерства во 
второй половине ХХ – 
начале ХХІ   ст.). 
Genesis: исторические 
исследования.   2017.  
№ 4.   С. 161–190.  
5. Sineokij O. PR and 
Management in the 
Global Disco History 
Through 
Communication & Legal 
Prism. Zaporizhzhya 
National University 
Journal. 2015. № 4. С. 
31–43.  
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Синєокий О.В. 
Музичний звукозапис 
у соціокультурних 
комунікаціях 
(фонодокументи, 
фоноархіви): 
[монографія]; 
передмова: проф. М. 
Вархола 
(Словаччина).   2-ге 
вид., доп. [перше 
видання – 2013 р.].   
Суми: Університетська 
книга, 2016. 347 с.
Підпункт 7 (робота у 
складі експертних рад 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН):
Голова експертної 
комісії Міністерства 
освіти і науки України 
з акредитації освітньо-
професійної програми 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» зі 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти в 
Національному 
університеті 
«Острозька академія». 



Наказ № 1855-л МОН 
л від 09.11.2018 р.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання):
З 2013 р. член 
редакційної колегії  
іноземного 
рецензованого 
наукового журналу 
«Academic Society of 
Michal Baludansky» 
(Košice, Slovakia).
Підпункт 11 (участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Офіційний опонент: 
1. Дисертація 
Коротецької Ю. Д., 
28.05.2019, Д 26.165.01 
у Національній 
бібліотеці України 
імені В.І. 
Вернадського на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій за 
спеціальністю 
27.00.02 – 
документознавство, 
архівознавство;
2. Дисертація Тур О. 
М., 13.06.2019, Д 
26.165.01 у 
Національній 
бібліотеці України 
імені В.І. 
Вернадського на 
здобуття наукового 
ступеня доктора наук 
із соціальних 
комунікацій за 
спеціальністю 
27.00.02 – 
документознавство, 
архівознавство.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 



три найменування):
1. Синєокий О. В., 
Гайкова Т. В. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Маркетинг і 
промоція видань». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 24 с.
2. Синєокий О. В., 
Гайкова Т. В. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з дисципліни 
«Маркетинг і 
промоція видань».  
Кременчук: КрНУ, 
2020. 38 с.
3. Синєокий О. В., 
Гайкова Т. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Реклама і зв'язки з 
громадськістю». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 86 с.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Sineokyj O. Tommy 
Bolin: The 
Development Crises of 
Professional Music 
Career and Ragged Path 
in Life as an Object of 
Philosophical and 
Culturological 
Research. 
Philharmonica. 
International Music 
Journal (IMJ).   2015.   
№ 1.  pp. 47–54. 
2. Синеокий  О.В.  
Коммуникационно-
правовой  анализ 
некоторых 
специальных   
событий  в  
деятельности   рок-
группы   в   
историческом   
разрезе («камбэк», 
«реюнион», 
«реинкарнация», 
«реистаблишд»). 
Genesis: исторические 
исследования.   2017.  
№ 2.  С. 94–114.  
3. Синеокий О.В. Los 
Brincos: Испанский 
бит. InRock 
(Progressive Music 
Journal).   2019.   № 4.  
С. 18-20.
4. Sineokij O. Mass 
Recording. The Abstract 
Guidebook: Special 
Volume in English with 
Colour Charts.   Vol. 1 
«Vinylophilia Meets 
Rockology»; Afterwords 



by Stefan Berggren 
(Sweden Rock 
Musician).   Publisher 
Krugozor, 2015.  24 p.
5.  Sineokij O. Mass 
Recording. The Abstract 
Guidebook: Special 
Volume in English with 
Colour Charts.   Vol. 2 
«Hot Disco & Music 
PR»; Afterwords by 
Stefan Berggren 
(Sweden Rock 
Musician).  Publisher 
Krugozor 
(Zaporizhzhia) in 
cooperation with 
Publishing House 
Galina E.G. (Moscow), 
2015. 44 p. 
6. Синеокий О.В. «Три 
кита адвокатской 
журналистики» (к 
вопросу о творчестве 
криминального 
репортера).   Scientific 
Letters of Academic 
Society of Michal 
Baludansky (Košice, 
Slovakia).   Vol. 2, No. 1 
/ 2014.  pр. 140–146.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Міжнародного 
Академічного 
Співтовариства 
Михайла 
Балудянського 
«ASMIBA» з 2013 р. 
(Словацька 
Республіка)
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років):
Науковий редактор, 
консультант 
видавництв «Rock-Ex-
Press» (з 2012 р. по 
тепер. час) та 
«Гельветика» (з 2018 
р. по тепер. час). 
Тривале професійне 
партнерство, в т.ч. 
окреме наукове 
консультування, 
видавництв – 
українські 
«Університетська 
Книга» (Суми), 
«КНТ» (Київ), 
«Право» (Харків), 
«Статус» (Запоріжжя), 
зарубіжні «Academic 
Society of Michal 
Baludansky», «Classic 
Rock», «InRock» та 
один з провідних 
музичних лейблів 
«RHYMES MUSIC». 
Подяка за значний 
особистий внесок у 
розвиток 
книговидавничої 
діяльності України від 
директора наукової 
установи «Книжкова 
палата України імені 



Івана Федорова» від 
15.02.2016 р.

280596 Істоміна 
Наталія 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Електроніки та 
комп'ютерної 

інженерії

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
092203 

Електромехані
чні системи 

автоматизації 
та 

електропривод

15 Макети і 
верстка

Стажування:
1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів за 
програмою «Новітні 
інноваційні технології 
у вищій школі»; ПК 
01597997\00603-2020.
Тема стажування: 
«Новітні інноваційні 
технології у вищій 
школі»
2. Кременчуцький 
національний 
університет; свідоцтво 
12 СПК № 802724, 
30.04.2014 р.
Тема стажування: 
 «Викладання 
фахових дисциплін 
іноземною мовою».
3. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук зі 
спеціальності 05.13.06 
– інформаційні 
технології (27.11.2020, 
спеціалізована вчена 
рада К 45.052.04 у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського).
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Istomina N., Konokh 
I., Okcanych I.  The 
method of automatic 
search for the 
extremum of efficiency 
for a multi-stage raw 
materials processing . 
Lecture Notes in 
Computational 
Intelligence and 
Decision Making. 
Springer, 2019. С. 225–
241. (Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Істоміна Н. М. 
Розробка методики 
навчання студентів 
створенню 
автоматизованих 
документів.  
Інженерні та освітні 
технології. 2020. Т. 8. 
№ 3. С. 58–71. doi: 
https://doi.org/10.3092



9/2307-
9770.2020.08.03.05
2. Істоміна Н. М., 
Конох І. С., Богдан В. 
О. Автоматизована 
система контролю 
валідності дискретних 
систем управління із 
властивістю 
самонавчання. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. 2019. Т. 
30 (69). Ч. 1. С. 79–87.
3. Істоміна Н. М., 
Конох І. С., Срібний С. 
Д. Использование 
мультиагентных 
систем для задач 
идентификации и 
автоматического 
регулирования. 
Вісник Херсонського 
національного 
технічного 
університету. 2019. № 
3(70). С. 49–62.
4. Сивякова Г. А., 
Коваль Т. П., 
Романенко С. С. 
Четверта промислова 
революція і нові 
освітні програми. 
Інженерні та освітні 
технології 
[Електронний ресурс]. 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 4(20). С. 
10–16.
5. Чорний О. П., 
Романенко С. С., 
Істоміна Н. М. 
Обґрунтування 
доцільності 
заснування технічного 
електронного 
наукового журналу. 
Інженерні та освітні 
технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2013. Вип. 3(3). 
С. 7–27.
6. Романенко С. С., 
Чорний О. П., 
Істоміна Н. М. 
Використання 
реферативного 
журналу як засобу 
інтенсифікації 
наукової роботи у 
вищих навчальних 
закладах. Інженерні 
та освітні технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2014. Вип. 3(7). 
С. 8–17.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
Чорний О. П., Титюк 
В. К., Істоміна Н. М., 
Власенко В. А. 
Математичні методи 
моделювання: 



навчальний посібник. 
Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2016. 
236 с.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання):
Відповідальний 
виконавець з НДР 
«Розробка методики 
формування керуючих 
сигналів для 
забезпечення 
комутації фаз 
вентильно-
індукторного 
двигуна», № 
держреєстрації 
0114U005114, 2014-
2015 н.р.
Підпункт 9 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце, 
або робота у складі 
організаційного 
комітету/журі/апеляці
йної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)/III–
IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів/II–III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук):
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
«Електричні машини 
та апарати», 2009-
2011, 2013-2015 рр.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці



й загальною кількістю 
три найменування):
1. Істоміна Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Макети і 
верстка» для студентів 
денної форми 
навчання зі 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Журналістика» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 18 с.
2. Істоміна Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Дизайн 
видання» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Журналістика» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 19 с.
3.  Істоміна Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Системи 
верстки» . Кременчук: 
КрНУ, 2016. 28 с.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-



мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
Переможці І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Електротехніка та 
електромеханіка» 
(EEE): студенти 
Федотьєв А. В., 
Авраменко Д. С., група 
ЕМХ-11-1, 2 місце.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Істоміна Н. М. 
Особливості 
організації 
навчального курсу на 
платформі Moodle. ІТ-
Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С. 44–45.
2. Істоміна Н. М. 
Використання LATEX 
при оформленні 
наукової документації. 
ІТ-Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С. 52–53.
3. Істоміна Н. М. 
Обґрунтування 
застосування 



інформаційних 
технологій для 
забезпечення 
використання 
вентильно-
індукторних двигунів. 
ІТ-Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 20‒21 
квітня 2019 р. 
Кременчук  КрНУ, 
2019. С. 74–76.
4. Істоміна Н. М., 
Рєзнік Д. В. 
Профорієнтація з 
технічних 
спеціальностей у 
вищих навчальних 
закладах та засоби її 
проведення. 
Інженерні та освітні 
технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2014. Вип. 3(7). 
С. 18–31. 
5. Істоміна Н. М. 
Мультиагентна 
модель розрахунку 
перетворення енергії у 
комплексі силовий 
перетворювач – 
вентильно-
індукторний двигун – 
технологічний об’єкт.  
Радіоелектроніка та 
інформатика. 2019. № 
1(87). С. 10–19.
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
1. 3 2013 року 
виконання обов’язків 
технічного редактора 
Електронного 
щоквартального 
науково-практичного 
журналу «Інженерні 
та освітні технології» 
(EETECS) (фаховий з 
29.09.2015 р.; з 
07.11.2018 група «Б» 
переліку наукових 
фахових видань 
України, зі 
спеціальності 011 
Освітні, педагогічні 
науки)
2. З 2013 року 
технічна підтримка 
сайту електронного 
видання.
3. Виконання 
обов’язків з верстки 
наступних видань:
– VІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Напівпровідникові 
матеріали, 
інформаційні 
технології та 
фотовольтаїка»: Тези 
доповідей. 
Кременчук: 
Кременчуцький 
національний 



університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
2020. 93 с;
– ІТ-Перспектива. VІI 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2020. 57 с.
– ІТ-Перспектива. VI 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, м. 
Кременчук, 20‒21 
квітня 2019 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2019. 70 с.
– з 2013 виконання 
обов’язків технічного 
секретаря видання 
«Реферативний 
журнал. Інститут 
електромеханіки, 
енергозбереження і 
систем управління».

280596 Істоміна 
Наталія 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Електроніки та 
комп'ютерної 

інженерії

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
092203 

Електромехані
чні системи 

автоматизації 
та 

електропривод

15 Комп’ютерна 
графіка

Стажування:
1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів за 
програмою «Новітні 
інноваційні технології 
у вищій школі»; ПК 
01597997\00603-2020.
Тема стажування: 
«Новітні інноваційні 
технології у вищій 
школі»
2. Кременчуцький 
національний 
університет; свідоцтво 
12 СПК № 802724, 
30.04.2014 р.
Тема стажування: 
 «Викладання 
фахових дисциплін 
іноземною мовою».
3. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук зі 
спеціальності 05.13.06 
– інформаційні 
технології (27.11.2020, 
спеціалізована вчена 
рада К 45.052.04 у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського).
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Istomina N., Konokh 
I., Okcanych I.  The 



method of automatic 
search for the 
extremum of efficiency 
for a multi-stage raw 
materials processing . 
Lecture Notes in 
Computational 
Intelligence and 
Decision Making. 
Springer, 2019. С. 225–
241. (Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Істоміна Н. М. 
Розробка методики 
навчання студентів 
створенню 
автоматизованих 
документів.  
Інженерні та освітні 
технології. 2020. Т. 8. 
№ 3. С. 58–71. doi: 
https://doi.org/10.3092
9/2307-
9770.2020.08.03.05
2. Істоміна Н. М., 
Конох І. С., Богдан В. 
О. Автоматизована 
система контролю 
валідності дискретних 
систем управління із 
властивістю 
самонавчання. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. 2019. Т. 
30 (69). Ч. 1. С. 79–87.
3. Істоміна Н. М., 
Конох І. С., Срібний С. 
Д. Использование 
мультиагентных 
систем для задач 
идентификации и 
автоматического 
регулирования. 
Вісник Херсонського 
національного 
технічного 
університету. 2019. № 
3(70). С. 49–62.
4. Сивякова Г. А., 
Коваль Т. П., 
Романенко С. С. 
Четверта промислова 
революція і нові 
освітні програми. 
Інженерні та освітні 
технології 
[Електронний ресурс]. 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 4(20). С. 
10–16.
5. Чорний О. П., 
Романенко С. С., 
Істоміна Н. М. 
Обґрунтування 
доцільності 
заснування технічного 
електронного 
наукового журналу. 
Інженерні та освітні 
технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2013. Вип. 3(3). 



С. 7–27.
6. Романенко С. С., 
Чорний О. П., 
Істоміна Н. М. 
Використання 
реферативного 
журналу як засобу 
інтенсифікації 
наукової роботи у 
вищих навчальних 
закладах. Інженерні 
та освітні технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2014. Вип. 3(7). 
С. 8–17.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
Чорний О. П., Титюк 
В. К., Істоміна Н. М., 
Власенко В. А. 
Математичні методи 
моделювання: 
навчальний посібник. 
Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2016. 
236 с.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання):
Відповідальний 
виконавець з НДР 
«Розробка методики 
формування керуючих 
сигналів для 
забезпечення 
комутації фаз 
вентильно-
індукторного 
двигуна», № 
держреєстрації 
0114U005114, 2014-
2015 н.р.
Підпункт 9 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце, 
або робота у складі 
організаційного 
комітету/журі/апеляці
йної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)/III–
IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 



базових навчальних 
предметів/II–III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук):
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
«Електричні машини 
та апарати», 2009-
2011, 2013-2015 рр.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 



організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
Переможці І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Електротехніка та 
електромеханіка» 
(EEE): студенти 
Федотьєв А. В., 
Авраменко Д. С., група 
ЕМХ-11-1, 2 місце.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Істоміна Н. М. 
Особливості 
організації 
навчального курсу на 
платформі Moodle. ІТ-
Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С. 44–45.
2. Істоміна Н. М. 
Використання LATEX 
при оформленні 
наукової документації. 
ІТ-Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С. 52–53.
3. Істоміна Н. М. 
Обґрунтування 
застосування 
інформаційних 
технологій для 
забезпечення 
використання 
вентильно-
індукторних двигунів. 
ІТ-Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 20‒21 
квітня 2019 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2019. С. 74–76.
4. Істоміна Н. М., 
Рєзнік Д. В. 
Профорієнтація з 
технічних 
спеціальностей у 
вищих навчальних 
закладах та засоби її 
проведення. 
Інженерні та освітні 
технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2014. Вип. 3(7). 



С. 18–31. 
5. Істоміна Н. М. 
Мультиагентна 
модель розрахунку 
перетворення енергії у 
комплексі силовий 
перетворювач – 
вентильно-
індукторний двигун – 
технологічний об’єкт.  
Радіоелектроніка та 
інформатика. 2019. № 
1(87). С. 10–19.
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
1. 3 2013 року 
виконання обов’язків 
технічного редактора 
Електронного 
щоквартального 
науково-практичного 
журналу «Інженерні 
та освітні технології» 
(EETECS) (фаховий з 
29.09.2015 р.; з 
07.11.2018 група «Б» 
переліку наукових 
фахових видань 
України, зі 
спеціальності 011 
Освітні, педагогічні 
науки)
2. З 2013 року 
технічна підтримка 
сайту електронного 
видання.
3. Виконання 
обов’язків з верстки 
наступних видань:
– VІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Напівпровідникові 
матеріали, 
інформаційні 
технології та 
фотовольтаїка»: Тези 
доповідей. 
Кременчук: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
2020. 93 с;
– ІТ-Перспектива. VІI 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2020. 57 с.
– ІТ-Перспектива. VI 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, м. 
Кременчук, 20‒21 
квітня 2019 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2019. 70 с.
– з 2013 виконання 
обов’язків технічного 
секретаря видання 
«Реферативний 
журнал. Інститут 
електромеханіки, 
енергозбереження і 
систем управління».



344515 Кіндра 
Світлана 
Олегівна

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

0302 
Журналiстика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034092, 
виданий 

25.02.2016

0 Газетно-
журнальні 
видання

Підвищення 
кваліфікації:
Всеукраїнський 
онлайн-семінар, 
представлений 
компанією Google 
Україна спільно з 
Міністерством освіти 
та науки України, 
листопад 2020 р.
Тема: «Цифрові 
інструменти Google 
для науковців».
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Кіндра С. О., 
Резніченко О. Л. Мале 
поліграфічне 
підприємство: шляхи 
виходу з кризи. 
Науковий погляд у 
майбутнє: науковий 
періодичний журнал. 
2020. Вип. 19 (2). С. 
63–66.
2. Кіндра С.О. 
Специфіка ефірної 
промоції радіостанції 
«П’ятниця». 
WayScience: 
Міжнародний 
електронний науково-
практичний журнал. 
2019. №1 (3). С. 202–
217. 
3. Киндра С.О. 
Специфика эфирной 
промоции 
радиостанции 
«Шарманка». 
Universum: Филология 
и искусствоведение: 
электрон. научн. 
журн. 2015. № 3–4 
(17). URL: 
http://7universum.com
/ru/philology/archive/i
tem/2082
4. Кіндра С. О. 
Специфіка ефірної 
промоції радіостанцій 
Шансон та Хіт-фм. 
Наукові записки 
Інституту 
журналістики: 
науковий збірник / за 
ред. В.В. Різуна; КНУ 
імені Тараса 
Шевченка. 2014. Т. 57. 
С. 147–155. 
5. Кіндра С. О. 
Специфіка ефірної 
промоції радіостанції 
«Русское радио». 
Держава та регіони. 
Серія: Соціальні 
комунікації: науково-
виробничий журнал / 
за ред. А. О. 
Монаєнко; Класичний 
приватний 
університет.  2014. № 
4 (20).  С. 136–142.
Підпункт 13 
(наявність виданих 



навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Кіндра С. О. , Сізова 
К. Л. Методичні 
вказівки щодо 
семінарських занять з 
дисципліни 
«Журналістика». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 24 с.
2. Кіндра С. О.  
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Спецкурс за вибором 
з теорії видавничої 
справи». Кременчук: 
КрНУ, 2017. 28 с.
3. Кіндра С. О.  
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Сучасні друкарські 
технології». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 24 с.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Кіндра С. О. 
Специфіка ефірної 
промоції радіостанцій 
Ретро ФМ та Кісс ФМ. 
Прикладні аспекти 
дослідження 
медійного контенту: 
Міжнародна 
студентська науково-
практична 
конференція. Київ, 
2013. С. 54–56.
2. Кіндра С. О. 
Специфіка ефірної 
промоції радіостанцій 
Шансон та Хіт ФМ. 
Українські мас-медіа: 
традиції та виклики 
сьогодення: ІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
студентська 
конференція.  Львів, 
2013. С. 112–115.
3. Кіндра С. О. 
Специфіка ефірної 
промоції радіостанцій 
Ретро ФМ та Кісс ФМ. 
Медіакартина світу: 
структура, семіотика, 
канали трансляції: І 
Міжнародна Інтернет-
конференція. 
Бердянськ, 2013.



4. Кіндра С. О. 
Специфіка ефірної 
промоції радіостанції 
Авторадіо 
[Електронний ресурс]. 
Режим доступу:
http://www.novaosvita.
com.ua.
5.Кіндра С. О. 
Специфіка ефірної 
промоції 
радіостанції.Рокс. 
Реклама: інтеграції 
теорії та практики: 
VІІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція.  К., 
2014. С. 68–70.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Спілки 
журналістів України
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
директор редакції 
Світловодського 
міського 
радіомовлення 
Світловодської міської 
ради з 2012 р. по 
теперішній час.

2381 Тур Оксана 
Миколаївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
1997, 

спеціальність:  
Українська 

мова і 
література, 

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009003, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048901, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024052, 
виданий 

09.11.2009

24 Культура 
видання. 
Видавничі 
стандарти

Стажування:
1.Захист докторської 
дисертації 
(Національна 
бібліотека України 
імені В. І. 
Вернадського 
13.06.2019 р.)
2. Куявський 
університет у 
Влоцлавеку 
(Републіка Польща), 
сертифікат наукового 
стажування, грудень 
2019 р.
Тема стажування: 
«Проблеми та процес 
реформування освіти 
в галузі соціальних 
комунікацій в Україні 
та країнах ЄС».
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. O. Tur, V. Shabunina, 
V. Sarancha. Foreign 
Language 
Communicative 
Competence as a Factor 
of Improving the 
Quality of Electrical 
Engineering Students 
Professional Training. 
Proceedings of the 25th 
IEEE International 
Conference on 



Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020, 2020. (Scopus)
2. O. Tur, V. Shabunina, 
A. Tur, E. Chorna. The 
IEEE Style: 
Peculiarities of the 
Format and Application 
Prospects. Proceedings 
of the 25th IEEE 
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020, 2020. (Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Тур О. М., Хміль-
Чуприна В. В. 
Джерела інформації 
про книжкові видання 
й роль ЗМК у 
популяризації 
читання серед 
студентської молоді 
Кременчука. Вісник 
Книжкової палати. 
2020. №1. С. 25-31.
3. Тур О. М. Джерела 
сучасної 
документознавчої 
термінології та її 
стандартизація. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім. В. І. 
Вернадського. Серія 
Філологія. Соціальні 
комунікації. 2020. Т. 
31 (70).  № 2.  С. 73-
80.
4. Тур О. М. Сучасна 
проблематика 
гармонізування 
національних 
стандартів із 
міжнародними та 
європейськими. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія.  2020.  
№ 1.  С. 27–35
5. Тур О. М. 
Термінологічна 
діяльність ISO/TC 37 
Language and 
terminology. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. 2018. 
№ 1. С. 19–25.
6. Тур О. М. ISO/TC 46 
«Information and 



documentation»: 
напрями діяльності та 
особливості 
представлення 
документознавчої 
термінології. Вісник 
Книжкової палати. 
2018. № 10. С. 32–36.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Тур О. 
Документознавча 
термінологія: 
проблеми уніфікації 
та стандартизації: 
монографія. 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2018.  301 
с.
2. Маслак В. І., Тур О. 
М., Василенко Д. П. 
Документознавчі 
аспекти діяльності 
сільських рад в 
Україні: навч. пос. 
Кременчук: ТОВ 
«Кременчуцька міська 
друкарня», 2015.  176 
с.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
вчений секретар 
факультету права, 
гуманітарних і 
соціальних наук. 
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):



1.Тур О. М. , 
Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Культура видання. 
Видавничі 
стандарти». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 26 с. 
2. Тур О. М. , 
Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Культура видання. 
Видавничі 
стандарти». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 53 с. 
3. Тур О. М. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Термінознавство». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 51 с. 
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 



збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
2020 р. – керівництво 
студентом, який 
зайняв ІІ місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
2019 р. – керівництво 
студентом, який 
зайняв ІІІ місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
2018 р. – керівництво 
студентом, який 
зайняв ІІІ місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
Член журі II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа», 2017 р.
Член апеляційної 
комісії II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа», 2018 р.
Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань 
«Журналістика», 2021 
р. 
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Тур О. М.. 
Стандарти ISO, 
присвячені процесам 
оцифровування, 
конверсії та міграції 
документів. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія.  2019.  
№ 4.  С. 54–61.
2. Тур О. М. Соціальні 
виклики COVID-19. 
Інформація та соціум: 



Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Вінниця, 
2020. С. 167–169.
3. Тур О. М. 
Термінологічні 
дискусії в контексті 
створення та 
запровадження 
Єдиної державної 
системи діловодства 
(1960–1970-ті рр.). 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія.  2018.  
№ 3.  С. 43–50.
4. Тур О. М. Способи 
уніфікації 
документознавчої 
термінології. 
Інформація та соціум: 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Вінниця: 
ДонНУ імені Василя 
Стуса, 2018.  С. 77–79.
5. Тур О. М. Початок 
формування 
теоретико-
методологічних основ 
стандартизації 
науково-технічної 
термінології. Вісник 
Харківської державної 
академії культури.  
2018.  Вип. 53. С. 29–
38.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Асоціації 
документознавців 
України
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років)
Наукове 
консультування: 
Автозаводський 
районний суд м. 
Кременчука,  
Департамент «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг у місті 
Кременчуці» з 2016 р. 
по теперішній час.

