
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

ОК21. Журналістський 
фах (агенційна 
журналістика, 
друковані медіа, 
фотожурналістика,  
телерадіожурналістик
а, крос-
медіажурналістика, 
онлайн медіа)

навчальна 
дисципліна

21Журналістський 
фах.pdf

ZNfpLWjKpTN6ln66
ZDQUzej9BSXWj+R
ZBB5AGThMUvA=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК22. Сучасна 
українська мова в ЗМІ

навчальна 
дисципліна

22СУМ в ЗМІ.pdf 8CqgpyWGZryX89M
bEKnBl3TxUcEgA8g

oV3cNS8EbGew=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК23. Організація і 
економіка ЗМІ

навчальна 
дисципліна

23Організація і 
еконоіка ЗМІ=.pdf

XG69eh1IbAiEsaQzo
ryrJvpItsSi/7SwvsM

D43Ux1Ak=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 27, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 7.

ОК24. 
Медіаменеджмент та 
медіамаркетинг

навчальна 
дисципліна

24 
Медіаменеджмент 

та 
медіамаркетин.pdf

pmehx+Rg/6zhVap9
eWI/3H4vNBml8ngi

/g5QI3SvlXg=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 



медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 27, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 7.

ОК25. Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості

навчальна 
дисципліна

25Теорія і 
методика 

журналістської 
творчості.pdf

PQDS7HZytaGEVzK
ZYR8vUoxDhB+nLjs

S9MUKq5BY3n4=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК26. Теорія твору і 
тексту

навчальна 
дисципліна

26 Теорія твору і 
тексту.pdf

GEGLa8azIXgsDuuIe
QqE4Q0KPz862le4ts

ABa6G3vJc=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК20. Теорія та історія 
соціальних 
комунікацій

навчальна 
дисципліна

20Теорія та 
історія соціальних 
комунікацій=.pdf

I35IsrzIRnAGRZA3V
YXXMcXx9V8AvRp

GJsiLYEIIiR4=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК27. Сучасна 
публіцистика

навчальна 
дисципліна

27сучасна 
публіцистика=.pdf

rx/OEXj+DIwjDLOs
OyxrLdaeW3pGhkr1I

gy1KU0eEWw=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 



1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК29. Журналістське 
розслідування

навчальна 
дисципліна

29Журналістське 
розслідування=.pdf

UeyZ57SEq+pPLpAA
Z33ZVB7tljKrcFg/3s

GrBD+7/Bc=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК30. Міжнародна 
журналістика

навчальна 
дисципліна

30Міжнародна 
журналістика.pdf

XD+QBDkJrcSVci7h
hbi1FCnshz/A/A2ZA

8K0KHQPPUM=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ПП01. Навчально-
ознайомча практика

практика ПП01 061 
Журналістика 

Робоча програма 
навч-озн. практ.pdf

hDbxK4ShnX9rjUs2
UiNO4JCWbrGinF83

D+arAR5JY/k=

ПП02. Навчальна 
практика

практика ПП02 Робоча 
прогр. Навчальна 

практика 061 
Журналістика.pdf

7QqdgU2ysnpeq5KD
Tp1G9hKSUrfNSLB/

MoKnSoqGdJw=

ПП03. Виробнича 
практика

практика ПП03 061  3 
Журналістика 

Робоча програма 
виробничої 
практ.pdf

gNbTnbH3sIz0wHAk
/AqUwm4DC3FJZG
U7NeXG5RvBqB8=

ПП04. Виробнича  
практика

практика ПП04 061 4 
Журналістика 

Робоча програма 
виробничої 
практ.pdf

B6VavejPcPw0/2VJp
jKOJjUF1MM1fPfm4

zE/A6mJHd8=

ОК28. Масова 
комунікація та 
інформація

навчальна 
дисципліна

28Масова 
комунікація.pdf

7n+ckNolZS2K8GpR
kneeuknsnaZ3/Nwm

1MCeXLMV8uU=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 



медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК19. Медіаправо навчальна 
дисципліна

19Медіаправо=.pdf YrNqzV+i3M65TftP5
o8c77mu2odCBL1FiY

PNHmUvJq4=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК18. Психологія 
масової комунікації

навчальна 
дисципліна

18Психологія 
масової 

комунікації.pdf

ahzGPlePbIS2Yc83L
D7l+09fKL1fuljc6eJ4

ltD4bgg=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК08. Історія 
української 
публіцистики

навчальна 
дисципліна

8. Історія 
української 

публіцистики.pdf

d/itlzKgUUmqoR1m
MhaZUIhMkM2cqws

Tner0F6c5Nkk=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК03. Методологія 
емпіричних 
досліджень 
комунікації

навчальна 
дисципліна

3.Методологія 
емперічних 
досліджень 

комунікації.pdf

o6H1Mc0RcfuGV5m
kuvtDiGn/JlXAOQV

bP6UB8WTxiaA=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 



медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК04. Практична 
стилістика та культура 
української мови

навчальна 
дисципліна

4. Практична 
стилістика та 

культура 
української 

мови.pdf

XA2A6ge/hq6FZSdp
RiwGeMEif5moJCb

Mv9UJrVSJpjI=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК05. Практикум з 
медіамовлення