190661 Алексеєнко 
Наталія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058965, 
виданий 

14.04.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023373, 
виданий 

09.11.2010

40 Історія 
української 
видавничої 
справи

Кваліфікація: 
Харківський 
держуніверситет ім. О. 
М. Горького, 1991 р., 
українська мова та 
література,  філолог. 
Викладач української 
мови та літератури. 
Стажування:
1.Запорізький 
національний 
технічний університет, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 00140  
від 05.05.19 р.,
Тема стажування: 



«Теорія та історія 
журналістики».
2. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01259-20 
від 27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Сізова К.,  
Алексеєнко Н.,  Хміль-
Чуприна В.  
Властивості 
буктрейлера: 
український та 
світовий досвід. 
Держава та регіони. 
Серія Соціальні 
комунікації. 2020. № 
1 (41). С.85–89.
3.  Сізова К. Л., 
Алескеєнко Н. М. 
Створення книги 
спогадів учасників 
АТО: від задуму до 
готового видання. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія: Педагогічні 
науки. Кременчук: 
КрНУ, 2019. Вип. 
2/2019 (115). 
4.  Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М.  
Робота з 
медіаконтентом з 
метою формування 
лексичної 
компетентності 
майбутніх 
журналістів. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал [Електронний 
журнал]. Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 
(19). С. 144–148. 
Режим доступу: 
http://eetecs.kdu.edu.u
a
5. Sizova K., Alekseenko 
N. The effectiveness of 
extracurricular work 



organization of the 
future journalists: 
searching and 
interpretation of media 
content. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: Крну, 
2016. Вип. 2/2016 (97) 
Ч. 2.  С. 109–114.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2000 – 2009 рр. 
Організаційна робота 
на посаді заступника 
декана гуманітарного 
факультету КУЕІТУ.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Історія 
української 
видавничої справи». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 29 с.
2. Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з дисципліни 
«Історія української 
видавничої справи». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 54 с.
3. Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки до 



самостійної роботи з 
дисципліни «Художня 
література в аспекті 
видавничої справи». 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 28 с.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
1. Керівництво 
студентом, який 
отримав ІІ місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт.



2. Член журі 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова.

190661 Алексеєнко 
Наталія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058965, 
виданий 

14.04.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023373, 
виданий 

09.11.2010

40 Історія світової 
видавничої 
справи

Кваліфікація: 
Харківський 
держуніверситет ім. О. 
М. Горького, 1991 р., 
українська мова та 
література,  філолог. 
Викладач української 
мови та літератури. 
Стажування:
1.Запорізький 
національний 
технічний університет, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 00140  
від 05.05.19 р.,
Тема стажування: 
«Теорія та історія 
журналістики».
2. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01259-20 
від 27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Сізова К.,  
Алексеєнко Н.,  Хміль-
Чуприна В.  
Властивості 
буктрейлера: 
український та 
світовий досвід. 
Держава та регіони. 
Серія Соціальні 
комунікації. 2020. № 
1 (41). С.85–89.
3.  Сізова К. Л., 
Алескеєнко Н. М. 
Створення книги 
спогадів учасників 
АТО: від задуму до 
готового видання. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія: Педагогічні 
науки. Кременчук: 
КрНУ, 2019. Вип. 
2/2019 (115). 



4.  Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М.  
Робота з 
медіаконтентом з 
метою формування 
лексичної 
компетентності 
майбутніх 
журналістів. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал [Електронний 
журнал]. Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 
(19). С. 144–148. 
Режим доступу: 
http://eetecs.kdu.edu.u
a
5. Sizova K., Alekseenko 
N. The effectiveness of 
extracurricular work 
organization of the 
future journalists: 
searching and 
interpretation of media 
content. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: Крну, 
2016. Вип. 2/2016 (97) 
Ч. 2.  С. 109–114.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2000 – 2009 рр. 
Організаційна робота 
на посаді заступника 
декана гуманітарного 
факультету КУЕІТУ.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
1. Керівництво 
студентом, який 
отримав ІІ місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт.
2. Член журі 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Кременчуцької 
спілки літераторів 
«Славутич».
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 



організацій протягом 
не менше двох років):
Консультування ПП 
«Баланс»  з 2009 по 
2016 рр.

281835 Хміль-
Чуприна 
Віта 
Віталіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
030201 

Журналістика

12 Історія 
української 
журналістики

Підвищення 
кваліфікації:
1. Всеукраїнський 
онлайн-семінар, 
представлений 
компанією Google 
Україна спільно з 
Міністерством освіти 
та науки України, 
листопад 2020 р.
Тема: «Цифрові 
інструменти Google 
для науковців».
2. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата  
наук із соціальних 
комунікацій зі 
спеціальності 27.00.01 
– теорія та історія 
соціальних 
комунікацій 
(27.01.2021, 
спеціалізована К 
08.051.19 у 
Дніпровському 
національному 
університет імні Олеся 
Гончара).
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Хміль-Чуприна В. В. 
Ігрові форми промоції 
художньої літератури 
як ефективна 
стратегія 
популяризації 
читання. Держава та 
регіони. Серія: 
Соціальні комунікації. 
2019. № 3 (39). С. 79–
83.
2.Хміль-Чуприна В. В. 
Літературні 
ремінісценції у текстах 
ЗМК як засіб 
популяризації 
читання. 
Communications and 
communicative 
technologies. 2019. 
Вип. 19. С. 84–89.
3.Хміль-Чуприна В. В. 
Формування 
читацької компетенції 
і культури у 
студентської молоді в 
проекті «Книга у 
віртуальному 
просторі». 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. 2019. 
№ 4. С. 110–116.
4.Тур О. М., Хміль-
Чуприна В. В. 
Джерела інформації 
про книжкові видання 
й роль ЗМК у 



популяризації 
читання серед 
студентської молоді 
Кременчука. Вісник 
Книжкової палати. 
2020. №1. С. 25-31.
5. Хміль-Чуприна В. В. 
Жанрова палітра 
публіцистичних 
матеріалів на 
літературну тематику. 
Communications and 
communicative 
technologies. 2020.  
Вип. 20. С. 94–99.
6. Хміль-Чуприна В. В. 
Взаємодія інститутів 
інфраструктури 
читання із ЗМК з 
метою популяризації 
читання. Virtus. 2019. 
Iss. 32. C. 21–23.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2011 – 2012 рр. 
Виконуюча обов’язки 
завідувача кафедри 
журналістики 
Кременчуцького 
університету 
економіки, 
інформаційних 
технологій та 
управління. 
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Хміль-Чуприна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 



«Історія української 
журналістики». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 16 с.
2. Хміль-Чуприна В. В. 
Методичні вказівки до 
семінарських занять з 
дисципліни «Історія 
української 
журналістики». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 54 с.
3. Хміль-Чуприна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Телерадіожурналісти
ка». Кременчук: 
КрНУ, 2019. 12 с.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Бутко Л. В., Хміль-
Чуприна В. В. Нове 
газетне видання 
«Кременчуцька 
газета» в  
інформаційному 
просторі міста. Мас-
медіа України на 
зламі епох: реалії та 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(Старобільськ, 20–21 
березня 2018 р.) / 
відп. ред. Галич А. О. 
Старобільськ: Вид-во 
ДЗ «Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка», 
2018. С. 230–237.
2. Хміль-Чуприна В. В. 
Анотація книжкового 
видання в інтернет-
ЗМК як рекламний 
засіб. Журналістика та 
реклама: вектори 
взаємодії: тези 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Київ, 19 
березня 2019 р.) / за 
заг. ред. А. А. 
Мазаракі. К.: Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 
2019. С. 212–215.
3. Хміль-Чуприна В. В. 
Регіональні інтернет-
ЗМК як платформа 
для популяризації 
читання (на матеріалі 
інтернет-видання 
«Полтавщина»). 
Засоби масової 
інформації та 
комунікації: історія, 
сьогодення, 
перспективи 



розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Буча, 26 
березня 2019 р.). К.: 
Міленіум, 2019. С. 92–
94.
4. Хміль-Чуприна В. В. 
Популярність читання 
серед студентської 
молоді. Актуальні 
проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: матеріали 
ХХVІ  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених (Кременчук, 
24–25 квітня 2019 р.). 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2019. С. 
178.
5. Бутиріна М. В., 
Хміль-Чуприна В. В. 
Згадування 
літературних 
феноменів і читання 
лідерами громадської 
думки. Соціальні 
комунікації: 
стратегічні взаємодія 
та взаємовплив: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
[відповідальний 
редактор В. В. Костюк, 
відповідальні 
секретарі В. А. Ковпак, 
М. О. Семенович]. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
факультет 
журналістики, 2020. 
С. 59-63.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Спілки 
журналістів України

2381 Тур Оксана 
Миколаївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
1997, 

спеціальність:  
Українська 

мова і 
література, 

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

24 Практична 
стилістика

Стажування:
1.Захист докторської 
дисертації 
(Національна 
бібліотека України 
імені В. І. 
Вернадського 
13.06.2019 р.)
2. Куявський 
університет у 
Влоцлавеку 
(Републіка Польща), 
сертифікат наукового 
стажування, грудень 
2019 р.
Тема стажування: 
«Проблеми та процес 
реформування освіти 
в галузі соціальних 
комунікацій в Україні 
та країнах ЄС».
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 



Диплом 
доктора наук 
ДД 009003, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048901, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024052, 
виданий 

09.11.2009

включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. O. Tur, V. Shabunina, 
V. Sarancha. Foreign 
Language 
Communicative 
Competence as a Factor 
of Improving the 
Quality of Electrical 
Engineering Students 
Professional Training. 
Proceedings of the 25th 
IEEE International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020, 2020. (Scopus)
2. O. Tur, V. Shabunina, 
A. Tur, E. Chorna. The 
IEEE Style: 
Peculiarities of the 
Format and Application 
Prospects. Proceedings 
of the 25th IEEE 
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020, 2020. (Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Тур О. М., Хміль-
Чуприна В. В. 
Джерела інформації 
про книжкові видання 
й роль ЗМК у 
популяризації 
читання серед 
студентської молоді 
Кременчука. Вісник 
Книжкової палати. 
2020. №1. С. 25-31.
3. Тур О. М. Джерела 
сучасної 
документознавчої 
термінології та її 
стандартизація. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім. В. І. 
Вернадського. Серія 
Філологія. Соціальні 
комунікації. 2020. Т. 
31 (70).  № 2.  С. 73-
80.
4. Тур О. М. Сучасна 
проблематика 
гармонізування 
національних 



стандартів із 
міжнародними та 
європейськими. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія.  2020.  
№ 1.  С. 27–35
5. Тур О. М. 
Термінологічна 
діяльність ISO/TC 37 
Language and 
terminology. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. 2018. 
№ 1. С. 19–25.
6. Тур О. М. ISO/TC 46 
«Information and 
documentation»: 
напрями діяльності та 
особливості 
представлення 
документознавчої 
термінології. Вісник 
Книжкової палати. 
2018. № 10. С. 32–36.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Тур О. 
Документознавча 
термінологія: 
проблеми уніфікації 
та стандартизації: 
монографія. 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2018.  301 
с.
2. Маслак В. І., Тур О. 
М., Василенко Д. П. 
Документознавчі 
аспекти діяльності 
сільських рад в 
Україні: навч. пос. 
Кременчук: ТОВ 
«Кременчуцька міська 
друкарня», 2015.  176 
с.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):



вчений секретар 
факультету права, 
гуманітарних і 
соціальних наук. 
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1.Тур О. М. Методичні 
вказівки щодо 
організації 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Практична 
стилістика». 
Кременчук: КрНУ, 
2016. 44 с. 
2. Тур О. М.  
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Термінознавство». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 51 с. 
3. Тур О. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Термінознавство». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 16 с. 
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 



студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
2020 р. – керівництво 
студентом, який 
зайняв ІІ місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
2019 р. – керівництво 
студентом, який 
зайняв ІІІ місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
2018 р. – керівництво 
студентом, який 
зайняв ІІІ місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
Член журі II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа», 2017 р.
Член апеляційної 
комісії II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа», 2018 р.
Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань 
«Журналістика», 2021 
р. 
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 



п’яти публікацій):
1. Тур О. М.. 
Стандарти ISO, 
присвячені процесам 
оцифровування, 
конверсії та міграції 
документів. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія.  2019.  
№ 4.  С. 54–61.
2. Тур О. М. Соціальні 
виклики COVID-19. 
Інформація та соціум: 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Вінниця, 
2020. С. 167–169.
3. Тур О. М. 
Термінологічні 
дискусії в контексті 
створення та 
запровадження 
Єдиної державної 
системи діловодства 
(1960–1970-ті рр.). 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія.  2018.  
№ 3.  С. 43–50.
4. Тур О. М. Способи 
уніфікації 
документознавчої 
термінології. 
Інформація та соціум: 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Вінниця: 
ДонНУ імені Василя 
Стуса, 2018.  С. 77–79.
5. Тур О. М. Початок 
формування 
теоретико-
методологічних основ 
стандартизації 
науково-технічної 
термінології. Вісник 
Харківської державної 
академії культури.  
2018.  Вип. 53. С. 29–
38.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Асоціації 
документознавців 
України
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років)
Наукове 
консультування: 
Автозаводський 
районний суд м. 
Кременчука,  
Департамент «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг у місті 
Кременчуці» з 2016 р. 
по теперішній час.

365960 Синєокий 
Олег 
Володимиро

Професор, 
Основне 
місце 

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 

18 Маркетинг і 
промоція 
видань

Стажування:
Запорізький 
національний 



вич роботи наук державна 
юридична 

академія, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 006480, 

виданий 
27.04.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040567, 
виданий 

12.04.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021799, 
виданий 

23.12.2008

технічний університет, 
Довідка про 
стажування  № 39-
01/1832  від 
07.06.2016 р.
Тема стажування: 
«Правові основи 
масової комунікації», 
«Медіаправо», 
«Авторське право», 
«Практикум з фаху  (з 
тележурналістики)».
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Синеокий  О.В.  
Дизайн конвертов и 
фирменных упаковок 
фонографической 
продукции как 
элемент рекламы в 
объективе права 
интеллектуальной 
собственности. 
Финансовое право и 
управление.  2017.  № 
2.  С. 19–35.
2. Sineokij O. From 
Disco History 
Personalities 
(Musicological and 
Communications 
Retrospective Analysis). 
Аркадія  
(мистецтвознавчий та 
культурологічний 
журнал). 2016. № 1 
(46). С. 14–18.
3. Sineokyj O. Rock 
Band As A Trademark: 
The Owners Of The 
Right To The Name 
(Analysis Of The 
Practice On Resolution 
Of The Problems Of 
Coincidence In The 
Intellectual Law Model 
«Trademark A Band’s 
Name». Philharmonica. 
2016.   № 1.   pp. 96–
120.  
4. Синеокий   О.В.  
Основные  виды  
нарушений  
интеллектуальных   
прав   в истории 
музыкальной 
звукозаписи 
(аналитический обзор 
проблематики 
плагиата, 
контрафакта и 
бутлегерства во 
второй половине ХХ – 
начале ХХІ   ст.). 
Genesis: исторические 
исследования.   2017.  
№ 4.   С. 161–190.  
5. Sineokij O. PR and 
Management in the 
Global Disco History 
Through 
Communication & Legal 
Prism. Zaporizhzhya 
National University 
Journal. 2015. № 4. С. 



31–43.  
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Синєокий О.В. 
Музичний звукозапис 
у соціокультурних 
комунікаціях 
(фонодокументи, 
фоноархіви): 
[монографія]; 
передмова: проф. М. 
Вархола 
(Словаччина).   2-ге 
вид., доп. [перше 
видання – 2013 р.].   
Суми: Університетська 
книга, 2016. 347 с.
Підпункт 7 (робота у 
складі експертних рад 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН):
Голова експертної 
комісії Міністерства 
освіти і науки України 
з акредитації освітньо-
професійної програми 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» зі 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти в 
Національному 
університеті 
«Острозька академія». 
Наказ № 1855-л МОН 
л від 09.11.2018 р.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 



наукового видання):
З 2013 р. член 
редакційної колегії  
іноземного 
рецензованого 
наукового журналу 
«Academic Society of 
Michal Baludansky» 
(Košice, Slovakia).
Підпункт 11 (участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Офіційний опонент: 
1. Дисертація 
Коротецької Ю. Д., 
28.05.2019, Д 26.165.01 
у Національній 
бібліотеці України 
імені В.І. 
Вернадського на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій за 
спеціальністю 
27.00.02 – 
документознавство, 
архівознавство;
2. Дисертація Тур О. 
М., 13.06.2019, Д 
26.165.01 у 
Національній 
бібліотеці України 
імені В.І. 
Вернадського на 
здобуття наукового 
ступеня доктора наук 
із соціальних 
комунікацій за 
спеціальністю 
27.00.02 – 
документознавство, 
архівознавство.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Синєокий О. В., 
Гайкова Т. В. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Маркетинг і 
промоція видань». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 24 с.
2. Синєокий О. В., 
Гайкова Т. В. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з дисципліни 
«Маркетинг і 
промоція видань».  
Кременчук: КрНУ, 



2020. 38 с.
3. Синєокий О. В., 
Гайкова Т. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Реклама і зв'язки з 
громадськістю». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 86 с.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Sineokyj O. Tommy 
Bolin: The 
Development Crises of 
Professional Music 
Career and Ragged Path 
in Life as an Object of 
Philosophical and 
Culturological 
Research. 
Philharmonica. 
International Music 
Journal (IMJ).   2015.   
№ 1.  pp. 47–54. 
2. Синеокий  О.В.  
Коммуникационно-
правовой  анализ 
некоторых 
специальных   
событий  в  
деятельности   рок-
группы   в   
историческом   
разрезе («камбэк», 
«реюнион», 
«реинкарнация», 
«реистаблишд»). 
Genesis: исторические 
исследования.   2017.  
№ 2.  С. 94–114.  
3. Синеокий О.В. Los 
Brincos: Испанский 
бит. InRock 
(Progressive Music 
Journal).   2019.   № 4.  
С. 18-20.
4. Sineokij O. Mass 
Recording. The Abstract 
Guidebook: Special 
Volume in English with 
Colour Charts.   Vol. 1 
«Vinylophilia Meets 
Rockology»; Afterwords 
by Stefan Berggren 
(Sweden Rock 
Musician).   Publisher 
Krugozor, 2015.  24 p.
5.  Sineokij O. Mass 
Recording. The Abstract 
Guidebook: Special 
Volume in English with 
Colour Charts.   Vol. 2 
«Hot Disco & Music 
PR»; Afterwords by 
Stefan Berggren 
(Sweden Rock 
Musician).  Publisher 
Krugozor 
(Zaporizhzhia) in 
cooperation with 
Publishing House 



Galina E.G. (Moscow), 
2015. 44 p. 
6. Синеокий О.В. «Три 
кита адвокатской 
журналистики» (к 
вопросу о творчестве 
криминального 
репортера).   Scientific 
Letters of Academic 
Society of Michal 
Baludansky (Košice, 
Slovakia).   Vol. 2, No. 1 
/ 2014.  pр. 140–146.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Міжнародного 
Академічного 
Співтовариства 
Михайла 
Балудянського 
«ASMIBA» з 2013 р. 
(Словацька 
Республіка)
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років):
Науковий редактор, 
консультант 
видавництв «Rock-Ex-
Press» (з 2012 р. по 
тепер. час) та 
«Гельветика» (з 2018 
р. по тепер. час). 
Тривале професійне 
партнерство, в т.ч. 
окреме наукове 
консультування, 
видавництв – 
українські 
«Університетська 
Книга» (Суми), 
«КНТ» (Київ), 
«Право» (Харків), 
«Статус» (Запоріжжя), 
зарубіжні «Academic 
Society of Michal 
Baludansky», «Classic 
Rock», «InRock» та 
один з провідних 
музичних лейблів 
«RHYMES MUSIC». 
Подяка за значний 
особистий внесок у 
розвиток 
книговидавничої 
діяльності України від 
директора наукової 
установи «Книжкова 
палата України імені 
Івана Федорова» від 
15.02.2016 р.

280596 Істоміна 
Наталія 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Електроніки та 
комп'ютерної 

інженерії

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
092203 

Електромехані
чні системи 

автоматизації 
та 

електропривод

15 Електронні 
видання

Стажування:
1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів за 
програмою «Новітні 
інноваційні технології 
у вищій школі»; ПК 
01597997\00603-2020.
Тема стажування: 
«Новітні інноваційні 
технології у вищій 
школі»
2. Кременчуцький 



національний 
університет; свідоцтво 
12 СПК № 802724, 
30.04.2014 р.
Тема стажування: 
 «Викладання 
фахових дисциплін 
іноземною мовою».
3. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук зі 
спеціальності 05.13.06 
– інформаційні 
технології (27.11.2020, 
спеціалізована вчена 
рада К 45.052.04 у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського).
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Istomina N., Konokh 
I., Okcanych I.  The 
method of automatic 
search for the 
extremum of efficiency 
for a multi-stage raw 
materials processing. 
Lecture Notes in 
Computational 
Intelligence and 
Decision Making. 
Springer, 2019. С. 225–
241. (Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1.Істоміна Н. М. 
Розробка методики 
навчання студентів 
створенню 
автоматизованих 
документів.  
Інженерні та освітні 
технології. 2020. Т. 8. 
№ 3. С. 58–71. doi: 
https://doi.org/10.3092
9/2307-
9770.2020.08.03.05
2. Істоміна Н. М., 
Конох І. С., Богдан В. 
О. Автоматизована 
система контролю 
валідності дискретних 
систем управління із 
властивістю 
самонавчання. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. 2019. Т. 
30 (69). Ч. 1. С. 79–87.
3. . Істоміна Н. М., 
Конох І. С., Срібний С. 
Д. Использование 



мультиагентных 
систем для задач 
идентификации и 
автоматического 
регулирования. 
Вісник Херсонського 
національного 
технічного 
університету. 2019. № 
3(70). С. 49–62.
4.Сивякова Г. А., 
Коваль Т. П., 
Романенко С. С. 
Четверта промислова 
революція і нові 
освітні програми. 
Інженерні та освітні 
технології 
[Електронний ресурс]. 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 4(20). С. 
10–16.
5. Чорний О. П., 
Романенко С. С., 
Істоміна Н. М. 
Обґрунтування 
доцільності 
заснування технічного 
електронного 
наукового журналу. 
Інженерні та освітні 
технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2013. Вип. 3(3). 
С. 7–27.
6. Романенко С. С., 
Чорний О. П., 
Істоміна Н. М. 
Використання 
реферативного 
журналу як засобу 
інтенсифікації 
наукової роботи у 
вищих навчальних 
закладах. Інженерні 
та освітні технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2014. Вип. 3(7). 
С. 8–17.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
Чорний О. П., Титюк 
В. К., Істоміна Н. М., 
Власенко В. А. 
Математичні методи 
моделювання: 
навчальний посібник. 
Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2016. 
236 с.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 



іноземного 
рецензованого 
наукового видання):
Відповідальний 
виконавець з НДР 
«Розробка методики 
формування керуючих 
сигналів для 
забезпечення 
комутації фаз 
вентильно-
індукторного 
двигуна», № 
держреєстрації 
0114U005114, 2014-
2015 н.р.
Підпункт 9 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце, 
або робота у складі 
організаційного 
комітету/журі/апеляці
йної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)/III–
IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів/II–III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук):
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
«Електричні машини 
та апарати», 2009-
2011, 2013-2015 рр.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 



фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
Переможці І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Електротехніка та 
електромеханіка» 
(EEE): студенти 
Федотьєв А. В., 
Авраменко Д. С., група 
ЕМХ-11-1, 2 місце.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Істоміна Н. М. 
Особливості 
організації 
навчального курсу на 
платформі Moodle. ІТ-
Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С. 44–45.
2. Істоміна Н. М. 
Використання LATEX 
при оформленні 
наукової документації. 
ІТ-Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-



практ. конф., м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С. 52–53.
3. Істоміна Н. М. 
Обґрунтування 
застосування 
інформаційних 
технологій для 
забезпечення 
використання 
вентильно-
індукторних двигунів. 
ІТ-Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 20‒21 
квітня 2019 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2019. С. 74–76.
4. Істоміна Н. М., 
Рєзнік Д. В. 
Профорієнтація з 
технічних 
спеціальностей у 
вищих навчальних 
закладах та засоби її 
проведення. 
Інженерні та освітні 
технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2014. Вип. 3(7). 
С. 18–31. 
5. Істоміна Н. М. 
Мультиагентна 
модель розрахунку 
перетворення енергії у 
комплексі силовий 
перетворювач – 
вентильно-
індукторний двигун – 
технологічний об’єкт.  
Радіоелектроніка та 
інформатика. 2019. № 
1(87). С. 10–19.
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
1. 3 2013 року 
виконання обов’язків 
технічного редактора 
Електронного 
щоквартального 
науково-практичного 
журналу «Інженерні 
та освітні технології» 
(EETECS) (фаховий з 
29.09.2015 р.; з 
07.11.2018 група «Б» 
переліку наукових 
фахових видань 
України, зі 
спеціальності 011 
Освітні, педагогічні 
науки)
2. З 2013 року 
технічна підтримка 
сайту електронного 
видання.
3. Виконання 
обов’язків з верстки 
наступних видань:
– VІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Напівпровідникові 



матеріали, 
інформаційні 
технології та 
фотовольтаїка»: Тези 
доповідей. 
Кременчук: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
2020. 93 с;
– ІТ-Перспектива. VІI 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2020. 57 с.
– ІТ-Перспектива. VI 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, м. 
Кременчук, 20‒21 
квітня 2019 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2019. 70 с.
– з 2013 виконання 
обов’язків технічного 
секретаря видання 
«Реферативний 
журнал. Інститут 
електромеханіки, 
енергозбереження і 
систем управління».

280596 Істоміна 
Наталія 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Електроніки та 
комп'ютерної 

інженерії

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
092203 

Електромехані
чні системи 

автоматизації 
та 

електропривод

15 Електронні 
видання

Стажування:
1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів за 
програмою «Новітні 
інноваційні технології 
у вищій школі»; ПК 
01597997\00603-2020.
Тема стажування: 
«Новітні інноваційні 
технології у вищій 
школі»
2. Кременчуцький 
національний 
університет; свідоцтво 
12 СПК № 802724, 
30.04.2014 р.
Тема стажування: 
 «Викладання 
фахових дисциплін 
іноземною мовою».
3. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук зі 
спеціальності 05.13.06 
– інформаційні 
технології (27.11.2020, 
спеціалізована вчена 
рада К 45.052.04 у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського).
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 



рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Istomina N., Konokh 
I., Okcanych I.  The 
method of automatic 
search for the 
extremum of efficiency 
for a multi-stage raw 
materials processing. 
Lecture Notes in 
Computational 
Intelligence and 
Decision Making. 
Springer, 2019. С. 225–
241. (Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1.Істоміна Н. М. 
Розробка методики 
навчання студентів 
створенню 
автоматизованих 
документів.  
Інженерні та освітні 
технології. 2020. Т. 8. 
№ 3. С. 58–71. doi: 
https://doi.org/10.3092
9/2307-
9770.2020.08.03.05
2. Істоміна Н. М., 
Конох І. С., Богдан В. 
О. Автоматизована 
система контролю 
валідності дискретних 
систем управління із 
властивістю 
самонавчання. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. 2019. Т. 
30 (69). Ч. 1. С. 79–87.
3. . Істоміна Н. М., 
Конох І. С., Срібний С. 
Д. Использование 
мультиагентных 
систем для задач 
идентификации и 
автоматического 
регулирования. 
Вісник Херсонського 
національного 
технічного 
університету. 2019. № 
3(70). С. 49–62.
4.Сивякова Г. А., 
Коваль Т. П., 
Романенко С. С. 
Четверта промислова 
революція і нові 
освітні програми. 
Інженерні та освітні 
технології 
[Електронний ресурс]. 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 4(20). С. 
10–16.
5. Чорний О. П., 
Романенко С. С., 
Істоміна Н. М. 
Обґрунтування 
доцільності 
заснування технічного 
електронного 
наукового журналу. 



Інженерні та освітні 
технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2013. Вип. 3(3). 
С. 7–27.
6. Романенко С. С., 
Чорний О. П., 
Істоміна Н. М. 
Використання 
реферативного 
журналу як засобу 
інтенсифікації 
наукової роботи у 
вищих навчальних 
закладах. Інженерні 
та освітні технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2014. Вип. 3(7). 
С. 8–17.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
Чорний О. П., Титюк 
В. К., Істоміна Н. М., 
Власенко В. А. 
Математичні методи 
моделювання: 
навчальний посібник. 
Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2016. 
236 с.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання):
Відповідальний 
виконавець з НДР 
«Розробка методики 
формування керуючих 
сигналів для 
забезпечення 
комутації фаз 
вентильно-
індукторного 
двигуна», № 
держреєстрації 
0114U005114, 2014-
2015 н.р.
Підпункт 9 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце, 
або робота у складі 
організаційного 
комітету/журі/апеляці
йної комісії 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади/II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 



(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)/III–
IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів/II–III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук):
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
«Електричні машини 
та апарати», 2009-
2011, 2013-2015 рр.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 



міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
Переможці І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Електротехніка та 
електромеханіка» 
(EEE): студенти 
Федотьєв А. В., 
Авраменко Д. С., група 
ЕМХ-11-1, 2 місце.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Істоміна Н. М. 
Особливості 
організації 
навчального курсу на 
платформі Moodle. ІТ-
Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С. 44–45.
2. Істоміна Н. М. 
Використання LATEX 
при оформленні 
наукової документації. 
ІТ-Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. С. 52–53.
3. Істоміна Н. М. 
Обґрунтування 
застосування 
інформаційних 
технологій для 
забезпечення 
використання 
вентильно-
індукторних двигунів. 
ІТ-Перспектива. 
Матеріали VI 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., м. 
Кременчук, 20‒21 
квітня 2019 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2019. С. 74–76.
4. Істоміна Н. М., 
Рєзнік Д. В. 
Профорієнтація з 
технічних 
спеціальностей у 
вищих навчальних 
закладах та засоби її 
проведення. 



Інженерні та освітні 
технології в 
електротехнічних і 
комп’ютерних 
системах. Кременчук: 
КрНУ, 2014. Вип. 3(7). 
С. 18–31. 
5. Істоміна Н. М. 
Мультиагентна 
модель розрахунку 
перетворення енергії у 
комплексі силовий 
перетворювач – 
вентильно-
індукторний двигун – 
технологічний об’єкт.  
Радіоелектроніка та 
інформатика. 2019. № 
1(87). С. 10–19.
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
1. 3 2013 року 
виконання обов’язків 
технічного редактора 
Електронного 
щоквартального 
науково-практичного 
журналу «Інженерні 
та освітні технології» 
(EETECS) (фаховий з 
29.09.2015 р.; з 
07.11.2018 група «Б» 
переліку наукових 
фахових видань 
України, зі 
спеціальності 011 
Освітні, педагогічні 
науки)
2. З 2013 року 
технічна підтримка 
сайту електронного 
видання.
3. Виконання 
обов’язків з верстки 
наступних видань:
– VІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Напівпровідникові 
матеріали, 
інформаційні 
технології та 
фотовольтаїка»: Тези 
доповідей. 
Кременчук: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
2020. 93 с;
– ІТ-Перспектива. VІI 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, м. 
Кременчук, 17‒18 
квітня 2020 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2020. 57 с.
– ІТ-Перспектива. VI 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція, м. 
Кременчук, 20‒21 
квітня 2019 р. 
Кременчук : КрНУ, 
2019. 70 с.
– з 2013 виконання 
обов’язків технічного 



секретаря видання 
«Реферативний 
журнал. Інститут 
електромеханіки, 
енергозбереження і 
систем управління».

2381 Тур Оксана 
Миколаївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
1997, 

спеціальність:  
Українська 

мова і 
література, 

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009003, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048901, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024052, 
виданий 

09.11.2009

24 Лінгвістичні 
основи 
редагування

Стажування:
1.Захист докторської 
дисертації 
(Національна 
бібліотека України 
імені В. І. 
Вернадського 
13.06.2019 р.)
2. Куявський 
університет у 
Влоцлавеку 
(Републіка Польща), 
сертифікат наукового 
стажування, грудень 
2019 р.
Тема стажування: 
«Проблеми та процес 
реформування освіти 
в галузі соціальних 
комунікацій в Україні 
та країнах ЄС».
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. O. Tur, V. Shabunina, 
V. Sarancha. Foreign 
Language 
Communicative 
Competence as a Factor 
of Improving the 
Quality of Electrical 
Engineering Students 
Professional Training. 
Proceedings of the 25th 
IEEE International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020, 2020. (Scopus)
2. O. Tur, V. Shabunina, 
A. Tur, E. Chorna. The 
IEEE Style: 
Peculiarities of the 
Format and Application 
Prospects. Proceedings 
of the 25th IEEE 
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020, 2020. (Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 



популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Тур О. М., Хміль-
Чуприна В. В. 
Джерела інформації 
про книжкові видання 
й роль ЗМК у 
популяризації 
читання серед 
студентської молоді 
Кременчука. Вісник 
Книжкової палати. 
2020. №1. С. 25-31.
3. Тур О. М. Джерела 
сучасної 
документознавчої 
термінології та її 
стандартизація. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім. В. І. 
Вернадського. Серія 
Філологія. Соціальні 
комунікації. 2020. Т. 
31 (70).  № 2.  С. 73-
80.
4. Тур О. М. Сучасна 
проблематика 
гармонізування 
національних 
стандартів із 
міжнародними та 
європейськими. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія.  2020.  
№ 1.  С. 27–35
5. Тур О. М. 
Термінологічна 
діяльність ISO/TC 37 
Language and 
terminology. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. 2018. 
№ 1. С. 19–25.
6. Тур О. М. ISO/TC 46 
«Information and 
documentation»: 
напрями діяльності та 
особливості 
представлення 
документознавчої 
термінології. Вісник 
Книжкової палати. 
2018. № 10. С. 32–36.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Тур О. 
Документознавча 
термінологія: 
проблеми уніфікації 
та стандартизації: 
монографія. 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2018.  301 
с.
2. Маслак В. І., Тур О. 
М., Василенко Д. П. 
Документознавчі 
аспекти діяльності 
сільських рад в 
Україні: навч. пос. 
Кременчук: ТОВ 



«Кременчуцька міська 
друкарня», 2015.  176 
с.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
вчений секретар 
факультету права, 
гуманітарних і 
соціальних наук. 
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1.Тур О. М. Методичні 
вказівки щодо 
практичних занять з 
дисципліни 
«Термінознавство». 
Кременчук: КрНУ, 
2019. 51 с. 
2. Тур О. М.  
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Термінознавство». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 16 с. 
3. Тур О. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Культура видання. 
Видавничі 
стандарти». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 26 с. 
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 



студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
2020 р. – керівництво 
студентом, який 
зайняв ІІ місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
2019 р. – керівництво 
студентом, який 
зайняв ІІІ місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
2018 р. – керівництво 
студентом, який 
зайняв ІІІ місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.



Член журі II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа», 2017 р.
Член апеляційної 
комісії II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа», 2018 р.
Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань 
«Журналістика», 2021 
р. 
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Тур О. М.. 
Стандарти ISO, 
присвячені процесам 
оцифровування, 
конверсії та міграції 
документів. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія.  2019.  
№ 4.  С. 54–61.
2. Тур О. М. Соціальні 
виклики COVID-19. 
Інформація та соціум: 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Вінниця, 
2020. С. 167–169.
3. Тур О. М. 
Термінологічні 
дискусії в контексті 
створення та 
запровадження 
Єдиної державної 
системи діловодства 
(1960–1970-ті рр.). 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія.  2018.  
№ 3.  С. 43–50.
4. Тур О. М. Способи 
уніфікації 
документознавчої 
термінології. 
Інформація та соціум: 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Вінниця: 
ДонНУ імені Василя 
Стуса, 2018.  С. 77–79.
5. Тур О. М. Початок 
формування 
теоретико-
методологічних основ 
стандартизації 



науково-технічної 
термінології. Вісник 
Харківської державної 
академії культури.  
2018.  Вип. 53. С. 29–
38.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Асоціації 
документознавців 
України
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років)
Наукове 
консультування: 
Автозаводський 
районний суд м. 
Кременчука,  
Департамент «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг у місті 
Кременчуці» з 2016 р. 
по теперішній час.

180711 Сізова 
Ксенія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Ленинградски
й ордена 
Ленина и 

ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

государственн
ый 

университет, 
рік закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

Русский язык и 
литература, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000180, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
професора 

12ПP 008677, 
виданий 

25.04.2013

24 Теорія і 
практика 
видавничої 
справи

Структурний 
підрозділ, у якому 
працює викладач – 
кафедра філології та 
видавничої справи
Ленінградський 
державний 
університет, 1989 р.,
російська мова та 
література, філолог-
русист. Викладач 
російської мови та 
літератури. 
д. філол. н., 10.01.01 – 
українська література, 
«Трансформація 
міметичних 
принципів 
портретування в 
українській прозі ХІХ 
– ХХ століть», ДД 
000180, 
професор кафедри 
філології та 
видавничої справи, 12 
ПР 008677  
Стажування:
1. Запорізький 
національний 
технічний університет, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
00141 від 05.05.19 р.
 Тема стажування: 
«Теорія та історія 
журналістики».
2. Підвищення рівня 
володіння 
англійською мовою:
сертифікат B2, 2019, 
Test ID H 111222UA
3. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01267-20 
віід 27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle». 



Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Sizova K., Soshenko 
S., Shmeleva A. 
Implementation of dual 
education elements into 
electrical engineers 
training. Modern 
electrical and energy 
systems: Proceedings of 
International 
Conference on 
September 23-25, 2019, 
Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National 
University, Ukraine. pp. 
383–386. (Scopus)
2. Sizova K., Soshenko 
S., Bilous R., Shmeleva 
A., Serhiienko S., Nesen 
M. Mobile Technologies 
in the Electrical 
Engineers Training. 
2020 IEEE 25th  
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice (PAEP). 
Kremenchuk, Ukraine, 
September 21–25, 
2020. (Scopus).
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1.  Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Сізова К.,  
Алексеєнко Н.,  Хміль-
Чуприна В.  
Властивості 
буктрейлера: 
український та 
світовий досвід. 
Держава та регіони. 
Серія Соціальні 
комунікації. 2020. № 
1 (41). С.85–89.
3. Сізова К. Л., 
Сошенко С. М.  
Німецькі сталі 
вислови в 
публіцистичних 
текстах: особливості 
функціонування. 
Дивослово 
(Українська мова і 
література в 



навчальних закладах). 
2020. № 5. С. 34 – 37.
4.  Сізова К. Л., 
Алескеєнко Н. М. 
Створення книги 
спогадів учасників 
АТО: від задуму до 
готового видання. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія: Педагогічні 
науки. Кременчук: 
КрНУ, 2019. Вип. 
2/2019 (115). 
5. Сізова К. Л. 
Віддзеркалення 
національної 
соціокультурної 
специфіки у 
фразеологізмах 
медіадискурсу. Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету/ гол. ред. 
К. В. Балабанов; відп. 
ред. серії О. Г. 
Павленко. Маріуполь: 
МДУ, 2018. Вип. 19.  С. 
332–337.
6.  Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М.  
Робота з 
медіаконтентом з 
метою формування 
лексичної 
компетентності 
майбутніх 
журналістів. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал [Електронний 
журнал]. Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 
(19). С. 144–148. 
Режим доступу: 
http://eetecs.kdu.edu.u
a
7. Sizova K., Alekseenko 
N.. The effectiveness of 
extracurricular work 
organization of the 
future journalists: 
searching and 
interpretation of media 
content. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: Крну, 
2016. Вип. 2/2016 (97) 
Ч. 2.  С. 109–114.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Сізова К. Л. 
Лінгвістичний аналіз 
тексту: практикум: 
навчальний посібник 
/ К. Л. Сізова, Н. 
М.Алексеєнко, Л. В. 
Бутко,  В. В. Шабуніна. 



Кременчук: КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
2019. 242 с.
2. Сізова К. Л.  Герої 
згадують… (2014–
2018): збірка спогадів 
добровольців і 
волонтерів 
Кременчука: 
монографія / К. Л. 
Сізова, Н. М. 
Алексеєнко  
Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2018. 
192 с. Кольорова 
вкладка – 20 с.
3.Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М., 
Бутко Л. В. Практикум 
з редагування: 
навчальний посібник. 
К.: Наша культура і 
наука, 2007. 112 с.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання):
член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського. 
Серія. Педагогічні 
науки».
Підпункт 9 
(керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»):
2018 – 2020 рр. – 
голова жури 
обласного конкурсу 
«Мала академія наук 
України» (Полтавська 
область), секція 
«Журналістика».
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 



освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2000 – 2011 рр. – 
завідувач кафедри 
видавничої справи та 
редагування КУЕІТУ, 
2015 р. – до тепер – 
завідувач кафедри 
філології та 
видавничої справи 
КрНУ.
Підпункт 11 (участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)):
член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.07, офіційний 
опонент 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.133.05
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Сізова К. Л.. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Теорія і практика 
видавничої справи». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 20 с. 
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Комунікативна 
логіка». Кременчук: 
КрНУ, 2020. 14 с. 
3. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 



«Комунікативна 
логіка». Кременчук: 
КрНУ, 2020. 30 с. 
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
1. Голова журі 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 035 
«Філологія».
2. Голова журі 
літературної премії 
Кременчуцької 



міської ради імені 
Віктора Баранова.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Сізова К. Л. 
Художня творчість і 
суспільна діяльність 
Віктора Баранова. 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та ін.]. ПП 
Щербатих О. В.: 
Кременчук. 2019. С. 
90–91.
2. Сізова К. Л. 
Промоційний 
відеоролик як 
сучасний елемент 
реклами вищої освіти. 
Засоби масової 
інформації та 
комунікації: історія, 
сьогодення, 
перспективи 
розвитку: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, Буча, 
березень 2019 р.  К.: 
Міленіум, 2019. С. 46–
49. 
3. Сізова К. Л.  
Модифікація змісту 
підготовки майбутніх 
журналістів з 
урахуванням потреб 
регіонального ринку 
праці. Ідеї академіка 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки: Матеріали 
ХVІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 11 – 13 
травня 2018 р. 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2018. С. 
67–68.
4.  Сізова К. Л.  
Консервативна та 
ліберальна моделі у 
сучасній українській 
журналістиці. Мас-
медіа України на 
зламі епох: реалії та 
перспективи розвитку. 
Старобільськ: Вид-во 
ДЗ «Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка», 



2018. С. 172–178.
5. Сізова К. Л. Ми всі 
«у слові мов у 
сповиткові, з колиски 
до калини при 
горбі…». Наукові 
записки Інституту 
журналістики. 2016. Т. 
62. С. 80–83.
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
2001 – 2010 рр.  – 
редактор на ТРК 
«Європа+»  (м. 
Кременчук).
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років)
 Департамент «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг у місті 
Кременчуці» з 2017 р. 
по теперішній час.

365960 Синєокий 
Олег 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 
державна 
юридична 

академія, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

Правознавство, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 006480, 

виданий 
27.04.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040567, 
виданий 

12.04.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021799, 
виданий 

23.12.2008

18 Право видавця 
і редактора

Стажування:
Запорізький 
національний 
технічний університет, 
Довідка про 
стажування  № 39-
01/1832  від 
07.06.2016 р.
Тема стажування: 
«Правові основи 
масової комунікації», 
«Медіаправо», 
«Авторське право», 
«Практикум з фаху  (з 
тележурналістики)».
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1.Синеокий  О.В.  
Дизайн конвертов и 
фирменных упаковок 
фонографической 
продукции как 
элемент рекламы в 
объективе права 
интеллектуальной 
собственности. 
Финансовое право и 
управление.  2017.  № 
2.  С. 19–35.
2.Sineokij O. From 
Disco History 
Personalities 
(Musicological and 
Communications 
Retrospective Analysis). 
Аркадія  
(мистецтвознавчий та 
культурологічний 
журнал). 2016. № 1 
(46). С. 14–18.
3. Sineokyj O. Rock 
Band As A Trademark: 
The Owners Of The 
Right To The Name 
(Analysis Of The 
Practice On Resolution 
Of The Problems Of 



Coincidence In The 
Intellectual Law Model 
«Trademark A Band’s 
Name». Philharmonica. 
2016.   № 1.   pp. 96–
120.  
4. Синеокий   О.В.  
Основные  виды  
нарушений  
интеллектуальных   
прав   в истории 
музыкальной 
звукозаписи 
(аналитический обзор 
проблематики 
плагиата, 
контрафакта и 
бутлегерства во 
второй половине ХХ – 
начале ХХІ   ст.). 
Genesis: исторические 
исследования.   2017.  
№ 4.   С. 161–190.  
5. Sineokij O. PR and 
Management in the 
Global Disco History 
Through 
Communication & Legal 
Prism. Zaporizhzhya 
National University 
Journal. 2015. № 4. С. 
31–43.  
6.  Синєокий О. В.  
Структура  та  
динаміка  
інформаційно-
комунікативного 
компонента 
музичного 
телебачення, 
радіопередач і 
відеопрограм в умовах 
соціалізму. 
Поліграфія і 
видавнича справа. 
2013. № 1–2 (61–62). 
С. 21–27.   
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Синєокий О.В. 
Високотехнологічне 
інформаційне право 
України: навчальний  
посібник; ЗНУ. 
Харків: Право, 2010. 
360 с.
2. Синеокий О.В. 
Основы 
информационного 
права и 
законодательства в 
области высоких 
технологий и ИТ-
инноваций: учебное 
пособие; МОНМС 
Украины.   Харків: 
Право, 2012. 592 с.
Підпункт 7 (робота у 
складі експертних рад 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 



комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН):
Голова експертної 
комісії Міністерства 
освіти і науки України 
з акредитації освітньо-
професійної програми 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» зі 
спеціальності 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти в 
Національному 
університеті 
«Острозька академія». 
Наказ № 1855-л МОН 
л від 09.11.2018 р.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання):
З 2013 р. член 
редакційної колегії  
іноземного 
рецензованого 
наукового журналу 
«Academic Society of 
Michal Baludansky» 
(Košice, Slovakia).
Підпункт 11 (участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Офіційний опонент: 
1. Дисертація 
Коротецької Ю. Д., 
28.05.2019, Д 26.165.01 
у Національній 
бібліотеці України 
імені В.І. 
Вернадського на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій за 



спеціальністю 
27.00.02 – 
документознавство, 
архівознавство;
2. Дисертація Тур О. 
М., 13.06.2019, Д 
26.165.01 у 
Національній 
бібліотеці України 
імені В.І. 
Вернадського на 
здобуття наукового 
ступеня доктора наук 
із соціальних 
комунікацій за 
спеціальністю 
27.00.02 – 
документознавство, 
архівознавство.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Сізова К. Л., 
Синєокий О. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Масова комунікація 
та інформація». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 32 с.
2. Синєокий О. В. , 
Гайкова Т. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Редактор-видавець в 
умовах ринку».  
Кременчук: КрНУ, 
2020. 36 с.
3. Синєокий О. В. , 
Гайкова Т. В. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Редактор-видавець в 
умовах ринку». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 24 с.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1.  Синеокий  О.В.  
Коммуникационно-
правовой  анализ 
некоторых 
специальных   
событий  в  
деятельности   рок-
группы   в   
историческом   
разрезе («камбэк», 



«реюнион», 
«реинкарнация», 
«реистаблишд»). 
Genesis: исторические 
исследования.   2017.  
№ 2.  С. 94–114.  
2. Синеокий О.В. «Три 
кита адвокатской 
журналистики» (к 
вопросу о творчестве 
криминального 
репортера).   Scientific 
Letters of Academic 
Society of Michal 
Baludansky (Košice, 
Slovakia).   Vol. 2, No. 1 
/ 2014.  pр. 140–146.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Міжнародного 
Академічного 
Співтовариства 
Михайла 
Балудянського 
«ASMIBA» з 2013 р. 
(Словацька 
Республіка)
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років):
Науковий редактор, 
консультант 
видавництв «Rock-Ex-
Press» (з 2012 р. по 
тепер. час) та 
«Гельветика» (з 2018 
р. по тепер. час). 
Тривале професійне 
партнерство, в т.ч. 
окреме наукове 
консультування, 
видавництв – 
українські 
«Університетська 
Книга» (Суми), 
«КНТ» (Київ), 
«Право» (Харків), 
«Статус» (Запоріжжя), 
зарубіжні «Academic 
Society of Michal 
Baludansky», «Classic 
Rock», «InRock» та 
один з провідних 
музичних лейблів 
«RHYMES MUSIC». 
Подяка за значний 
особистий внесок у 
розвиток 
книговидавничої 
діяльності України від 
директора наукової 
установи «Книжкова 
палата України імені 
Івана Федорова» від 
15.02.2016 р.

187256 Шабуніна 
Вікторія 
Валентинівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут імені 

В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
1999, 

20 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Стажування:
1. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв, сертифікат 
№3083, листопад 
2019 р.
Тема стажування: 
«Сучасні креативні 
технології, стратегії і 



спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 067741, 

виданий 
22.04.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032180, 
виданий 

26.09.2012

менеджмент 
організацій 
соціокультурної сфери 
в глобалізованому 
світі ХХІ ст.: світові 
тенденції, український 
досвід».
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, квітень 
2020 р.
Курс 
«Медіаграмотність 
для освітян» (60 
годин / 2 кредити 
ЄКТС).
3. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, квітень 
2020 р.
Навчання за 
напрямом «Основи 
діалогу» у межах 
онлайн-курсу «Як 
ефективно спланувати 
та провести діалог».
3. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, квітень 
2020 р.
Курс «Наука 
повсякденного 
мислення» (80 годин 
/ 2,6 кредити ЄКТС).
4. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, травень 
2020 р.
Курс «Англійська для 
медіаграмотності».
5. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, червень 
2020 р.
Курс «Наукова 
комунікація в 
цифрову епоху» (90 
годин / 3 кредити 
ЄКТС).
6. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, липень 
2020 р.
Курс «Як читати 
складні модерністські 
та постмодерністські 
твори».
7. Платформа 
Інститутів 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
сертифікат наукового 
стажування, серпень 
2020.
Тема стажування: 
«Організація 
навчального процесу. 
Новий освітній 
простір».
8. ТОВ «Всеосвіта», 
сертифікат наукового 
стажування
Тема стажування: 
«STEM-освіта: ресурси 
та перспективи 



розвитку в 2020-2021 
навчальному році» (4 
години / 0,12 кредиту 
ЄКТС).
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Тур О. М., Шабуніна 
В. В. Стандатри ISO, 
присвячені процесам 
оцифрування, 
конверсії та міграції 
документів. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія: наук. 
журн. / М-во культури 
України, Нац. акад. 
керів. кадрів культури 
і мистецтв. Київ: 
НАКККіМ, 2019. № 4. 
C.54–62.
2. Studying of the 
school system 
development problem 
of Poltava region in the 
first half of the 50-ies of 
the XX century / L. 
Butko, D. Vasylenko, V. 
Maslak, O. Tur, V. 
Shabunina. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія Педагогічні 
науки. 2017. № 2 
(103). Ч. 2. С. 10–18.
3. Шабуніна В. В. 
Комунікативно-
прагматична 
інтерпретація в 
науково-навчальному 
тексті. Virtus : 
Scientific Journal. 
March №12, 2017. 
C.196–198.
4. Шабуніна В. В. 
Мовні домінанти 
діалогічної організації 
писемних науково-
навчальних текстів. 
Вісник Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія 
«Філологія». 2015. 
Вип.73. С.86–89.
5. Шабуніна В. В. 
Специфіка діалогічної 
організації жанрів у 
писемній формі 
існування навчальних 
текстів. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Лінгвістика»: 
Збірник наукових 
праць. Випуск ХХI. 
Херсон: Видавництво 
ХДУ, 2014. С.152-156. 
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 



посібника або 
монографії):
Лінгвістичний аналіз 
тексту: практикум: 
навчальний посібник 
/ Н. М. Алексеєнко, Л. 
В. Бутко, К. Л. Сізова, 
В. В. Шабуніна. 
Кременчук: КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
2019. 242 с.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Шабуніна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 54 с.
2. Шабуніна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальностей: 151 – 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології 
(системна 
інженерія)», 141 – 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка», 122 
– «Комп’ютерні науки 
та інформаційні 
технології» освітнього 
ступеня «бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 54 с.
3. Шабуніна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальностей: 274 – 
«Автомобільний 
транспорт», 275.03 – 
«Транспортні 



технології (на 
автомобільному 
транспорті)», 133 – 
«Галузеве 
машинобудування», 
022 – «Дизайн» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 54 с.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)…)
2017 р.: член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа».
2019 р.: член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру ІХ Всеукраїнської 
олімпіади з 
української мови 
серед студентів ІІ 
курсів вищих 
педагогічних 
навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації 
Південного регіону 
України.
2019 р.: член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру регіональної 
олімпіади з 
української мови 
серед студентів ІІІ 
курсів вищих 
педагогічних 
навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації 
Південного регіону 
України.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Shabunina V. Main 
linguistic barriers of 
globalization processes. 
Theoretical and 
empirical scientific 
research: concept and 
trends: Collection of 



scientific papers 
«ΛΌГOΣ» with 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference (Vol. 2), 
July 24, 2020. Р. 41-42. 
Oxford, United 
Kingdom: Oxford 
Sciences Ltd. & 
European Scientific 
Platform. 
2. Шабуніна В. В. 
Соціальні медіа як 
феномен новітніх 
засобів масової 
комунікації. 
Лабіринти реальності 
: зб. наукових праць / 
за заг. ред. д. філос. н. 
Журби М.А. 
Монреаль: СРМ 
«ASF», 2018. С.131–
133.
3. Шабуніна В. В. 
Особливості 
індивідуально-
авторського 
перетворення 
фразеологізмів 
Грушевського-
публіциста. Virtus: 
Scientific Journal / 
Editor-in-Chief M.A. 
Zhurba. September, № 
26, 2018. C.192–195.
4. Шабуніна В. В. Спір 
як невід’ємна риса 
ділової комунікації. 
Історичні, культурні 
та соціально-
економічні аспекти 
регіонального 
розвитку. Матеріали II 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2017.   С. 
200–202.
6. Шабуніна В. В. 
Субституція 
компонентного складу 
узуальних 
фразеологізмів у 
публіцистиці М. 
Грушевського. Virtus: 
Scientific Journal / 
Editor-in-Chief M.A. 
Zhurba. September, 
№16, 2017. C.152-154. 
7. Шабуніна В. В. 
Способи вираження 
інформації в 
авторському 
науковому тексті. 
Релігія, релігійність, 
філософія та 
гуманітаристика у 
сучасному 
інформаційному 
просторі: 
національний та 
інтернаціональний 
аспекти : зб. наукових 
праць / за заг. ред. д. 
філос. н. Журби М.А. 
Монреаль: СРМ 
«ASF», 2016. С.65–68.
8. Шабуніна В. В. 
Експлікація як один із 



прийомів авторського 
перетворення 
фразеологізмів у 
публіцистичній 
спадщині Михайла 
Грушевського. 
Науковий журнал 
«Молодий вчений». 
2016. №12 (39). С.385-
388.
9. Шабуніна В. В. 
Інформаційні бар’єри 
в документальній 
комунікаційній 
системі. Документно-
інформаційні 
комунікації в умовах 
глобалізації: стан, 
проблеми і 
перспективи: 
матеріали І Всеукраїн. 
наук.-практ. Інтернет-
конф., м. Полтава, 3 
грудня 2015 р. / 
редкол.: І.Г. 
Передерій, А.А. 
Соляник та ін. 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. С.175–178.
10. Шабуніна В. В. 
Науково-професійна 
термінологія як 
основа формування 
мовленнєвої фахової 
компетенції. 
Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: 
Матеріали 
конференції. 
Кременчук: КрНУ, 
2015. С. 332-333.
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18 Іноземна мова Стажування:
Західночеський 
університет, кафедра 
германістики та 
славістики 
філософського 
факультету, грудень 
2018 р.
Тема стажування: 
«Сучасні технології та 
методи викладання 
іноземних мов».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Martynenko M.,. 
Trubitsyna O., 
Kanibolotska O., 
Zozulia I., Stadnii A. 
Professional Foreign-
Language Training as a 
Component of Higher 
Vocational Education. 
International Journal of 
Higher Education. Vol. 
9, No. 7 (Special Issue), 
2020. – P. 187–196. 
(Online) 
http://www.sciedupress
.com/journal/index.ph



p/ijhe/issue/view/925 
(Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Мартиненко М. Ю. 
Використання ІКТ в 
процесі викладання 
англійської мови  як 
відображення 
інформаційно-
комунікаційної 
компетентності 
викладача. Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені Т. 
Г. Шевченка. Вип. 151. 
В 2-х томах. Т. 1 / 
Чернігів. нац. пед. ун-
т ім. Т. Г. Шевченка; 
гол. ред. Носко О. М. 
Чернігів: ЧНПУ, 2018. 
С. 105–108. (Серія: 
Педагогічні науки).
2. Мартиненко М. Ю. 
Сучасні вимоги щодо 
формування 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
(англійська мова).  
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал. 
[Електронний 
журнал]. Тематичний 
випуск «Сучасна вища 
освіта: реалії, 
проблеми, 
перспективи». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 3 (19). С. 
117–124.
3. Martynenko M. 
Active methods of 
teaching and learning 
English language. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія «Педагогічні 
науки». Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 (4). 
C. 68–74.
4. Мартиненко М. Ю. 
Верифікація 
технології 
формування культури 
самостійної роботи 
студентів засобами 
дистанційного 
навчання. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2016. Вип. 2 (3). С. 65–
71.
5. Мартиненко М. Ю. 



Культура самостійної 
роботи майбутніх 
економістів: критерії 
оцінювання. Вісник 
Дніпропетровського 
університету імені 
Альфреда Нобеля. 
Дніпропетровськ: 
ДУЕП, 2015. Вип. 4. С. 
156–164.
6. Martynenko M.Yu. 
Distance education to 
support students’ 
independent learning 
culture formation.  
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія «Педагогічні 
науки». Кременчук: 
КрНУ, 2015. Вип. 1 (2). 
C. 65–71.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Мартиненко М. Ю. 
Розвиток культури 
самостійної роботи 
студентів 
економічного 
профілю в умовах 
вищого навчального 
закладу (на прикладі 
курсу «Ділова 
іноземна мова 
(англійська)»): 
навчальний посібник. 
Кременчук: 
Християнська Зоря, 
2013. 118 с. 
2.Мартиненко М. Ю. 
English for specific 
purpose (Management 
and Marketing). 
Кременчук: КрНУ, 
2013. 110 с. 
Підпункт 9 
(керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»):
2020 р. – участь у журі 
обласного конкурсу 
«Мала академія наук 
України» (Полтавська 
область).
Підпункт 11 (участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 



або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)):
з 2018 р. член 
спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.07
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Мартиненко М. Ю. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт і 
самостійної роботи 
для підготовки до ЄВІ 
з навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова (англійська)» 
для студентів денної 
та заочної форм 
навчання з усіх 
спеціальностей 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 45 с.
2.Мартиненко М. Ю. 
Методичні вказівки 
щодо організації 
самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна 
мова». Кременчук: 
КрНУ, 2017. 66 с.
3.Мартиненко М. Ю. 
Практикум з 
англійської мови. 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 69 с. 
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 



мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
2020 рік – член журі 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 035 
«Філологія».
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1.Мартиненко М. Ю. 
Learning English 
grammar with distance 
technologies. 
Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: 
Матеріали ХХVІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференці студентів, 
аспірантів та молодих 
учених. Кременчук: 
КрНУ, 2020. C.196
2.Мартиненко М. Ю. 
Neologisms as a 
common English 
language phenomenon. 
Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: 
Матеріали ХХVІІ 
Міжнародної науково-
практичної 



конференці студентів, 
аспірантів та молодих 
учених. Кременчук: 
КрНУ, 2020. C.197
3.Мартиненко М. Ю. 
Teaching English online 
with modern 
technologies. 
Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: 
Матеріали ХХVІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференці студентів, 
аспірантів та молодих 
учених.  Кременчук: 
КрНУ, 2020. C.198.
4.Мартиненко М. Ю. 
Інноваційні процеси в 
сучасних англомовних 
медіа текстах на 
лексичному рівні.  
Суспільство і 
особистість у 
сучасному 
комунікаційному 
дискурсі: Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Запоріжжя, 9–10 
квітня 2020 р.) / 
редкол.: В.Л. 
Погребна, В.М. 
Попович, Н.В. 
Островська, Т.О. Серга 
та ін. [Електронний 
ресурс] Електрон. 
дані. Запоріжжя : НУ 
«Запорізька 
політехніка», 2020. 1 
електрон. опт. диск 
(DVD-ROM);12 см. 
Назва з тит. екрана. 
670 с.  
5. Мартиненко М. Ю. 
Метод проектів у 
процесі формування 
культури самостійної 
роботи майбутніх 
економістів. Сучасна 
вища освіта: проблеми 
та перспективи. 
Дніпропетровськ: 
ДУЕП, 2015. С.76–78.
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
З 2015 р. директор 
Соціально-
орієнтованого 
навчально-
консультативного 
центру «Speaker»

53526 Крот 
Володимир 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002311, 
виданий 

13.01.1999, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019562, 
виданий 

03.07.2008

27 Українознавств
о

Стажування:
Національна академія 
керівних кадрів 
культури і мистецтв, 
сертифікат наукового 
стажування, 
сертифікат №3081, 
листопад 2019 р.
Тема стажування: 
«Сучасні креативні 
технології, стратегії і 
менеджмент 
організацій 



соціокультурної сфери 
в глобалізованому 
світі ХХІ ст.: світові 
тенденції, український 
досвід».
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Крот В. О., 
Шабуніна В. В. 
Джерела до історії 
Кременчуцького 
повітового земства. 
Наукові праці 
історичного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету. 2019. Т. 1 
№ 52. Zaporizhzhia 
Historical Review С. 
85–90.
2. Василенко Д. П., 
Крот В.О., Маслак В. І. 
Культурологічні студії 
з історії української 
культури ХІХ століття 
у творчій спадщині 
Михайла 
Грушевського 
Культура і сучасність: 
альманах. № 1. К.: 
ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 
7–11.
3. Крот В. О. Мемуари 
Євгена Чикаленка як 
джерело з історії 
українського 
суспільства часів 
Першої світової війни. 
Наукові праці 
історичного 
факультету 
запорізького 
національного 
університету. 2016. 
Вип. 46.  С. 258–261.
4. Крот В. О. Історія 
книги в творчій 
спадщині Михайла 
Грушевського. 
Наукові праці 
історичного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету.2019. Т. 
1. № 53. С.84–87.
5. Крот В. О. І. П. 
Котляревський як діяч 
української культури у 
творчій спадщині 
Михайла 
Грушевського. Гілея: 
науковий вісник. К.: 
Видавництво «Гілея», 
2020. Вип. 152 (№ 1). 
С. 30–33.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
Крот В. О., Крот Л. М. 
Нариси історії 
Кременчуцького 



повітового земства: 
монографія. 
Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2016. 
192 с.
Підпункт 9 
(керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”)
2017 р.: член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа».
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)…)
2020 р.: керівництво 
школярем 
Мілащенком В. О., 
який зайняв ІІ місце 
на ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (секція 
«Історичне 
краєзнавство»).
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):



1. Крот В. О. Проблеми 
співпраці М. С. 
Грушевського з 
депутатами I Думи. 
Емінак: науковий 
щоквартальник. 2017. 
№ 1 (17) (січень-
березень). Т. 1. С.74-
79.
2. Крот В. О. 
Громадсько-політична 
діяльність Михайла 
Грушевського в 
мемуарах Євгена 
Чикаленка. Scientific 
Journal VIRTUS #12, 
March, 2017. С.214-
220.
3. Крот В. О. Мемуари 
Євгена Чикаленка як 
джерело з історії 
українського 
суспільства часів 
Першої світової війни. 
Наукові праці 
історичного 
факультету 
запорізького 
національного 
університету. 2016. 
Вип. 46.  С. 258–261.
4. Крот В. О. 
Запровадження 
загальної системи 
початкової освіти у 
земських школах 
Кременчуцького 
повіту на початку XX 
століття. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету. Серія 
«Педагогічні 
науки»ю. 2015. №1.
(2). С. 47–53.
5. Крот В. О. 
Висвітлення 
діяльності земських 
установ на сторінках 
«Киевской Старины». 
Гуржіївські історичні 
читання: Збірник 
наукових праць. 2014–
2015. С. 17–20.

145359 Лебединська 
Ганна 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027993, 
виданий 

09.03.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023701, 
виданий 

09.11.2010

30 Філософія Стажування:
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
Центр підвищення 
кваліфікації та 
професійної адаптації, 
посвідчення № ПК 
0585631/ 01264-20, від 
27.07.2020 р.
Тема стажування: 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання за 
напрямом 
“Філософські науки”».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 



МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Лебединська Г. 
О.National 
consciousness as a 
psychosocial  factor of 
successful 
modernization of 
Ukraine. Наука і 
освіта: науково-
практичний журнал. 
Серія «Психологія».  
№2–3. Одеса, 2016. С. 
134–137. (Web of 
Science)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Лебединська Г. О., 
Герасименко Л. В. 
Формування 
соціального інтелекту 
у студентів технічних 
професій. Технології 
розвитку інтелекту. 
2020. Т. 4. № 2(27).
2. Лебединська Г. О. 
Політичне 
самовизначення 
українського юнацтва. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. Т.7(2).  С. 170–
180. 
3.  Лебединська Г. О. 
Психологічні аспекти 
сприйняття інститутів 
політичної влади 
студентською 
молоддю. Інженерні 
та освітні технології: 
сб. ст.: Сучасна вища 
освіта: реалії, 
проблеми, 
перспективи.   
Вип.4(20). Кременчук, 
2017. С.117–125. 
4. Лебединська Г. О., 
Давидюк С. Г. 
Рedagogical conditions 
for social intelligence 
formation in the 
students of technical 
professions. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського.   
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 2/2017 
(103)  част. 2. С. 72–78.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії): 
1. Лебединська Г. О. 
Прояв акцентуацій 
характеру в творчій 
діяльності акторів 
театральних студій. 
Психологія розвитку 
творчої особистості в 
освітньому просторі: 
монографія / [Н. М. 



Атаманчук, Р. М. 
Білоус, Т. 75 М. Дзюба 
та ін.]; за ред. С. П. 
Яланської.   Полтава: 
Видавець Шевченко Р. 
В., 2018.  150 с.; С. 
127–147. 
2. Лебединська Г. О., 
Давидюк С. Г. Форми 
ненасильницького 
врегулювання 
конфліктів: 
психологія 
примирення. 
Психолого-
педагогічні проблеми 
розвитку особистості: 
колективна 
монографія; за ред.. В. 
Ф. Моргуна, Л.В. 
Герасименко, Р. М. 
Білоус.   Кременчук: 
КрНУ, 2016.   С. 152–
178.
Підпункт 9 
(керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»):
2020 р. – участь у журі 
обласного конкурсу 
«Мала академія наук 
України» (Полтавська 
область). Секція 
«Соціологія».
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Лебединська Г. О. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 061 
«Журналістика» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 68с.
2. Лебединська Г. О. 
Методичні вказівки 



щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 061 
«Журналістика» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 44 с.
3. Лебединська Г. О. 
Методичні вказівки 
щодо організації 
дистанційного 
навчання з навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 061 
«Журналістика» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 38 с.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Лебединська Г. О. 
Національна 
самосвідомість як 
соціально-
психологічний фактор 
успішної модернізації 
української держави. 
Психолого-
педагогічні та 
політичні проблеми у 
трансформаційних 
процесах українського 
суспільства: 
Матеріали III Всеукр. 
наук.-практ. конф. ( 
21-22 квітня 2016 р.). 
Кременчук: КрНУ, 
2016. С. 148–150.
2. Лебединська Г., 
Петриченко А. 
Політична 
суб’єктність та 
електоральна 
поведінка сучасного 
українського юнацтва. 
Психологічні 
координати розвитку 
особистості: реалії та 
перспективи: 
Матеріали ІV 
Міжнародної наук.-
практ. конф. (Полтава, 
22 травня 2019 р.). 
Полтава: ПНПУ, 2019. 
С. 94–96. 
3. Лебединська Г., 
Єлфімов А. Структурні 
складники соціальних 
очікувань: Ідеї 
академіка  В. І. 
Вернадського та 
науково-практичні 
проблеми сталого 



розвитку регіонів: 
Матеріали ХVІІІ 
Міжнародної наук.-
практ. конф. (11–13 
травня 2018 р.). 
Кременчук: КрНУ, 
2018. С. 44–45.
4. Лебединська Г. О., 
Скапа І. В. Політична 
соціалізація сучасного 
студентства. 
Психолого-
педагогічні та 
соціальні проблеми 
сучасного суспільства: 
Матеріали IV 
Міжнародної конф. 
(Кременчук, 18–20 
квітня 2018 р.). 
Кременчук: КрНУ, 
2018. С. 131–132.
5. Лебединська Г. О. 
Соціальні проблеми 
інформатизації. Ідеї 
академіка В. І. 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку регіонів: 
Матеріали XVII 
Міжнародної наук.-
практ. конф. (01–03 
червня 2017р.). 
Кременчук: КРнУ. 
С.31.
6. Лебединська Г. О. 
Формування 
екологічних 
переконань як 
компонента 
екологічної свідомості 
студентської молоді. 
Психологічні 
координати розвитку 
особистості: реалії та 
перспективи: 
Матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф.  (17 
травня 2017 р).   
Полтава: ПНУ, 2017.  
С. 54–58.

252448 Білоус 
Руслана 
Миколаївна

Доцент з 
покладання
м 
обов'язків 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут 
інженерів 

залізничного 
транспорту 

ім.С.М. Кірова, 
рік закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

Бідівництво 
залізниць, 

шлях і шляхове 
господарство, 

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
040101 

Психологія, 
Диплом 

кандидата наук 

16 Загальна 
психологія

Стажування:
1. Жешувська 
Політехніка ім. 
Ігнація Лукасевича, м. 
Жешув Польша. 
Тема стажування: 
«Іноваційні освітні 
технології: досвід 
впровадження в 
підготовку психологів 
та вчителів», 
25.01.2017 р.
2. ТОВ «Академія 
цифрового розвитку». 
Дистанційний курс 
«Додатки Google в 
освітній діяльності» 
1.06-1.07.2020 р. 
Сертифікат БЦ-С-
5450.
3. Інститут психології 
здоров’я. Навчальний 
семінар «8-крокова 
програма по роботі з 
втратою для дорослих, 
дітей та підлітків». 
Підготовчий базовий 
курс. 22-26.06.2020 р. 
4. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 



ДK 061883, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024436, 
виданий 

01.07.2011

кваліфікації ПК 
05385631/01261-20 від 
27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle». 
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collect ion):
1. K. Sizova, S. 
Soshenko, R. Shmeleva, 
S. Serhiienko, M. Nesen 
Mobile Technologies in 
the Electrical Engineers 
Training. 2020 IEEE 
Problems of Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP), 
2020, Pp. 1-4. (Scopus).
2. Білоус Р. М., Бєлова 
А. В. Психологічні 
особливості 
соціального інтелекту 
у юнацькому віці. 
Наука і освіта: 
науково-практичний 
журнал. Серія 
«Психологія». № 7. 
Одеса, 2016. С. 11–15. 
(Web of Scince)
3. Білоус Р. М., 
Писаренко Д. О. 
Психологічні 
особливості соціальної 
зрілості студентів. 
Наука і освіта: 
науково-практичний 
журнал. Серія 
«Психологія». № 2–3. 
Одеса, 2016. С. 109–
115. (Web of Scince)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Білоус Р. М., 
Саннікова І. С. 
Психологічні 
особливості 
тривожності 
студентської молоді. 
Теорія та практика 
сучасної психології. 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2019. № 
5. С. 25–29.
2. Білоус Р. М., Брага 
С. Ю. Почуття гумору 
в процесі прийняття 
рішення студентами. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. Т. 7 (№2). С. 
150–159.
3. Білоус Р. М., 
Довженко В. С. 
Дослідження 



професійної 
мобільності майбутніх 
педагогів. Молодий 
вчений. № 11. (63) 
Херсон: ВД 
«Гельветика», 2018. С. 
190–193. 
4. Білоус Р. М., Юдіна 
Н. О. Дослідження 
полімотивації 
студентів у контексті 
теорії багатовимірної 
особистості. 
Психологія і 
особистість. № 2 (12). 
Полтава, 2017. С. 194–
203. (Copernicus)
1. 5. Білоус Р. М., 
Охріменко В. О. 
Психологічні 
особливості життєвої 
перспективи юнаків. 
Психологія: 
реальність і 
перспективи: зб. наук. 
праць Рівненського 
державного 
гуманітарного 
університету. Вип. 7. 
Рівне: РДГУ, 2016. С. 
32–35.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Білоус Р. М., 
Сошенко С. М. 
Мотивація діяльності 
та професійного 
вдосконалення 
майбутніх педагогів. 
Проблеми мотивації 
особистості в 
сучасному освітньому 
просторі: колективна 
монографія / наук. 
ред. Л. В. 
Герасименко, В. Ф. 
Моргун. Кременчук: 
ПП Щербатих О. В., 
2020. С. 150–171.
2. Білоус Р. М., 
Черненко В. П. 
Практикум з 
математичної 
статистики в 
психології. Приклади 
у системі SPSS. 
Частина 1. навч. 
посібник. Кременчук: 
ПП Щербатих О.В., 
2020.118 с.
3. Білоус Р. М., Ткач Т. 
В. Семантична 
структура освітнього 
та життєвого 
просторів суб’єктів 
освіти. Психологія 
розвитку творчої 
особистості в 
освітньому просторі: 
монографія / [Н. М. 
Атаманчук, Р. М. 
Білоус, Т. М. Дзюба та 
ін.]; за ред. С. П. 
Яланської. Полтава: 
Видавець Шевченко Р. 
В., 2018. 150 с.; С. 33–
47. 
4. Білоус Р. М., Ткач Т. 



В. Психолого-
педагогічні умови 
формування 
інституціональної 
моделі освітнього 
простору особистості. 
Інституціональні 
трансформації в 
економіці України: 
монографія. за ред. 
Радєвої М. М. 
Мелітополь, Вид-во: 
ТОВ «Колор–принт», 
2017. С.176–214.
5. Білоус Р. М., Ткач Т. 
В. Психологія 
формування 
освітнього простору 
особистості: 
навчальний посібник. 
Мелітополь: ТОВ 
«Колор-принт», 2016. 
100 с. 
Підпункт 7 (Робота у 
складі експертних рад 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН):
1. Акредитаційна 
експертиза ОП 
«Середня освіта 
(Українська мова і 
література). 
Психологія», магістр, 
01 Освіта/Педагогіка, 
014.01 Середня освіта 
(Українська мова та 
література) у 
Горлівському 
інституті іноземних 
мов державного 
вищого навчального 
закладу «Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет» (ID 
ЄДЕБО 29956) – член 
експертної групи, 
листопад 2019 р.;
2. Акредитаційна 
експертиза ОП 
Психологія 
(практична 
психологія), перший 
(бакалаврський), 05 
Соціальні та 
поведінкові науки 053 
Психологія у 
Харківському 
національному 



університеті 
внутрішніх справ (ID 
ЄДЕБО 34521) – 
керівник експертної 
групи, березень 2020 
р.
3. Акредитаційна 
експертиза ОП 
«Клінічна та 
реабілітаційна 
психологія» другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти
спеціальності 053 
Психологія галузі 
знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки у 
ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника» 
(ID ЄДЕБО 32790) – 
керівник експертної 
групи, жовтень 2020 
р.
Підпункт 9 
(керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»):
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
II етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (Кошмарчук 
О. О., 2018 р.).
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-



наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
З 2014 р. – до тепер – 
в.о. завідувача 
кафедри психології, 
педагогіки та 
філософії КрНУ.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Білоус Р. М. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять та самостійної 
роботи з дисципліни 
«Загальна 
психологія» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 053 
«Психологія» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2019. 116 с. 
2. Білоус Р. М. 
Методичні вказівки 
щодо практичних і 
самостійних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Практикум з 
загальної психології» 
для студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 053 
«Психологія» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2020.  с. 
3. Білоус Р. М. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять і свмостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Загальна 
і вікова психологія» 
для студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 
«Середня освіта» (за 
предметними 
спеціальностями) 
014.01 – «Українська 
мова і література», 
014.02 – «Англійська 
мова і література» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2019. 52 с. 



Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
1. Керівництво 
студентами Брагою С. 
Ю. (2018) та 
Охріменко В. О. 
(2015), які зайняли ІІ 
місце у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 
галузі «Педагогічна та 
вікова психологія» (м. 
Одеса)



Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Білоус Р. М., 
Гайдабура А. В. 
Психодіагностика 
динаміки розвитку 
мотиваційної сфери у 
старшому шкільному 
віці. International 
Scientific Journal 
Endless Light in 
Science, Almaty: PF 
"International Research 
Center" Endless Light 
in Science”, 2020, №2 
(1). 73–78 p.
2. Bilous R. Features of 
the emotional-volitional 
sphere of persons with 
vascular diseases of the 
brain. Century 
Contents: MHGC 
Proceedings. Рим, 
Iталiя: NDSAN, 2019. 
С. 29–31.
3. Білоус Р., Давидова 
О., Яструбова А. 
Психологічні 
особливості 
ціннісного ставлення 
до природи 
старшокласників. 
Conference Proceedings 
of the 2 nd 
International Scientific 
Conference Economic 
and Social-Focused 
Issues of Modern World 
(October 16–17, 2019, 
Bratislava, Slovak 
Republic). The School 
of Economics and 
Management in Public 
Administration in 
Bratislava, 2019; ISBN 
978-80-89654-59-8; 
pp. 394, illus., tabs., 
bibls. С. 330–332.
3. Білоус Р. М., 
Довженко В. С. 
Особенности 
проявления 
тревожности у 
студентов. 
Актуальные проблемы 
формирования 
психолого-
педагогической 
культуры будущих 
специалистов: 
Межвузовский 
сборник научных 
сатей с 
международным 
участием, 
Барановичи: БарГУ, 
2019. С. 36–43.
4. Білоус Р. М., Шай В. 
Т. Навчальний процес 
як основа розвитку 
креативності 
молодших школярів. 



Психологія та 
педагогіка: сучасні 
методики та інновації, 
досвід практичного 
застосування: Збірник 
тез наукових робіт 
учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
27-28 жовтня 2017 
року). Львів : ГО 
«Львівська 
педагогічна 
спільнота», 2017. С. 
30–32.
5. Білоус Р. М., 
Ніколаєнко В. А. До 
проблеми сприйняття 
краси особистістю під 
впливом зміни 
модних тенденцій. 
Medzinarodna vedecko-
prakticka konferencia 
«Realita a Perspektivy 
vyvoja spolocnosti: 
socialne, Psychologicke 
a politicke aspekty», 
28-29 oktobra 2016, 
Sladkovicovo Slovenska 
republika: Vysoka Skola 
Danubius, 2016. С. 22–
30. 
6. Білоус Р. М., 
Охріменко В. О. 
Часова перспектива 
студентської молоді в 
кризових умовах 
розвитку суспільства. 
Scientific-Practical 
Conference Actual 
questions and problems 
of development of 
social sciences: 
Conference 
Proceedings, June 28-
30, 2016. Kielce: Holy 
Cross University. 204 p. 
P. 101–104.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
Член Української 
Асоціації екологічної 
психологічної 
допомоги (№ 00094, 
2019); Української 
Асоціації психології 
освіти і розвитку (№ 
0010Д, 2019); член 
Національної 
психологічної 
асоціації України 
(дивізіон «Стресу і 
психологічної 
травми»), 2020 р.

280456 Васечко 
Людмила 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 

прокуратури 
України, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

7 Основи 
правових знань

Стажування:
Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ, 
свідоцтво № 201821 
від 05.07.2018
Тема стажування: 
«Педагогічна 
підготовка до 
викладання 
загальноправових 
дисциплін».



ДK 002824, 
виданий 

22.12.2011

Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Васечко Л.О. 
Співвідношення права 
роботодавця на 
отримання інформації 
про стан здоров’я 
працівника та права 
на медичну таємницю. 
Публічне право.   
2019.   № 2 (34). С. 
101–106.
2. Васечко Л.О. Місце 
сучасного медичного 
права у системі права 
України. Публічне 
право.   2016.   № 3. С. 
60– 65.
3. Васечко Л.О. 
Охорона здоров'я 
населення як складова 
національної безпеки 
України. Публічне 
право.  2015.  №4. С. 
49–53.
4. Васечко Л.О. 
Обмеження прав 
людини в умовах 
глобалізації: 
проблеми теорії і 
практики. Юридична 
Україна.  2013. № 1. С. 
4–8.
5. Васечко Л.О. Роль 
органів прокуратури у 
забезпеченні 
законності у сфері 
охорони здоров'я в 
Україні. Публічне 
право.   2013.   № 1.   
С. 167–172.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
Васечко Л.О., 
Стеценко С.Г. 
Глобалізація та право: 
національний вимір: 
монографія. К. : Атіка, 
2012. 132 с.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання):
відповідальний 
секретар фахового 
юридичного видання 
«Публічне право»
Підпункт 13 
(наявність виданих 



навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Васечко Л. О. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Муніціпальне 
право». Кременчук: 
КрНУ, 2018. 52 с.
2. Васечко Л. О. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Реєстраційне право». 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 64 с.
3. Васечко Л. О. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з дисципліни 
«Житлове право». 
Кременчук: КрНУ, 
2019. 76 с.
4. Васечко Л. О. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
правових знань». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 42 с.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)…)
керівництво 
студентом, який 
зайняв ІІ місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
студентського 
конкурсу наукових 
робіт зв спеціальності 
«Службове право» 
(2020 р.)
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 



кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Васечко Л.О. 
Прогалини у законі VS 
права на соціальний 
захист (на прикладі 
права на пільговий 
проїзд). Теоретичні та 
практичні проблеми 
реалізації норм права: 
Матеріали V 
Міжнародної 
конференції 
(Кременчук, 30 грудня 
2019 р.). 
2. Васечко Л.О. 
Обґрунтованість 
втручання 
роботодавця у право 
працівника з 
інвалідністю на 
приватність.  
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: матеріали 
V Міжнародної 
конференції 
(Кременчук: 16-17 
жовтня 2019 р.).
3. Васечко Л.О. Метод 
правового 
регулювання 
медичного права: 
проблеми 
визначення. Право як 
регулятор суспільних 
відносин: Збірник 
матеріалів Другої 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
18-19 жовтня 2016 р.).   
К., 2016. С.11–13.
4. Васечко Л.О. 
Правовое обеспечение 
здравоохранения: от 
СССР к современным 
реалиям. Российское 
государство: от 
советской к 
постсоветской эпохе 
(к 90-летию 
образования СССР): 
материалы 
Международной 
научной 
конференции. 
Иркутск, 20-21 
декабря 2012 г. / отв. 
ред. И.А. Минникес.   
Иркутск, 2013.   С. 
108–111.
5. Васечко Л.О. 
Взаимосвязь права и 
политики в условиях 
глобализации. Мир 
политики и 
социологии.  2013.   
№ 12.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю): 
співзасновник 
громадської 
організації «Культ 
права»
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 



спеціальністю не 
менше п’яти років):
ПрАТ «Світловодське 
АТП 13507», 
начальник 
адміністративного 
відділу

180711 Сізова 
Ксенія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Ленинградски
й ордена 
Ленина и 

ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

государственн
ый 

университет, 
рік закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

Русский язык и 
литература, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000180, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
професора 

12ПP 008677, 
виданий 

25.04.2013

24 Масова 
комунікація та 
інформація

Структурний 
підрозділ, у якому 
працює викладач – 
кафедра філології та 
видавничої справи
Ленінградський 
державний 
університет, 1989 р.,
російська мова та 
література, філолог-
русист. Викладач 
російської мови та 
літератури. 
д. філол. н., 10.01.01 – 
українська література, 
«Трансформація 
міметичних 
принципів 
портретування в 
українській прозі ХІХ 
– ХХ століть», ДД 
000180, 
професор кафедри 
філології та 
видавничої справи, 12 
ПР 008677  
Стажування:
1. Запорізький 
національний 
технічний університет, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
00141 від 05.05.19 р.
 Тема стажування: 
«Теорія та історія 
журналістики».
2. Підвищення рівня 
володіння 
англійською мовою:
сертифікат B2, 2019, 
Test ID H 111222UA
3. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01267-20 
віід 27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle». 
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Sizova K., Soshenko 
S., Shmeleva A. 
Implementation of dual 
education elements into 
electrical engineers 
training. Modern 
electrical and energy 
systems: Proceedings of 
International 
Conference on 
September 23-25, 2019, 



Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National 
University, Ukraine. pp. 
383–386. (Scopus)
2. Sizova K., Soshenko 
S., Bilous R., Shmeleva 
A., Serhiienko S., Nesen 
M. Mobile Technologies 
in the Electrical 
Engineers Training. 
2020 IEEE 25th  
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice (PAEP). 
Kremenchuk, Ukraine, 
September 21–25, 
2020. (Scopus).
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1.  Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Сізова К.,  
Алексеєнко Н.,  Хміль-
Чуприна В.  
Властивості 
буктрейлера: 
український та 
світовий досвід. 
Держава та регіони. 
Серія Соціальні 
комунікації. 2020. № 
1 (41). С.85–89.
3. Сізова К. Л., 
Сошенко С. М.  
Німецькі сталі 
вислови в 
публіцистичних 
текстах: особливості 
функціонування. 
Дивослово 
(Українська мова і 
література в 
навчальних закладах). 
2020. № 5. С. 34 – 37.
4.  Сізова К. Л., 
Алескеєнко Н. М. 
Створення книги 
спогадів учасників 
АТО: від задуму до 
готового видання. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія: Педагогічні 
науки. Кременчук: 
КрНУ, 2019. Вип. 
2/2019 (115). 
5. Сізова К. Л. 
Віддзеркалення 
національної 
соціокультурної 
специфіки у 



фразеологізмах 
медіадискурсу. Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету/ гол. ред. 
К. В. Балабанов; відп. 
ред. серії О. Г. 
Павленко. Маріуполь: 
МДУ, 2018. Вип. 19.  С. 
332–337.
6.  Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М.  
Робота з 
медіаконтентом з 
метою формування 
лексичної 
компетентності 
майбутніх 
журналістів. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал [Електронний 
журнал]. Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 
(19). С. 144–148. 
Режим доступу: 
http://eetecs.kdu.edu.u
a
7. Sizova K., Alekseenko 
N.. The effectiveness of 
extracurricular work 
organization of the 
future journalists: 
searching and 
interpretation of media 
content. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: Крну, 
2016. Вип. 2/2016 (97) 
Ч. 2.  С. 109–114.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Сізова К. Л.  Герої 
згадують… (2014–
2018): збірка спогадів 
добровольців і 
волонтерів 
Кременчука: 
монографія / К. Л. 
Сізова, Н. М. 
Алексеєнко  
Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2018. 
192 с. Кольорова 
вкладка – 20 с.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання):



член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського. 
Серія. Педагогічні 
науки».
Підпункт 9 
(керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»):
2018 – 2020 рр. – 
голова жури 
обласного конкурсу 
«Мала академія наук 
України» (Полтавська 
область), секція 
«Журналістика».
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2000 – 2011 рр. – 
завідувач кафедри 
видавничої справи та 
редагування КУЕІТУ, 
2015 р. – до тепер – 
завідувач кафедри 
філології та 
видавничої справи 
КрНУ.
Підпункт 11 (участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 



разових 
спеціалізованих 
вчених рад)):
член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.07, офіційний 
опонент 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.133.05
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1.Сізова К. Л.. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Масова комунікація 
та інформація». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 16 с. 
2. Сізова К. Л. , 
Синєокий О. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Масова комунікація 
та інформація». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 32 с. 
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 



участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
1. Голова журі 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 035 
«Філологія».
2. Голова журі 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Сізова К. Л. 
Художня творчість і 
суспільна діяльність 
Віктора Баранова. 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та ін.]. ПП 
Щербатих О. В.: 
Кременчук. 2019. С. 
90–91.
2. Сізова К. Л. 
Промоційний 
відеоролик як 
сучасний елемент 
реклами вищої освіти. 
Засоби масової 
інформації та 
комунікації: історія, 
сьогодення, 
перспективи 
розвитку: Матеріали 



міжнародної науково-
практичної 
конференції, Буча, 
березень 2019 р.  К.: 
Міленіум, 2019. С. 46–
49. 
3. Сізова К. Л.  
Модифікація змісту 
підготовки майбутніх 
журналістів з 
урахуванням потреб 
регіонального ринку 
праці. Ідеї академіка 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки: Матеріали 
ХVІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 11 – 13 
травня 2018 р. 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2018. С. 
67–68.
4.  Сізова К. Л.  
Консервативна та 
ліберальна моделі у 
сучасній українській 
журналістиці. Мас-
медіа України на 
зламі епох: реалії та 
перспективи розвитку. 
Старобільськ: Вид-во 
ДЗ «Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка», 
2018. С. 172–178.
5. Сізова К. Л. Ми всі 
«у слові мов у 
сповиткові, з колиски 
до калини при 
горбі…». Наукові 
записки Інституту 
журналістики. 2016. Т. 
62. С. 80–83.
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
2001 – 2010 рр.  – 
редактор на ТРК 
«Європа+»  (м. 
Кременчук).
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років)
 Департамент «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг у місті 
Кременчуці» з 2017 р. 
по теперішній час.

187256 Шабуніна 
Вікторія 
Валентинівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут імені 

В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 

20 Академічна 
українська 
мова

Стажування:
1. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв, сертифікат 
№3083, листопад 
2019 р.
Тема стажування: 
«Сучасні креативні 
технології, стратегії і 
менеджмент 
організацій 
соціокультурної сфери 
в глобалізованому 
світі ХХІ ст.: світові 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 067741, 
виданий 

22.04.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032180, 
виданий 

26.09.2012

тенденції, український 
досвід».
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, квітень 
2020 р.
Курс 
«Медіаграмотність 
для освітян» (60 
годин / 2 кредити 
ЄКТС).
3. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, квітень 
2020 р.
Навчання за 
напрямом «Основи 
діалогу» у межах 
онлайн-курсу «Як 
ефективно спланувати 
та провести діалог».
3. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, квітень 
2020 р.
Курс «Наука 
повсякденного 
мислення» (80 годин 
/ 2,6 кредити ЄКТС).
4. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, травень 
2020 р.
Курс «Англійська для 
медіаграмотності».
5. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, червень 
2020 р.
Курс «Наукова 
комунікація в 
цифрову епоху» (90 
годин / 3 кредити 
ЄКТС).
6. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів PROMETHEUS, 
сертифікат, липень 
2020 р.
Курс «Як читати 
складні модерністські 
та постмодерністські 
твори».
7. Платформа 
Інститутів 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
сертифікат наукового 
стажування, серпень 
2020.
Тема стажування: 
«Організація 
навчального процесу. 
Новий освітній 
простір».
8. ТОВ «Всеосвіта», 
сертифікат наукового 
стажування
Тема стажування: 
«STEM-освіта: ресурси 
та перспективи 
розвитку в 2020-2021 
навчальному році» (4 
години / 0,12 кредиту 
ЄКТС).
Відповідність вимогам 



п.30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Тур О. М., Шабуніна 
В. В. Стандатри ISO, 
присвячені процесам 
оцифрування, 
конверсії та міграції 
документів. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія: наук. 
журн. / М-во культури 
України, Нац. акад. 
керів. кадрів культури 
і мистецтв. Київ: 
НАКККіМ, 2019. № 4. 
C.54–62.
2. Studying of the 
school system 
development problem 
of Poltava region in the 
first half of the 50-ies of 
the XX century / L. 
Butko, D. Vasylenko, V. 
Maslak, O. Tur, V. 
Shabunina. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія Педагогічні 
науки. 2017. № 2 
(103). Ч. 2. С. 10–18.
3. Шабуніна В. В. 
Комунікативно-
прагматична 
інтерпретація в 
науково-навчальному 
тексті. Virtus : 
Scientific Journal. 
March №12, 2017. 
C.196–198.
4. Шабуніна В. В. 
Мовні домінанти 
діалогічної організації 
писемних науково-
навчальних текстів. 
Вісник Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія 
«Філологія». 2015. 
Вип.73. С.86–89.
5. Шабуніна В. В. 
Специфіка діалогічної 
організації жанрів у 
писемній формі 
існування навчальних 
текстів. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Лінгвістика»: 
Збірник наукових 
праць. Випуск ХХI. 
Херсон: Видавництво 
ХДУ, 2014. С.152-156. 
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
Лінгвістичний аналіз 
тексту: практикум: 
навчальний посібник 



/ Н. М. Алексеєнко, Л. 
В. Бутко, К. Л. Сізова, 
В. В. Шабуніна. 
Кременчук: КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
2019. 242 с.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Шабуніна В. В. , 
Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Академічна 
українська мова» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 16 с.
2. Шабуніна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальностей: 151 – 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології 
(системна 
інженерія)», 141 – 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка», 122 
– «Комп’ютерні науки 
та інформаційні 
технології» освітнього 
ступеня «бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 54 с.
3. Шабуніна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальностей: 274 – 
«Автомобільний 
транспорт», 275.03 – 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)», 133 – 
«Галузеве 
машинобудування», 



022 – «Дизайн» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 54 с.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)…)
2017 р.: член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа».
2019 р.: член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру ІХ Всеукраїнської 
олімпіади з 
української мови 
серед студентів ІІ 
курсів вищих 
педагогічних 
навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації 
Південного регіону 
України.
2019 р.: член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру регіональної 
олімпіади з 
української мови 
серед студентів ІІІ 
курсів вищих 
педагогічних 
навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації 
Південного регіону 
України.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Shabunina V. Main 
linguistic barriers of 
globalization processes. 
Theoretical and 
empirical scientific 
research: concept and 
trends: Collection of 
scientific papers 
«ΛΌГOΣ» with 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 



Conference (Vol. 2), 
July 24, 2020. Р. 41-42. 
Oxford, United 
Kingdom: Oxford 
Sciences Ltd. & 
European Scientific 
Platform. 
2. Шабуніна В. В. 
Соціальні медіа як 
феномен новітніх 
засобів масової 
комунікації. 
Лабіринти реальності 
: зб. наукових праць / 
за заг. ред. д. філос. н. 
Журби М.А. 
Монреаль: СРМ 
«ASF», 2018. С.131–
133.
3. Шабуніна В. В. 
Особливості 
індивідуально-
авторського 
перетворення 
фразеологізмів 
Грушевського-
публіциста. Virtus: 
Scientific Journal / 
Editor-in-Chief M.A. 
Zhurba. September, № 
26, 2018. C.192–195.
4. Шабуніна В. В. Спір 
як невід’ємна риса 
ділової комунікації. 
Історичні, культурні 
та соціально-
економічні аспекти 
регіонального 
розвитку. Матеріали II 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2017.   С. 
200–202.
6. Шабуніна В. В. 
Субституція 
компонентного складу 
узуальних 
фразеологізмів у 
публіцистиці М. 
Грушевського. Virtus: 
Scientific Journal / 
Editor-in-Chief M.A. 
Zhurba. September, 
№16, 2017. C.152-154. 
7. Шабуніна В. В. 
Способи вираження 
інформації в 
авторському 
науковому тексті. 
Релігія, релігійність, 
філософія та 
гуманітаристика у 
сучасному 
інформаційному 
просторі: 
національний та 
інтернаціональний 
аспекти : зб. наукових 
праць / за заг. ред. д. 
філос. н. Журби М.А. 
Монреаль: СРМ 
«ASF», 2016. С.65–68.
8. Шабуніна В. В. 
Експлікація як один із 
прийомів авторського 
перетворення 
фразеологізмів у 
публіцистичній 
спадщині Михайла 



Грушевського. 
Науковий журнал 
«Молодий вчений». 
2016. №12 (39). С.385-
388.
9. Шабуніна В. В. 
Інформаційні бар’єри 
в документальній 
комунікаційній 
системі. Документно-
інформаційні 
комунікації в умовах 
глобалізації: стан, 
проблеми і 
перспективи: 
матеріали І Всеукраїн. 
наук.-практ. Інтернет-
конф., м. Полтава, 3 
грудня 2015 р. / 
редкол.: І.Г. 
Передерій, А.А. 
Соляник та ін. 
Полтава: ПолтНТУ, 
2016. С.175–178.
10. Шабуніна В. В. 
Науково-професійна 
термінологія як 
основа формування 
мовленнєвої фахової 
компетенції. 
Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: 
Матеріали 
конференції. 
Кременчук: КрНУ, 
2015. С. 332-333.

91601 Севрюк 
Микола 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Природничих 
наук

Атестат 
доцента 02ДЦ 

011825, 
виданий 

16.02.2006

25 Фізичне 
виховання

Стажування:
Вища школа 
економіки в Бидгощі, 
8.10-12.10.2019 рр. 
Сертифікат NR 
ISiKF/2019/52
Тема стажування: 
«Akademic level 
education for bachelor 
and master degree of 
physical culture, sports 
and management in the 
evropean union».
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Севрюк М. П., 
Саньков С. В. Аналіз 
рівнів фізичної 
підготовленості 
випускників  закладів 
загальної середньої 
освіти. Імідж 
сучасного педагога. 
[Електронний 
науковий фаховий 
журнал]. 2020. № 1. С. 
79–81.
2. Севрюк М. П., 
Ціпов’яз А. Т., Коваль 
С. С. Городошний 
спорт на современном 
этапе развития и 
совершенствования. 
Імідж сучасного 
педагога. 
[Електронний 
науковий фаховий 



журнал]. 2019. № 1. С. 
79–81.
3. Севрюк М. П., 
Ціпов’яз А. Т., Коваль 
С. С. Организационно-
методические основы 
формирования 
процесса учёбы 
будущих 
специалистов 
физической культуры 
и спорта. Професійна 
освіта:методологія, 
теорія та технології. 
Переяслав-
Хмельницький. 2017. 
Вип. 33. С. 203–207.
4. Севрюк М. П., 
Бондаренко В. В., 
Ціпов’яз А. Т. 
Актуальные вопросы 
организации 
туристической 
деятельности в 
высших учебных 
заведениях. Імідж 
сучасного педагога. 
[Електронний 
науковий фаховий 
журнал].  2016.  № 3. 
С. 60–62.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
Севрюк М. П. Історія 
фізичної культури і 
спорту: навч. 
посібник. Кременчук: 
Типографія «Анонс 
К», 2015. 114с.
Підпункт 5 (участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»)
Звання судді 
міжнародної категорії 
з городкового спорту 
присвоєно рішенням 
виконкому НП 
«МФГС», 22.07.2013 р.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт)…)
Тренер збірної 
жіночої команди 
України з городкового 
спорту.



2016 р.: Коваль С. – 
особистий чемпіонат 
Європи з городкового 
триборства: перше й 
друге місця. м. Санкт-
Петербург.

281835 Хміль-
Чуприна 
Віта 
Віталіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
030201 

Журналістика

12 Соціологія 
масової 
комунікації

Підвищення 
кваліфікації:
1. Всеукраїнський 
онлайн-семінар, 
представлений 
компанією Google 
Україна спільно з 
Міністерством освіти 
та науки України, 
листопад 2020 р.
Тема: «Цифрові 
інструменти Google 
для науковців».
2. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата  
наук із соціальних 
комунікацій зі 
спеціальності 27.00.01 
– теорія та історія 
соціальних 
комунікацій 
(27.01.2021, 
спеціалізована К 
08.051.19 у 
Дніпровському 
національному 
університет імні Олеся 
Гончара).
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Хміль-Чуприна В. В. 
Ігрові форми промоції 
художньої літератури 
як ефективна 
стратегія 
популяризації 
читання. Держава та 
регіони. Серія: 
Соціальні комунікації. 
2019. № 3 (39). С. 79–
83.
2.Хміль-Чуприна В. В. 
Літературні 
ремінісценції у текстах 
ЗМК як засіб 
популяризації 
читання. 
Communications and 
communicative 
technologies. 2019. 
Вип. 19. С. 84–89.
3.Хміль-Чуприна В. В. 
Формування 
читацької компетенції 
і культури у 
студентської молоді в 
проекті «Книга у 
віртуальному 
просторі». 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. 2019. 
№ 4. С. 110–116.
4.Тур О. М., Хміль-
Чуприна В. В. 
Джерела інформації 
про книжкові видання 
й роль ЗМК у 



популяризації 
читання серед 
студентської молоді 
Кременчука. Вісник 
Книжкової палати. 
2020. №1. С. 25-31.
5. Хміль-Чуприна В. В. 
Жанрова палітра 
публіцистичних 
матеріалів на 
літературну тематику. 
Communications and 
communicative 
technologies. 2020.  
Вип. 20. С. 94–99.
6. Хміль-Чуприна В. В. 
Взаємодія інститутів 
інфраструктури 
читання із ЗМК з 
метою популяризації 
читання. Virtus. 2019. 
Iss. 32. C. 21–23.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2011 – 2012 рр. 
Виконуюча обов’язки 
завідувача кафедри 
журналістики 
Кременчуцького 
університету 
економіки, 
інформаційних 
технологій та 
управління. 
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Хміль-Чуприна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
самостійної роботи з 



дисципліни 
«Соціологія масової 
комунікації». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 42 с.
2. Хміль-Чуприна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з дисципліни 
«Соціологія масової 
комунікації». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 28 с.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Бутко Л. В., Хміль-
Чуприна В. В. Нове 
газетне видання 
«Кременчуцька 
газета» в  
інформаційному 
просторі міста. Мас-
медіа України на 
зламі епох: реалії та 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(Старобільськ, 20–21 
березня 2018 р.) / 
відп. ред. Галич А. О. 
Старобільськ: Вид-во 
ДЗ «Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка», 
2018. С. 230–237.
2. Хміль-Чуприна В. В. 
Анотація книжкового 
видання в інтернет-
ЗМК як рекламний 
засіб. Журналістика та 
реклама: вектори 
взаємодії: тези 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Київ, 19 
березня 2019 р.) / за 
заг. ред. А. А. 
Мазаракі. К.: Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 
2019. С. 212–215.
3. Хміль-Чуприна В. В. 
Регіональні інтернет-
ЗМК як платформа 
для популяризації 
читання (на матеріалі 
інтернет-видання 
«Полтавщина»). 
Засоби масової 
інформації та 
комунікації: історія, 
сьогодення, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Буча, 26 
березня 2019 р.). К.: 
Міленіум, 2019. С. 92–



94.
4. Хміль-Чуприна В. В. 
Популярність читання 
серед студентської 
молоді. Актуальні 
проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: матеріали 
ХХVІ  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених (Кременчук, 
24–25 квітня 2019 р.). 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2019. С. 
178.
5. Бутиріна М. В., 
Хміль-Чуприна В. В. 
Згадування 
літературних 
феноменів і читання 
лідерами громадської 
думки. Соціальні 
комунікації: 
стратегічні взаємодія 
та взаємовплив: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
[відповідальний 
редактор В. В. Костюк, 
відповідальні 
секретарі В. А. Ковпак, 
М. О. Семенович]. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
факультет 
журналістики, 2020. 
С. 59-63.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Спілки 
журналістів України

281244 Перевознюк 
Вікторія 
Вадимівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Східноукраїнсь
кий 

національний 
університет 

імені 
Володимира 

Даля, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

000003 
Управління 
проектами

2 Основи 
мовленнєвої 
комунікації

Стажування:
1. Сертифікат 
учасника тренінгу 
«Формування мережі 
експертів із 
забезпечення якості 
освіти» у КрНУ, 02 
квітня 2019 року.
2. Participation in 
Erasmus + Key Action 
107 Internationational 
Credit Mobility project 
between Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University and 
Abertay University (UK, 
Scotland, Dundee), 17th 
February 2018 – 24th 
February 2018.
Тема стажування:
«Вивчення 
методології наукових 
досліджень та 
викладання 
професійних 
дисциплні, 
організація та 
координація 
міжнародної 
академічної 
мобільності. 
Британський досвід 
удосконалення 



освітнього процесу» 
(«Studying 
methodology of 
scientific rеsеаrсh and 
teaching рrofеssioпаl 
disciplines, 
organisation and 
coordiation of 
intеrпаtioпаl аcаdemiс 
mobility. British 
experience of 
improvement of the 
educational рrосess»)
3. British Council’s 
Researcher Connect 
Course Certificate 
“Communication Skills 
for researchers”, 
Poltava, 26-28 
September 2017.
4. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(26.11.2020, 
спеціалізована Д 
64.053.04 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди).
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1.Perevozniuk V., 
Zagirniak D., Kratt O. 
Rationalization of 
prefessional orientation 
of a person according to 
the needs of business. 
Proceedings of the 2017 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES).  
Kremenchuk, Ukraine, 
2019.  P.422–425. 
(Scopus)
2.Perevozniuk V., 
Kantemyrova R. 
Accreditation of Higher 
Engineering Education 
in the USA: American 
Scientists’ Estimation. 
Proceedings of the 2017 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES).  
Kremenchuk, Ukraine, 
2019.  P.360–363. 
(Scopus)
3.Perevozniuk  V., 
Zagirniak D., Khovrak I. 
The Convergence of The 
Systems of Education at 
Scottish and Ukrainian 
Universities in the 



Context of Ethic 
Leadership. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology (IJET).  
Science Publishing 
Corporation, UAE, 
2018.  P. 550–556. 
(Scopus)
4.Perevozniuk  V., 
Karaeva M., 
Napkhonenko N.  
Managing Dynamically 
Changing Traffic Flows. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology (IJET).  
Science Publishing 
Corporation, UAE, 
2018.   P. 222–227. 
(Scopus) 
5.Perevozniuk  V., 
Dernova M. European 
Experience in Work-
based Learning as a 
Challenging Innovation 
for Ukrainian Technical 
Higher Education. 
Proceedings of the 2017 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES). 
Kremenchuk, Ukraine, 
2017.  P.360–363. 
(Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1.Перевознюк В. В. 
Формування 
самоосвітньої 
компетентності 
вчителів англійської 
мови у прцесі їх 
підготовки у закладах 
вищої освіти Великої 
Британії. Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя:  2020. № 
68(2),  С. 90–95.
2.Перевознюк В. В. 
Ресурсне 
забезпечення 
формування 
самоосвітньої 
компетентності 
майбутніх учителів 
англійської мови. 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Київ: НПУ ім. М. П. 
Драгоманова. 2020. 
№ 73. С. 44–51
3.Перевознюк В. В. 
Досвід формування 
самоосвітньої 
компетентності 
майбутніх учителів 



англійської мови у 
Великій Британії. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівськ. зб. наук. 
праць молод. учених. 
Дрогобич: Гельветика, 
2020. Вип. 28. С. 76–
80.
4.Перевознюк В. В., 
Дернова М. Г. 
Реалізація дуальних 
форм навчання в 
европейських 
університетах. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
2019.  3(116). С. 39–45. 
(Index Copernicus, 
Ulrichs Web Global 
Serials Directory, 
Google Scholar)
5.Перевознюк В. В., 
Дернова М. Г. 
Університетські 
програми базової 
професійної 
підготовки вчителів у 
Великій Британії. 
Engineering and 
Educational 
Technologies. 2018. 6 
(4). С. 66–75. (Index 
Copernicus, Ulrichs 
Web Global Serials 
Directory, Google 
Scholar)  
6.Перевознюк В. В. 
Історичні проблеми 
формування 
культурної особистості 
у сучасних умовах 
цивілізації. Духовність 
особистості : 
методологія, теорія і 
практика: зб. наук.  
праць. Сєвєродонецьк: 
вид-во СНУ ім. В. 
Даля.  2017. № 4(79). 
С. 229–234. (Index 
Copernicus).
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1.Перевознюк В. В., 
Бігдан М. Ю. 
Українсько-
англійський словник-
мінімум економічних 
термінів. Кременчук: 
КрНУ, 2019. 78 с.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Перевознюк В. В. 



Методичні вказівки 
щодо організації 
самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
мовленнєвої 
комунікації». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 28 с. 
2. Перевознюк В. В.  
Практикум із сучасної 
англійської мови: 
практикум. 
Кременчук: КрНУ, 
2017. 58 с. 
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 



комітету, суддівського 
корпусу):
керівництво 
студенткою, яка стала 
лауреатом ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Видавництво і 
поліграфія» (м. Київ)
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Перевознюк В. В. 
Місце і роль 
самоосвітньої 
компетентності в 
процесі підготовки 
майбутніх учителів 
англійської мови у 
Великій Британії. 
Наука та освіта в 
дослідженнях 
молодих учених 
[Електронне 
видання]: Матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. для студентів, 
аспірантів, 
докторантів, молод. 
учених (14 травня 
2020 р., м. Харків). 
Харків, 2020. С. 257.
2. Перевознюк В. В. 
Шляхи формування 
самоосвітньої 
компетентності 
вчителя англійської 
мови у Великій 
Британії. Розвиток 
сучасної освіти і 
науки: результати, 
проблеми, 
перспективи: VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (30 квітня 2020 
р., м. Конін-Ужгород-
Київ-Херсон, 
Україна). Конін-
Ужгород-Київ-Херсон: 
Посвіт, 2020. Том 
VIII: діалог у розвитку 
науки та освіти. С. 
166–168.
3. Перевознюк В. В., 
Герасименко Л.В., 
Дернова М.Г. Роль 
сучасного 
європейського 
університету в умовах 
глобалізації. 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика: Матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (6-8 червня, 
2019 р, м. Харків). 
Харків: УкрДУЗТ, 
2019. С. 217–218.



4. Перевознюк В. В. 
Криза духовного і 
культурного розвитку 
особистості: реалії та 
перспективи. 
Молодий науковець 
ХХІ століття: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, магістрантів 
і молодих дослідників 
(16 листопада, 2017, м. 
Кривий Ріг). Кривий 
Ріг: Кріворізький нац. 
ун-т, 2017. С. 16–19. 
5. Perevozniuk V., 
Dernova M. How a 
virtual learning 
environment changes 
the landscape of 
distance education. 
Фізичні процеси та 
поля технічних та 
біологічних об’єктів: 
Матеріали XVI 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (3–5 листопада, 
2017, м. Кременчук). 
Кременчук: КрНУ, 
2017. С. 159–160.
6. Перевознюк В.В. 
Актуальність 
проблеми культурної 
особистості у сучасних 
умовах цивілізації. 
Conference Proceedings 
of the 6th International 
Scientific Conference 
Problems and Prospects 
of Territories’ Socio-
Economic development 
(April 20–23, 2017), 
Opole, Poland. С. 207–
208.

281835 Хміль-
Чуприна 
Віта 
Віталіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
030201 

Журналістика

12 Вступ до фаху Підвищення 
кваліфікації:
1. Всеукраїнський 
онлайн-семінар, 
представлений 
компанією Google 
Україна спільно з 
Міністерством освіти 
та науки України, 
листопад 2020 р.
Тема: «Цифрові 
інструменти Google 
для науковців».
2. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата  
наук із соціальних 
комунікацій зі 
спеціальності 27.00.01 
– теорія та історія 
соціальних 
комунікацій 
(27.01.2021, 
спеціалізована К 
08.051.19 у 
Дніпровському 
національному 
університет імні Олеся 
Гончара).
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 



фахових видань 
України):
1. Хміль-Чуприна В. В. 
Ігрові форми промоції 
художньої літератури 
як ефективна 
стратегія 
популяризації 
читання. Держава та 
регіони. Серія: 
Соціальні комунікації. 
2019. № 3 (39). С. 79–
83.
2.Хміль-Чуприна В. В. 
Літературні 
ремінісценції у текстах 
ЗМК як засіб 
популяризації 
читання. 
Communications and 
communicative 
technologies. 2019. 
Вип. 19. С. 84–89.
3.Хміль-Чуприна В. В. 
Формування 
читацької компетенції 
і культури у 
студентської молоді в 
проекті «Книга у 
віртуальному 
просторі». 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. 2019. 
№ 4. С. 110–116.
4.Тур О. М., Хміль-
Чуприна В. В. 
Джерела інформації 
про книжкові видання 
й роль ЗМК у 
популяризації 
читання серед 
студентської молоді 
Кременчука. Вісник 
Книжкової палати. 
2020. №1. С. 25-31.
5. Хміль-Чуприна В. В. 
Жанрова палітра 
публіцистичних 
матеріалів на 
літературну тематику. 
Communications and 
communicative 
technologies. 2020.  
Вип. 20. С. 94–99.
6. Хміль-Чуприна В. В. 
Взаємодія інститутів 
інфраструктури 
читання із ЗМК з 
метою популяризації 
читання. Virtus. 2019. 
Iss. 32. C. 21–23.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Хміль-Чуприна В. 
В., Шевченко В. Є. 
Редакторсько-
видавничий фах: 
дитячі видання: 
Навчальний посібник. 
К.: Навчальна книга, 
2013. 432 с.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 



освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2011 – 2012 рр. 
Виконуюча обов’язки 
завідувача кафедри 
журналістики 
Кременчуцького 
університету 
економіки, 
інформаційних 
технологій та 
управління. 
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Хміль-Чуприна В. В. 
, Сізова К. Л. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Вступ до 
фаху». Кременчук: 
КрНУ, 2020. 24 с.
2. Хміль-Чуприна В. В. 
Методичні вказівки до 
практичних занять 
робіт з дисципліни 
«Види редагування». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 54 с.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Бутко Л. В., Хміль-
Чуприна В. В. Нове 
газетне видання 
«Кременчуцька 
газета» в  



інформаційному 
просторі міста. Мас-
медіа України на 
зламі епох: реалії та 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(Старобільськ, 20–21 
березня 2018 р.) / 
відп. ред. Галич А. О. 
Старобільськ: Вид-во 
ДЗ «Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка», 
2018. С. 230–237.
2. Хміль-Чуприна В. В. 
Анотація книжкового 
видання в інтернет-
ЗМК як рекламний 
засіб. Журналістика та 
реклама: вектори 
взаємодії: тези 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Київ, 19 
березня 2019 р.) / за 
заг. ред. А. А. 
Мазаракі. К.: Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 
2019. С. 212–215.
3. Хміль-Чуприна В. В. 
Регіональні інтернет-
ЗМК як платформа 
для популяризації 
читання (на матеріалі 
інтернет-видання 
«Полтавщина»). 
Засоби масової 
інформації та 
комунікації: історія, 
сьогодення, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Буча, 26 
березня 2019 р.). К.: 
Міленіум, 2019. С. 92–
94.
4. Хміль-Чуприна В. В. 
Популярність читання 
серед студентської 
молоді. Актуальні 
проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: матеріали 
ХХVІ  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених (Кременчук, 
24–25 квітня 2019 р.). 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2019. С. 
178.
5. Бутиріна М. В., 
Хміль-Чуприна В. В. 
Згадування 
літературних 
феноменів і читання 
лідерами громадської 
думки. Соціальні 
комунікації: 
стратегічні взаємодія 
та взаємовплив: 
матеріали 
Всеукраїнської 



науково-практичної 
конференції 
[відповідальний 
редактор В. В. Костюк, 
відповідальні 
секретарі В. А. Ковпак, 
М. О. Семенович]. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
факультет 
журналістики, 2020. 
С. 59-63.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Спілки 
журналістів України

91424 Мартиненко 
Марина 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034209, 

виданий 
25.02.2016

18 Практичний 
курс 
англійської 
мови

Стажування:
1. Краківська Академія 
імені Анджея Фрича 
Моджевського, 
сертифікат наукового 
стажування, січень 
2017 р.
Тема стажування: 
«Новітні педагогічні 
технології мовної 
освіти у вищій школі» 
(«Nowoczesne 
technologie 
pedagogiczne edukacji 
jezykowej w 
szkolnictwie 
wyzszym»).
2. Західночеський 
університет, кафедра 
германістики та 
славістики 
філософського 
факультету, грудень 
2018 р.
Тема стажування: 
«Сучасні технології та 
методи викладання 
іноземних мов».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Martynenko M.,. 
Trubitsyna O., 
Kanibolotska O., 
Zozulia I., Stadnii A. 
Professional Foreign-
Language Training as a 
Component of Higher 
Vocational Education. 
International Journal of 
Higher Education. Vol. 
9, No. 7 (Special Issue), 
2020. – P. 187–196. 
(Online) 
http://www.sciedupress
.com/journal/index.ph
p/ijhe/issue/view/925 
(Scopus)
2..Martynenko M., 
Moskalyk H., 
Maksymova L. 
Philosophical principles 
of formation of 
secondary-school 
students’ readiness for 



getting a profession of 
an engineer. 
Proceedings of 
International 
Conference on 
September 23-25, 2017, 
Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National 
University, Ukraine. pp. 
348-351. (Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Мартиненко М. Ю. 
Використання ІКТ в 
процесі викладання 
англійської мови  як 
відображення 
інформаційно-
комунікаційної 
компетентності 
викладача. Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені Т. 
Г. Шевченка. Вип. 151. 
В 2-х томах. Т. 1 / 
Чернігів. нац. пед. ун-
т ім. Т. Г. Шевченка; 
гол. ред. Носко О. М. 
Чернігів: ЧНПУ, 2018. 
С. 105–108. (Серія: 
Педагогічні науки).
2. Мартиненко М. Ю. 
Сучасні вимоги щодо 
формування 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
(англійська мова).  
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал. 
[Електронний 
журнал]. Тематичний 
випуск «Сучасна вища 
освіта: реалії, 
проблеми, 
перспективи». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 3 (19). С. 
117–124.
3. Martynenko M. 
Active methods of 
teaching and learning 
English language. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія «Педагогічні 
науки». Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 (4). 
C. 68–74.
4. Мартиненко М. Ю. 
Верифікація 
технології 
формування культури 
самостійної роботи 
студентів засобами 
дистанційного 
навчання. Вісник 
Кременчуцького 



національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2016. Вип. 2 (3). С. 65–
71.
5. Мартиненко М. Ю. 
Культура самостійної 
роботи майбутніх 
економістів: критерії 
оцінювання. Вісник 
Дніпропетровського 
університету імені 
Альфреда Нобеля. 
Дніпропетровськ: 
ДУЕП, 2015. Вип. 4. С. 
156–164.
6. Martynenko M.Yu. 
Distance education to 
support students’ 
independent learning 
culture formation.  
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія «Педагогічні 
науки». Кременчук: 
КрНУ, 2015. Вип. 1 (2). 
C. 65–71.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Мартиненко М. Ю. 
English for specific 
purpose (Management 
and Marketing). 
Кременчук: КрНУ, 
2013. 110 с. 
Підпункт 9 
(керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»):
2020 р. – участь у журі 
обласного конкурсу 
«Мала академія наук 
України» (Полтавська 
область).
Підпункт 11 (участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)):
з 2018 р. член 



спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.07
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Мартиненко М. Ю., 
Перевознюк В. В. 
Методичні вказівки 
щодо організації 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Практичний курс 
англійської мови». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 26 с.
3. Мартиненко М. Ю. 
Практикум з 
англійської мови. 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 69 с. 
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 



чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
2020 рік – член журі 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 035 
«Філологія».
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1.Мартиненко М. Ю. 
Learning English 
grammar with distance 
technologies. 
Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: 
Матеріали ХХVІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференці студентів, 
аспірантів та молодих 
учених. Кременчук: 
КрНУ, 2020. C.196
2.Мартиненко М. Ю. 
Neologisms as a 
common English 
language phenomenon. 
Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: 
Матеріали ХХVІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференці студентів, 
аспірантів та молодих 
учених. Кременчук: 
КрНУ, 2020. C.197
3.Мартиненко М. Ю. 
Teaching English online 
with modern 
technologies. 
Актуальні проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: 
Матеріали ХХVІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференці студентів, 
аспірантів та молодих 
учених.  Кременчук: 
КрНУ, 2020. C.198.
4. Мартиненко М. Ю. 
Інноваційні процеси в 
сучасних англомовних 



медіа текстах на 
лексичному рівні.  
Суспільство і 
особистість у 
сучасному 
комунікаційному 
дискурсі: Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Запоріжжя, 9–10 
квітня 2020 р.) / 
редкол.: В.Л. 
Погребна, В.М. 
Попович, Н.В. 
Островська, Т.О. Серга 
та ін. [Електронний 
ресурс] Електрон. 
дані. Запоріжжя : НУ 
«Запорізька 
політехніка», 2020. 1 
електрон. опт. диск 
(DVD-ROM);12 см. 
Назва з тит. екрана. 
670 с.  
5. Мартиненко М. Ю. 
Метод проектів у 
процесі формування 
культури самостійної 
роботи майбутніх 
економістів. Сучасна 
вища освіта: проблеми 
та перспективи. 
Дніпропетровськ: 
ДУЕП, 2015. С.76–78.
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
З 2015 р. директор 
Соціально-
орієнтованого 
навчально-
консультативного 
центру «Speaker»

180711 Сізова 
Ксенія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Ленинградски
й ордена 
Ленина и 

ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

государственн
ый 

университет, 
рік закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

Русский язык и 
литература, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000180, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
професора 

12ПP 008677, 
виданий 

25.04.2013

24 Теорія і 
практика 
соціальних 
комунікацій

Стажування:
1. Запорізький 
національний 
технічний університет, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК № 
00141 від 05.05.19 р.
 Тема стажування: 
«Теорія та історія 
журналістики».
2. Підвищення рівня 
володіння 
англійською мовою:
сертифікат B2, 2019, 
Test ID H 111222UA
3. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01267-20 
віід 27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle». 
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 



МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Sizova K., Soshenko 
S., Shmeleva A. 
Implementation of dual 
education elements into 
electrical engineers 
training. Modern 
electrical and energy 
systems: Proceedings of 
International 
Conference on 
September 23-25, 2019, 
Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National 
University, Ukraine. pp. 
383–386. (Scopus)
2. Sizova K., Soshenko 
S., Bilous R., Shmeleva 
A., Serhiienko S., Nesen 
M. Mobile Technologies 
in the Electrical 
Engineers Training. 
2020 IEEE 25th  
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice (PAEP). 
Kremenchuk, Ukraine, 
September 21–25, 
2020. (Scopus).
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1.  Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Сізова К.,  
Алексеєнко Н.,  Хміль-
Чуприна В.  
Властивості 
буктрейлера: 
український та 
світовий досвід. 
Держава та регіони. 
Серія Соціальні 
комунікації. 2020. № 
1 (41). С.85–89.
3. Сізова К. Л., 
Сошенко С. М.  
Німецькі сталі 
вислови в 
публіцистичних 
текстах: особливості 
функціонування. 
Дивослово 
(Українська мова і 
література в 
навчальних закладах). 
2020. № 5. С. 34 – 37.
4.  Сізова К. Л., 
Алескеєнко Н. М. 
Створення книги 
спогадів учасників 
АТО: від задуму до 
готового видання. 
Вісник 



Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія: Педагогічні 
науки. Кременчук: 
КрНУ, 2019. Вип. 
2/2019 (115). 
5. Сізова К. Л. 
Віддзеркалення 
національної 
соціокультурної 
специфіки у 
фразеологізмах 
медіадискурсу. Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету/ гол. ред. 
К. В. Балабанов; відп. 
ред. серії О. Г. 
Павленко. Маріуполь: 
МДУ, 2018. Вип. 19.  С. 
332–337.
6.  Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М.  
Робота з 
медіаконтентом з 
метою формування 
лексичної 
компетентності 
майбутніх 
журналістів. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал [Електронний 
журнал]. Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 
(19). С. 144–148. 
Режим доступу: 
http://eetecs.kdu.edu.u
a
7. Sizova K., Alekseenko 
N.. The effectiveness of 
extracurricular work 
organization of the 
future journalists: 
searching and 
interpretation of media 
content. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: Крну, 
2016. Вип. 2/2016 (97) 
Ч. 2.  С. 109–114.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Сізова К. Л.  Герої 
згадують… (2014–
2018): збірка спогадів 
добровольців і 
волонтерів 
Кременчука: 
монографія / К. Л. 
Сізова, Н. М. 
Алексеєнко  
Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2018. 
192 с. Кольорова 
вкладка – 20 с.
Підпункт 8 
(виконання функцій 
наукового керівника 



або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання):
член редакційної 
колегії «Вісника КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського. 
Серія. Педагогічні 
науки».
Підпункт 9 
(керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»):
2018 – 2020 рр. – 
голова жури 
обласного конкурсу 
«Мала академія наук 
України» (Полтавська 
область), секція 
«Журналістика».
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2000 – 2011 рр. – 
завідувач кафедри 



видавничої справи та 
редагування КУЕІТУ, 
2015 р. – до тепер – 
завідувач кафедри 
філології та 
видавничої справи 
КрНУ.
Підпункт 11 (участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)):
член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.07, офіційний 
опонент 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.133.05
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1.Сізова К. Л.. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Теорія і 
практика соціальних 
комунікацій». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 22 с. 
2. Сізова К. Л.. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з дисципліни 
«Основи наукових 
досліджень». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 30 с. 
3. Сізова К. Л. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Масова 
комунікація та 
інформація». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 16 с. 
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
1. Голова журі 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 035 
«Філологія».
2. Голова журі 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Сізова К. Л. 
Художня творчість і 
суспільна діяльність 
Віктора Баранова. 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 



суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та ін.]. ПП 
Щербатих О. В.: 
Кременчук. 2019. С. 
90–91.
2. Сізова К. Л. 
Промоційний 
відеоролик як 
сучасний елемент 
реклами вищої освіти. 
Засоби масової 
інформації та 
комунікації: історія, 
сьогодення, 
перспективи 
розвитку: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, Буча, 
березень 2019 р.  К.: 
Міленіум, 2019. С. 46–
49. 
3. Сізова К. Л.  
Модифікація змісту 
підготовки майбутніх 
журналістів з 
урахуванням потреб 
регіонального ринку 
праці. Ідеї академіка 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки: Матеріали 
ХVІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 11 – 13 
травня 2018 р. 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2018. С. 
67–68.
4.  Сізова К. Л.  
Консервативна та 
ліберальна моделі у 
сучасній українській 
журналістиці. Мас-
медіа України на 
зламі епох: реалії та 
перспективи розвитку. 
Старобільськ: Вид-во 
ДЗ «Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка», 
2018. С. 172–178.
5. Сізова К. Л. Ми всі 
«у слові мов у 
сповиткові, з колиски 
до калини при 
горбі…». Наукові 
записки Інституту 
журналістики. 2016. Т. 
62. С. 80–83.
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
2001 – 2010 рр.  – 
редактор на ТРК 
«Європа+»  (м. 
Кременчук).
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 



не менше двох років)
 Департамент «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг у місті 
Кременчуці» з 2017 р. 
по теперішній час.

190661 Алексеєнко 
Наталія 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058965, 
виданий 

14.04.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023373, 
виданий 

09.11.2010

40 Мова медіа Кваліфікація: 
Харківський 
держуніверситет ім. О. 
М. Горького, 1991 р., 
українська мова та 
література,  філолог. 
Викладач української 
мови та літератури. 
Стажування:
1.Запорізький 
національний 
технічний університет, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 00140  
від 05.05.19 р.,
Тема стажування: 
«Теорія та історія 
журналістики».
2. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01259-20 
від 27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Сізова К.,  Тур О., 
Алексеєнко Н. Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48. 
2. Сізова К.,  
Алексеєнко Н.,  Хміль-
Чуприна В.  
Властивості 
буктрейлера: 
український та 
світовий досвід. 
Держава та регіони. 
Серія Соціальні 
комунікації. 2020. № 
1 (41). С.85–89.
3.  Сізова К. Л., 
Алескеєнко Н. М. 
Створення книги 
спогадів учасників 
АТО: від задуму до 
готового видання. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія: Педагогічні 
науки. Кременчук: 
КрНУ, 2019. Вип. 



2/2019 (115). 
4.  Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М.  
Робота з 
медіаконтентом з 
метою формування 
лексичної 
компетентності 
майбутніх 
журналістів. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал [Електронний 
журнал]. Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 
(19). С. 144–148. 
Режим доступу: 
http://eetecs.kdu.edu.u
a
5. Sizova K., Alekseenko 
N. The effectiveness of 
extracurricular work 
organization of the 
future journalists: 
searching and 
interpretation of media 
content. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: Крну, 
2016. Вип. 2/2016 (97) 
Ч. 2.  С. 109–114.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Лінгвістичний 
аналіз тексту: 
практикум: 
навчальний посібник 
/ К. Л. Сізова, Н. 
М.Алексеєнко, Л. В. 
Бутко,  В. В. Шабуніна. 
Кременчук: КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
2019. 242 с.
2. Герої згадують… 
(2014–2018): збірка 
спогадів добровольців 
і волонтерів 
Кременчука: 
монографія / К. Л. 
Сізова, Н. М. 
Алексеєнко.  
Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2018. 
192 с. Кольорова 
вкладка – 20 с.
Підпункт 10 
(організаційна робота 
у закладах освіти на 
посадах керівника 
(заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 



установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника):
2000 – 2009 рр. 
Організаційна робота 
на посаді заступника 
декана гуманітарного 
факультету КУЕІТУ.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Алексеєнко Н. М. , 
Резніченко О. Л. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Мова медіа». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 40 с.
2. Алексеєнко Н. М., 
Резніченко О. Л.  
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Мова медіа». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 20 с.
3. Алексеєнко Н. М. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з дисципліни 
«Художня література 
в аспекті видавничої 
справи». Кременчук: 
КрНУ, 2018. 28 с.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 



гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
1. Керівництво 
студентом, який 
отримав ІІ місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт.
2. Член журі 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова.
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Алексеєнко Н. М. 
Формування іміджу 
міста за допомогою 
рекламних та PR 
інструментів. 
Соціальні комунікації: 
стратегічні взаємодія 
та взаємовплив: 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
[відповідальний 



редактор В. В. Костюк, 
відповідальні 
секретарі В. А. Ковпак, 
М. О. Семенович]. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
факультет 
журналістики, 2020. 
С. 151–154.
2. Алексеєнко Н. М. 
Нові форми іменників 
жіночого роду на 
позначення професії. 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та 
ін.].Кременчук: ПП 
Щербатих, 2019. С. 60-
62.
3. Алексеєнко Н. М. 
Ток-шоу як жанр 
сучасної 
тележурналістики: 
способи впливу на 
аудиторію. Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та 
ін.].Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2019.  
С. 62–63.
4. Алексеєнко Н. М. 
Соціальна реклама в 
Україні як засіб 
впливу на суспільство. 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та ін.]. 
Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2019.  
С. 63–65.
5. Алексеєнко Н. М. 
Використання 
художніх прийомів у 
заголовках 
телесюжетів. 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 



(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та 
ін.].Кременчук:  ПП 
Щербатих О. В., 2019. 
С. 82–83.
Підпункт 16 (участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю):
член Кременчуцької 
спілки літераторів 
«Славутич».
Підпункт 18 (наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років):
Консультування ПП 
«Баланс»  з 2009 по 
2016 рр.

281244 Перевознюк 
Вікторія 
Вадимівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Східноукраїнсь
кий 

національний 
університет 

імені 
Володимира 

Даля, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

000003 
Управління 
проектами

2 Публіцистични
й дискурс 
іноземної мови

Стажування:
1. Сертифікат 
учасника тренінгу 
«Формування мережі 
експертів із 
забезпечення якості 
освіти» у КрНУ, 02 
квітня 2019 року.
2. Participation in 
Erasmus + Key Action 
107 Internationational 
Credit Mobility project 
between Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University and 
Abertay University (UK, 
Scotland, Dundee), 17th 
February 2018 – 24th 
February 2018.
Тема стажування:
«Вивчення 
методології наукових 
досліджень та 
викладання 
професійних 
дисциплні, 
організація та 
координація 
міжнародної 
академічної 
мобільності. 
Британський досвід 
удосконалення 
освітнього процесу» 
(«Studying 
methodology of 
scientific rеsеаrсh and 
teaching рrofеssioпаl 
disciplines, 
organisation and 
coordiation of 
intеrпаtioпаl аcаdemiс 
mobility. British 
experience of 
improvement of the 
educational рrосess»)
3. British Council’s 
Researcher Connect 
Course Certificate 
“Communication Skills 
for researchers”, 
Poltava, 26-28 
September 2017.
4. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 



педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика 
професійної освіти 
(26.11.2020, 
спеціалізована Д 
64.053.04 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди).
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1.Perevozniuk V., 
Zagirniak D., Kratt O. 
Rationalization of 
prefessional orientation 
of a person according to 
the needs of business. 
Proceedings of the 2017 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES).  
Kremenchuk, Ukraine, 
2019.  P.422–425. 
(Scopus)
2.Perevozniuk V., 
Kantemyrova R. 
Accreditation of Higher 
Engineering Education 
in the USA: American 
Scientists’ Estimation. 
Proceedings of the 2017 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES).  
Kremenchuk, Ukraine, 
2019.  P.360–363. 
(Scopus)
3.Perevozniuk  V., 
Zagirniak D., Khovrak I. 
The Convergence of The 
Systems of Education at 
Scottish and Ukrainian 
Universities in the 
Context of Ethic 
Leadership. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology (IJET).  
Science Publishing 
Corporation, UAE, 
2018.  P. 550–556. 
(Scopus)
4.Perevozniuk  V., 
Karaeva M., 
Napkhonenko N.  
Managing Dynamically 
Changing Traffic Flows. 
International Journal of 
Engineering & 
Technology (IJET).  
Science Publishing 
Corporation, UAE, 
2018.   P. 222–227. 
(Scopus) 
5.Perevozniuk  V., 
Dernova M. European 



Experience in Work-
based Learning as a 
Challenging Innovation 
for Ukrainian Technical 
Higher Education. 
Proceedings of the 2017 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES). 
Kremenchuk, Ukraine, 
2017.  P.360–363. 
(Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1.Перевознюк В. В. 
Формування 
самоосвітньої 
компетентності 
вчителів англійської 
мови у прцесі їх 
підготовки у закладах 
вищої освіти Великої 
Британії. Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя:  2020. № 
68(2),  С. 90–95.
2.Перевознюк В. В. 
Ресурсне 
забезпечення 
формування 
самоосвітньої 
компетентності 
майбутніх учителів 
англійської мови. 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Київ: НПУ ім. М. П. 
Драгоманова. 2020. 
№ 73. С. 44–51
3.Перевознюк В. В. 
Досвід формування 
самоосвітньої 
компетентності 
майбутніх учителів 
англійської мови у 
Великій Британії. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівськ. зб. наук. 
праць молод. учених. 
Дрогобич: Гельветика, 
2020. Вип. 28. С. 76–
80.
4.Перевознюк В. В., 
Дернова М. Г. 
Реалізація дуальних 
форм навчання в 
европейських 
університетах. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
2019.  3(116). С. 39–45. 
(Index Copernicus, 
Ulrichs Web Global 



Serials Directory, 
Google Scholar)
5.Перевознюк В. В., 
Дернова М. Г. 
Університетські 
програми базової 
професійної 
підготовки вчителів у 
Великій Британії. 
Engineering and 
Educational 
Technologies. 2018. 6 
(4). С. 66–75. (Index 
Copernicus, Ulrichs 
Web Global Serials 
Directory, Google 
Scholar)  
6.Перевознюк В. В. 
Історичні проблеми 
формування 
культурної особистості 
у сучасних умовах 
цивілізації. Духовність 
особистості : 
методологія, теорія і 
практика: зб. наук.  
праць. Сєвєродонецьк: 
вид-во СНУ ім. В. 
Даля.  2017. № 4(79). 
С. 229–234. (Index 
Copernicus).
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1.Перевознюк В. В., 
Бігдан М. Ю. 
Українсько-
англійський словник-
мінімум економічних 
термінів. Кременчук: 
КрНУ, 2019. 78 с.
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1.Перевознюк В. В. 
Методичні вказівки 
щодо організації 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Публіцистичний 
дискурс англійської 
мови». Кременчук: 
КрНУ, 2017. 58 с. 
2.Перевознюк В. В., 
Бігдан М. Ю.  
Методичні вказівки 
щодо організації 
самостійної роботи з 
дисципліни «Ділова 
іноземна мова 
(англійська)». 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 66 с.
3.Перевознюк В. В.  
Практикум із сучасної 
англійської мови: 
практикум.Кременчук
: КрНУ, 2017. 58 с. 



Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
керівництво 
студенткою, яка стала 
лауреатом ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Видавництво і 
поліграфія» (м. Київ)
Підпункт 15 
(наявність науково-
популярних та/або 



консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Перевознюк В. В. 
Місце і роль 
самоосвітньої 
компетентності в 
процесі підготовки 
майбутніх учителів 
англійської мови у 
Великій Британії. 
Наука та освіта в 
дослідженнях 
молодих учених 
[Електронне 
видання]: Матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. для студентів, 
аспірантів, 
докторантів, молод. 
учених (14 травня 
2020 р., м. Харків). 
Харків, 2020. С. 257.
2. Перевознюк В. В. 
Шляхи формування 
самоосвітньої 
компетентності 
вчителя англійської 
мови у Великій 
Британії. Розвиток 
сучасної освіти і 
науки: результати, 
проблеми, 
перспективи: VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (30 квітня 2020 
р., м. Конін-Ужгород-
Київ-Херсон, 
Україна). Конін-
Ужгород-Київ-Херсон: 
Посвіт, 2020. Том 
VIII: діалог у розвитку 
науки та освіти. С. 
166–168.
3. Перевознюк В. В., 
Герасименко Л.В., 
Дернова М.Г. Роль 
сучасного 
європейського 
університету в умовах 
глобалізації. 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика: Матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (6-8 червня, 
2019 р, м. Харків). 
Харків: УкрДУЗТ, 
2019. С. 217–218.
4.Перевознюк В. В., 
Загірняк Д. М. 
Домінантні 
характеристики  
спожівання освітніх 
послуг. 
Международна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика: Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 



(Харків, 6–8 червня 
2019 року).  Харків: 
УкрДУЗТ, 2019.  С. 
217–218.
5. Перевознюк В. В., 
Загірняк Д. М., Ховрак 
І. В.  Соціально 
відповідальне 
інвестування як 
основа етичного 
лідерства. Технології 
та інфраструктура 
транспорту: 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції.  
Харків: УкрДУЗТ. 
2018.  С. 164–165.
6.Перевознюк В. В., 
Напхоненко Н.В., 
Караева М.Р., 
Управление 
динамически 
меняющимися 
транспортными 
потоками. Технології 
та інфраструктура 
транспорту: 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної 
конференції.Харків: 
УкрДУЗТ, 2018.  С. 
218–219.
7. Перевознюк В. В. 
Криза духовного і 
культурного розвитку 
особистості: реалії та 
перспективи. 
Молодий науковець 
ХХІ століття: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
студентів, магістрантів 
і молодих дослідників 
(16 листопада, 2017, м. 
Кривий Ріг). Кривий 
Ріг: Кріворізький нац. 
ун-т, 2017. С. 16–19. 8. 
Perevozniuk V., 
Dernova M. How a 
virtual learning 
environment changes 
the landscape of 
distance education. 
Фізичні процеси та 
поля технічних та 
біологічних об’єктів: 
Матеріали XVI 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (3–5 листопада, 
2017, м. Кременчук). 
Кременчук: КрНУ, 
2017. С. 159–160.
9. Перевознюк В.В. 
Актуальність 
проблеми культурної 
особистості у сучасних 
умовах цивілізації. 
Conference Proceedings 
of the 6th International 
Scientific Conference 
Problems and Prospects 
of Territories’ Socio-
Economic development 
(April 20–23, 2017), 
Opole, Poland. С. 207–
208.

40754 Рєзнік 
Дмитро 

Старший 
викладач, 

 Електромехані
ки, 

Диплом 
магістра, 

14 Безпека 
життєдіяльност

Стажування:
University of Economy 



Володимиро
вич

Сумісництв
о

енергозбереже
ння і систем 
управління

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
092203 

Електромехані
чні системи 

автоматизації 
та 

електропривод
, Диплом 

кандидата наук 
ДK 051361, 

виданий 
05.03.2019

і. Цивільний 
захист

(Bydgoszcz, Poland) 
Winter Semester 
2018/2019 
Тема стажування: 
«Modern technologies 
in mechatronics using 
electric machines, 
machine tools, tools of 
the new generation».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. N. Zachepa, O. 
Chorna, D. Rieznik. 
Research Levels and 
Zones Spatial 
Propagation of the 
Magnetic Field of the 
Induction Motor. IEEE 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES), 23-25 
Sept. 2019, 158–161. 
(Scopus)
2. D. Rieznik, Iu. 
Zachepa, N. Zachepa, S. 
Sukach, V. Chenchevoi, 
O. Vovna. The Method 
of Protective Screen 
Selection Against the 
Excessive Influence of 
the Electromagnetic 
Field of an Induction 
Motor. IEEE 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES), 23-25 
Sept. 2019, 198–201. 
(Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Рєзнік Д.В., Чорний 
О.П., Зачепа Ю.В., 
Ченчевой В.В., 
Богодист А.О., Вовк 
О.О. Екранування як 
засіб нормалізації 
електромагнітної 
обстановки робочого 
середовища. Системи 
управління,навігації 
та зв’язку. Полтава: 
ПолНТУ, 2018. Вип. 
1/2018 (47). С. 170–175.
2. Рєзнік Д.В., Сукач 
С.В., Зачепа Ю.В., 
Ходаковський О.В. 
Організаційно-
технічні заходи з 
мінімізації рівнів 
низькочастотних 
електромагнітних 
полів у виробничих 
умовах. Вісті 
Донецького гірничого 
інституту: 



Всеукраїнський 
науково-технічний 
журнал. Покровськ: 
ДВНЗ «ДНТУ», 2018. 
Вип. № 1/2018(42). С. 
21–29.
3. Тихенко О.М., 
Багрій М.М., 
Левченко Л.О., 
Ходаковський О.В., 
Рєзнік Д.В. 
Розроблення та 
дослідження захисних 
властивостей 
металотекстильних 
електромагнітних 
екранів. Вісті 
Донецького гірничого 
інституту: 
Всеукраїнський 
науково-технічний 
журнал.   Покровськ: 
ДВНЗ «ДНТУ», 2019.   
Вип. № 1/2019(44).   
С. 100–106.
4.Багрій М. М., 
Тихенко О. М., 
Левченко Л. О., 
Колумбет В. П., Рєзнік 
Д.В. Розроблення та 
дослідження 
властивостей 
текстильного 
матеріалу для захисту 
від впливу 
електромагнітних 
полів. Вісник 
Національного 
університету водного 
господарства та 
природокористування
. Рівне: НУВГП, 2019.   
Вип. 1(85).  С. 237–
244.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Рєзнік Д. В. Безпека 
людини у сучасних 
умовах: Монография / 
В. В. Березуцький, 
Н.Л. Березуцька, А.О. 
Богодист та ін..; За 
заг. ред. проф. В.В. 
Березуцького. 
Харьків: ФОП Мезіна 
В.В., 2018. 208 с.
Підпункт 9 
(керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»):
2019 р. – секретар 



жури обласного 
конкурсу «Мала 
академія наук 
України» (Полтавська 
область).
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1.Рєзнік Д. В. 
Методичні вказівки 
щодо організації 
самостійної роботи з 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності. 
Цивільний захист». 
Кременчу: КрНУ, 
2017. 64 с. 
2.Рєзнік Д. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Безпека 
життєдіяльності. 
Цивільний захист». 
Кременчу: КрНУ, 
2017. 56 с.
3. Рєзнік Д. В., Сукач 
С. В., Чеберячко Ю. І. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних і 
контрольної робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Електробезпека» для 
студентів усіх форм 
навчання. Кременчук, 
КрНУ, 2019 р. 50 с.

91424 Мартиненко 
Марина 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034209, 

виданий 
25.02.2016

18 Іноземна мова Стажування:
Західночеський 
університет, кафедра 
германістики та 
славістики 
філософського 
факультету, грудень 
2018 р.
Тема стажування: 
«Сучасні технології та 
методи викладання 
іноземних мов».
Відповідність вимогам 
п.30 ЛУ:
Підпункт 1 (наукові 
публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection):
1. Martynenko M., 
Moskalyk H., 
Maksymova L. 
Philosophical principles 
of formation of 
secondary-school 
students’ readiness for 



getting a profession of 
an engineer. 
Proceedings of 
International 
Conference on 
September 23-25, 2017, 
Kremenchuk Mykhailo 
Ostrohradskyi National 
University, Ukraine. pp. 
348-351. (Scopus)
Підпункт 2 (наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України):
1. Мартиненко М. Ю. 
Використання ІКТ в 
процесі викладання 
англійської мови  як 
відображення 
інформаційно-
комунікаційної 
компетентності 
викладача. Вісник 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені Т. 
Г. Шевченка. Вип. 151. 
В 2-х томах. Т. 1 / 
Чернігів. нац. пед. ун-
т ім. Т. Г. Шевченка; 
гол. ред. Носко О. М. 
Чернігів: ЧНПУ, 2018. 
С. 105–108. (Серія: 
Педагогічні науки).
2. Мартиненко М. Ю. 
Сучасні вимоги щодо 
формування 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
(англійська мова).  
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал. 
[Електронний 
журнал]. Тематичний 
випуск «Сучасна вища 
освіта: реалії, 
проблеми, 
перспективи». 
Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 3 (19). С. 
117–124.
3. Martynenko M. 
Active methods of 
teaching and learning 
English language. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія «Педагогічні 
науки». Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 3 (4). 
C. 68–74.
4. Мартиненко М. Ю. 
Верифікація 
технології 
формування культури 
самостійної роботи 
студентів засобами 
дистанційного 
навчання. Вісник 
Кременчуцького 



національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2016. Вип. 2 (3). С. 65–
71.
5. Мартиненко М. Ю. 
Культура самостійної 
роботи майбутніх 
економістів: критерії 
оцінювання. Вісник 
Дніпропетровського 
університету імені 
Альфреда Нобеля. 
Дніпропетровськ: 
ДУЕП, 2015. Вип. 4. С. 
156–164.
6. Martynenko M.Yu. 
Distance education to 
support students’ 
independent learning 
culture formation.  
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Серія «Педагогічні 
науки». Кременчук: 
КрНУ, 2015. Вип. 1 (2). 
C. 65–71.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника або 
монографії):
1. Мартиненко М. Ю. 
Розвиток культури 
самостійної роботи 
студентів 
економічного 
профілю в умовах 
вищого навчального 
закладу (на прикладі 
курсу «Ділова 
іноземна мова 
(англійська)»): 
навчальний посібник. 
Кременчук: 
Християнська Зоря, 
2013. 118 с. 
2.Мартиненко М. Ю. 
English for specific 
purpose (Management 
and Marketing). 
Кременчук: КрНУ, 
2013. 110 с. 
Підпункт 11 (участь в 
атестації наукових 
працівників як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)):
з 2018 р. член 
спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.07
Підпункт 13 
(наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 



лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування):
1. Мартиненко М. Ю. 
Методичні вказівки 
щодо організації 
самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна 
мова». Кременчук: 
КрНУ, 2017. 66 с.
2. Мартиненко М. Ю. 
Практикум з 
англійської мови. 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 69 с. 
Підпункт 17 (досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років):
З 2015 р. директор 
Соціально-
орієнтованого 
навчально-
консультативного 
центру «Speaker»

 
 

  
 
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

ОПП 2017
ПРН1. 
Демонструвати 
знання основних 
понять, концепцій 
та 
терміносистеми 
журналістикознав
ства. 

Історія світової 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Історія української 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 

ФО2 – диф. залік;
ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Теорія і практика 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Безпека 
життєдіяльності. 
Цивільний захист

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Газетно-журнальні 
видання

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;



демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

ОПП 2019
ПР18. 
Використовувати 
необхідні знання й 
технології для
виходу з кризових 
комунікаційний 
ситуацій на 
засадах
толерантності, 
діалогу й 
співробітництва.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 



демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

ОПП 2019
ПР17. Розміщувати 
оперативну 
інформацію про 
свій медіапродукт 
на доступних 
інтернет-
платформах.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Масова комунікація та 
інформація

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2019 Переддипломна МН3 – наочний метод ФО2 – диф. залік;



ПР16. Планувати 
свою роботу та 
роботу колег, 
спрямовану як на 
генерування як на 
інформаційного 
контенту, так і 
створення 
медіапродукту, а 
також його 
промоцію.

практика (метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).



ОПП 2019
ПР15. Створювати 
грамотний 
медіапродукт на 
задану тему, 
визначеного жанру, 
з урахуванням 
каналу поширення 
чи платформи 
оприлюднення.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Культура видання. 
Видавничі стандарти

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



Лінгвістичні основи 
редагування

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2019
ПР14. Генерувати 
інформаційний 
контент за 
заданою темою з 
використанням
доступних, а 
також 
обов’язкових 
джерел інформації.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Культура видання. 
Видавничі стандарти

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



веборієнтовані тощо)
ОПП 2019
ПР11. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань, 
включаючи усну, 
письмову та 
електронну 
комунікацію, 
українською мовою.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Лінгвістичні основи 
редагування

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Українознавство МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2019
ПР12. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань, 
включаючи усну, 
письмову та 
електронну 
комунікацію, 
іноземною мовою.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Іноземна мова МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод  
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ОПП 2019
ПР10. Оцінювати 
діяльність колег з 
точки зору 
зберігання та 
примноження 
суспільних і 
культурних 
цінностей і 
досягнень. 

Українознавство МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Історія української 
журналістики

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Культура видання. 
Видавничі стандарти

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Соціологія масової 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Філософія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2019
ПР09. Оцінювати 
діяльність колег як 
носіїв прав і 

Історія української 
журналістики

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;



обов’язків членів 
суспільства, 
представників 
громадянського 
суспільства. 

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Культура видання. 
Видавничі стандарти

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Соціологія масової 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Філософія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

ОПП 2019
ПР08. 
Виокремлювати у 
виробничих 
ситуаціях факти, 
події,
відомості, процеси, 
про які бракує 
знань, і розкривати
способи та 
джерела 
здобування тих 
знань

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ОПП 2019
ПР07. 
Координувати 
виконання 
особистого 
завдання із 
завданнями колег.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2019
ПР05. 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні й 
комунікаційні 
технології та 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
вирішення 
професійних 
завдань.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 



складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Макети і верстка МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2019
ПР13. Передбачати 
реакцію аудиторії 
на інформаційний 
продукт чи на 
інформаційні акції, 
зважаючи на 
положення й 
методи 
соціальнокомунікац
ійних наук.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 



складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Масова комунікація та 
інформація

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Соціологія масової 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних



МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН2. 
Демонструвати 
знання основ 
соціальнокомунікац
ійних технологій.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 



МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Газетно-журнальні 
видання

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Комп’ютерна графіка МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Право видавця і 
редактора

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Безпека 
життєдіяльності. 

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 



Цивільний захист проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН4. 
Демонструвати 
знання правових 
основ медіагалузі.

Право видавця і 
редактора

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Безпека 
життєдіяльності. 
Цивільний захист

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Історія української 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Історія світової 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 



демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Газетно-журнальні 
видання

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН5. 
Демонструвати 
знання 
лінгвістичних 
основ редагування 
та практичної 
стилістики

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 



демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Практична стилістика МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН6. 

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).



Демонструвати 
знання видавничих 
стандартів та 
культури видання.

МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Комп’ютерна графіка МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 



проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Історія світової 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Історія української 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН7. 
Демонструвати 
знання 
особливостей 
газетножурнальни
х, книжкових
та електронних 
видань. 

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Газетно-журнальні 
видання

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Комп’ютерна графіка МН2 – практичний метод ФО1 – іспит;



(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

ОПП 2017
ПРН8. 
Демонструвати 
поглиблені знання 
про види 
редагування.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Газетно-журнальні 
видання

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Комп’ютерна графіка МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ОПП 2017
ПРН9. 
Демонструвати 
знання української 
та зарубіжної 
літератури.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Практична стилістика МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН10. Вміти 
застосовувати 
системи верстки 
та розробляти 
макети видань.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Газетно-журнальні 
видання

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Комп’ютерна графіка МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН11. Вміти 
застосовувати 
засоби 
комп'ютерної 
графіки та 
розробляти дизайн 
видання.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;



сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Газетно-журнальні 
видання

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Комп’ютерна графіка МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН12. Вміти 
здійснювати аналіз 
інформації, 
вторинних джерел 
інформації, 
досліджувати 
громадську думку, 
обраний для 
вивчення потреб 
сегмент ринку 
споживачів; 
здійснювати 
аналітико-
синтетичне 
опрацювання 
зібраної інформації.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Газетно-журнальні 
видання

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Історія світової 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Історія української 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Безпека 
життєдіяльності. 
Цивільний захист

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;



МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН13 Вміти 
визначати 
ефективні методи і 
способи просування 
медіапродукції від 
виробника до 
покупця.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



веборієнтовані тощо).

Теорія і практика 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН14. Вміти 
здійснювати 
промоційні, 
рекламні заходи. 

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Комп’ютерна графіка МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

ОПП 2017
ПРН15. Вміти 
здійснювати 
заходи в межах ПР. 

Теорія і практика 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Комп’ютерна графіка МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).



МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН16. Вміти 
плідно 
співпрацювати з 
авторами на всіх 
етапах підготовки 
медіапродукту. 

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



веборієнтовані тощо).
Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН17. Вміти 
співпрацювати з 
літературними 
товариствами, 
творчими 
спілками, 
бібліотечнобібліогр
афічними 
установами, 
науково-дослідними 
закладами, 
закладами освіти. 

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2017
ПРН18. Вміти 
підтримувати 
постійний зв'язок з 
реципієнтами 
інформаційного, 
видавничого, 
медійного 

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



продукту. МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних



МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

завдань;
ФО7 – тести.

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

ОПП 2017
ПРН3. 
Демонструвати 
знання теорії, 
історії, практики 
журналістики та 
видавничої справи

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Газетно-журнальні 
видання

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Історія світової 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



Історія української 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
видавничої справи

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Безпека 
життєдіяльності. 
Цивільний захист

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2019
ПР04. Виконувати 
пошук, оброблення 
та аналіз 
інформації з різних 
джерел.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;



анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Соціологія масової 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2019
ПР06. Планувати 
свою діяльність та 
діяльність 
колективу з 
урахуванням цілей, 
обмежень та 
передбачуваних 
ризиків. 

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;



(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО7 – тести.

ОПП 2019
ПР02. 
Застосовувати 
знання зі сфери 
предметної 
спеціалізації для 
створення 
інформаційного 
продукту чи для 
проведення 
інформаційної 
акції.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних



(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Макети і верстка МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Культура видання. 
Видавничі стандарти

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Лінгвістичні основи 
редагування

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних



дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Масова комунікація та 
інформація

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2019
ПР03. Оцінювати 
свій чи чужий 
інформаційний 
продукт, 
інформаційну 
акцію, що 
організована й 
проведена 
самостійно або 
разом з колегами.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Культура видання. 
Видавничі стандарти

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Лінгвістичні основи 
редагування

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Соціологія масової 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР01. Пояснювати 
свої виробничі дії 
та операції на 
основі отриманих 
знань. 

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних



МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Публіцистичний 
дискурс іноземної 
мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Мова медіа МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Практичний курс 
англійської мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Основи мовленнєвої 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Академічна українська 
мова

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 



(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Основи правових 
знань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Загальна психологія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Іноземна мова МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод  
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



ОПП 2020
ПР02. 
Застосовувати 
знання зі сфери 
предметної 
спеціалізації для 
створення 
інформаційного 
продукту чи для 
проведення 
інформаційної 
акції.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Історія української 
журналістики

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень

Мова медіа МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести



веборієнтовані тощо).
Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР03. Оцінювати 
свій чи чужий 
інформаційний 
продукт, 
інформаційну 
акцію, що 
організована й 
проведена 
самостійно або 
разом з колегами.

Основи правових 
знань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Загальна психологія МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Іноземна мова МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод  
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Академічна українська 
мова

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Мова медіа МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Історія української 
журналістики

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ОПП 2020
ПР04. Виконувати 
пошук, оброблення 
та аналіз 
інформації з різних 
джерел.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Історія української 
журналістики

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Мова медіа МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Академічна українська 
мова

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Основи правових 
знань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне



(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Загальна психологія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР05. 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні й 
комунікаційні 
технології та 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
вирішення 
професійних 
завдань.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



Історія української 
журналістики

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Мова медіа МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Загальна психологія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР06. Планувати 
свою діяльність та 
діяльність 
колективу з 
урахуванням цілей, 
обмежень та 
передбачуваних 
ризиків

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Основи мовленнєвої 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Загальна психологія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР07. 
Координувати 
виконання 
особистого 

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).



завдання із 
завданнями колег.

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Загальна психологія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 



проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР08. 
Виокремлювати у 
виробничих 
ситуаціях факти, 
події, відомості, 
процеси, про які 
бракує знань, і 
розкривати 
способи та 
джерела 
здобування тих 
знань.

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Історія української 
журналістики

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Публіцистичний 
дискурс іноземної 
мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних



методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

завдань;
ФО7 – тести.

Мова медіа МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Практичний курс 
англійської мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних



(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Основи мовленнєвої 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Академічна українська 
мова

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Фізичне виховання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Загальна психологія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 



проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Іноземна мова МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод  
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Основи правових 
знань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР09. Оцінювати 
діяльність колег як 
носіїв прав і 
обов’язків членів 
суспільства, 
представників 
громадянського 
суспільства.

Загальна психологія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Основи правових 
знань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ОПП 2020
ПР10. Оцінювати 
діяльність колег з 
точки зору 
зберігання та 
примноження 
суспільних і 
культурних 
цінностей і 
досягнень.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Історія української 
журналістики

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Фізичне виховання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР12. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань, 
включаючи усну, 
письмову та 
електронну 
комунікацію, 
іноземною мовою.

Практичний курс 
англійської мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Іноземна мова МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод  
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Публіцистичний 
дискурс іноземної 
мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних



(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

ОПП 2020
ПР13. Передбачати 
реакцію аудиторії 
на інформаційний 
продукт чи на 
інформаційні акції, 
зважаючи на 
положення й 
методи 
соціальнокомунікац
ійних наук.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Історія української 
журналістики

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Публіцистичний 
дискурс іноземної 
мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Мова медіа МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних



дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР11. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань, 
включаючи усну, 
письмову та 
електронну 
комунікацію, 
українською мовою.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



Історія української 
журналістики

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Мова медіа МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Основи мовленнєвої 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Академічна українська 
мова

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Основи правових 
знань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб 
орієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Загальна психологія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;



МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР15. Створювати 
грамотний 
медіапродукт на 
задану тему, 
визначеного жанру, 
з урахуванням 
каналу поширення 
чи платформи 
оприлюднення.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних



(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2019
ПР01. Пояснювати 
свої виробничі дії 
та операції на 
основі отриманих 
знань. 

Масова комунікація та 
інформація

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Лінгвістичні основи 
редагування

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Культура видання. 
Видавничі стандарти

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Електронні видання МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Книжкові видання МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



Макети і верстка МН2 – практичний метод 
(лабораторні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Маркетинг і промоція 
видань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР26. Ефективно 
взаємодіяти та 
спілкуватись у 
професійній сфері.

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Публіцистичний 
дискурс іноземної 

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 



мови МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Мова медіа МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Практичний курс 
англійської мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Основи мовленнєвої 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 



проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Академічна українська 
мова

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Загальна психологія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Іноземна мова МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод  
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

ОПП 2020
ПР24. Планувати 
та здійснювати 
наукові 
дослідження у 
медіагалузі. 

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Історія української 
журналістики

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Академічна українська 
мова

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ОПП 2020
ПР23. 
Організовувати 
плідну співпрацю з 
літературними 
об’єднаннями, 
творчими 
спілками, 
бібліотечними 
установами, 
науково-дослідними 
та освітніми 
закладами.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Основи правових 
знань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР22. 
Застосовувати 
засоби 
комп’ютерної 
графіки та

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна МН3 – наочний метод ФО2 – диф. залік;



розробляти дизайн 
видання

практика (метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

ОПП 2020
ПР21.Аналізувати 
інформаційний 
контент та 
здійснювати 
багатоаспектну 
правку.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 



(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР25.  Аналізувати 
інформацію, 
досліджувати 
громадську думку, 
ринок споживачів 
та здійснювати 
аналітико-
синтетичне 
опрацювання 
інформації.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Історія української 
журналістики

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 



демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

ОПП 2020
ПР19. Створювати 
медіапродукт 
іноземною мовою.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Публіцистичний 
дискурс іноземної 
мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Практичний курс 
англійської мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 



МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Іноземна мова МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод  
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР18. 
Використовувати 
необхідні знання й 
технології для 
виходу з кризових 
комунікаційний 
ситуацій на 
засадах 
толерантності, 
діалогу й 
співробітництва.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;



(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР17. Розміщувати 
оперативну 
інформацію про 
свій медіапродукт 
на доступних 
інтернет- 
платформах.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна МН3 – наочний метод ФО2 – диф. залік;



практика (метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР14. Генерувати 
інформаційний 
контент за 
заданою темою з 
використанням 
доступних, а 
також 
обов’язкових 
джерел інформації.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Мова медіа МН1 – словесний метод ФО2 – диф. залік;



(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ОПП 2020
ПР16. Планувати 
свою роботу та 
роботу колег, 
спрямовану як на 
генерування 
інформаційного 
контенту, так і 
створення 
медіапродукту, а 
також його 
промоцію.

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



веборієнтовані тощо)

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Вступ до фаху МН2 – практичний метод  
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

ОПП 2020
ПР20. Комплексно 
аналізувати 
літературні та 
публіцистичні 
твори та 
здійснювати їх 
експертну оцінку.

Кваліфікаційна робота МН6 – дослідницько-
пошуковий;
МН7 – науково-дослідна 
робота студентів.

ФО9 – атестація (захист 
кваліфікаційної роботи).

Переддипломна 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО5 – виступи на наукових 
заходах;
ФО6 – виконання та захист 
практичних



МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Публіцистичний 
дискурс іноземної 
мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

 