навчальна 
дисципліна

5.Практикум з 
медіамовлення--

=.pdf

mJWATTCXl9dCen0
yw+F13GEQZb++h/f

3wfP/IGV50rU=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК06. Сучасні 
інформаційні  системи 
та технології (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

6.Сучасні 
інформаційні 
системи та 

технології.pdf

RBrKPXbhqCHdDW
+W2ECts3OLAQG4a

9ejmZZ9qFJ7JgI=

Дошка класна, столи і стільці 
для студентів і викладача, 
книжкові шафи,Наушники, ТВ,  
диски, плакати матеріали 
виконання освітнього 
стандарту (форми поточного, 
проміжного і підсумкового 
контролю, перелік видів 
практичних, і самостійних 
робіт, зразкові теми рефератів). 
10 Intel Pentium D 256 Mb
(LG 773N) Автоматизоване 
місце, Pro Vision Worcbench 
Enterprise Pro Open Office.org 3; 
Linux base; Open Office impress; 
OpenOffice calc; Open Office math; 
Quickstart; draw; Web; writer; 
Format Factory MICROSOFT 
OFFICE 2000

ОК07. Риторика навчальна 
дисципліна

7. Риторика.pdf xohljqOGz6tKKLnvs1
ixbESkCm7SQfJNwO

Wgf19+BV8=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 



1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК17. Загальне 
редагування та основи 
видавничої справи

навчальна 
дисципліна

17Загальне 
редагування та 

основи видавничої 
справи.pdf

Wp9dj2H6gClu8BrX
7LQCMKcPWrfxEb
WkFiV/itKJ90M=

Дошка класна, столи і стільці 
для студентів і викладача, 
книжкові шафи Плакати, схеми, 
таблиці, матеріали виконання 
освітнього стандарту (форми 
поточного, проміжного і 
підсумкового контролю, перелік 
видів практичних, і самостійних 
робіт, зразкові теми рефератів) 
Дошка класна, столи і стільці 
для студентів і викладача, 
книжкові шафи.
AMD Sempron 2200 Mhz 256 Mb 
(LG 773N) WINDOWS’ 2000
WINDOWS ME Автоматизоване 
місце ,Pro Vision Worcbench 
EnterprisePro OpenOffice.org 3; 
Linux base; OpenOffice impress; 
OpenOffice calc; OpenOffice math; 
Quickstart;draw; Web; writer; 
FormatFactory.

ОК02. Іноземна мова 
(за професійним  
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

2.Іноземна мова.pdf 6Km/8vBwrbeGTfvsz
Ck28KVKSPxW7mm

sRqzcf1/0Gng=

Дошка класна – 1 шт., столи – 
25, стільці для студентів і 
викладача – 48 шт., книжкові 
шафи -  2 шт., навушники – 30 
шт., ТВ – 1 шт,  диски -  40 шт, 
плакати – 10 шт., матеріали 
виконання освітнього 
стандарту, аптечка першої 
медичної допомоги – 1 шт.

ОК09. Міжнародна 
публіцистика: історія і 
контент

навчальна 
дисципліна

9. Міжнародна 
публіцистика_істо
рія та контент.pdf

FNDVa0CnDN9VtfM
YLK9gDo4XXaCTAp

x8CQt+hc9tEa0=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК11. Філософія (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

11Філософія.pdf y75XlCQW/4PP+SM
d17IsJvly1gr6L4vyl8F

xjUrYv6s=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.



ОК12. Безпека 
життєдіяльності, 
охорона праці та 
цивільний захист  (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

12Безпека 
життєдіяльності.p

df

akyC7nsaVpcvfQWhl
EB9xYqMnR7A0hFD

YDV71TKeUUg=

Аптечки першої медичної 
допомоги 1, вогнегасники 1, 
протигази 15, ящик з піском 1, 
змиваючі розчини, креми, мазі, 
пасти. Дошка класна 1, столи 15, 
стільці для студентів і 
викладача 25, книжкові шафи 2 
Плакати, схеми, таблиці, 
матеріали виконання освітнього 
стандарту.

ОК13. Основи 
рекламної діяльності

навчальна 
дисципліна

13Основи рекламної 
діяльності.pdf

rjnHrqkhBO7zWRsX
2XfE4WlQrTx7JQ4tI

6FT6VDCLFk=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 27, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 7.

ОК14. Зв'язки з 
громадськістю

навчальна 
дисципліна

14Зв_язки з 
гром.pdf

3LQ16N4FmSaBNC8
fitQ06FjVwb9EC1PJ

0hWrHZTF97E=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК15. WEB-дизайн та 
HTML-програмування

навчальна 
дисципліна

15 WEB-дизайн та 
HTML 

програмування=.pd
f

EMTvuPq2vcNax2sG
Ael21lYgHX1wsnqQH

cMCAT3QAPA=

Дошка класна, столи і стільці 
для студентів і викладача, 
книжкові шафи,Наушники, ТВ,  
диски, плакати матеріали 
виконання освітнього 
стандарту (форми поточного, 
проміжного і підсумкового 
контролю, перелік видів 
практичних, і самостійних 
робіт, зразкові теми рефератів). 
10 Intel Pentium D 256 Mb
(LG 773N) Автоматизоване 
місце, Pro Vision Worcbench 
Enterprise Pro Open Office.org 3; 
Linux base; Open Office impress; 
OpenOffice calc; Open Office math; 
Quickstart; draw; Web; writer; 
Format Factory MICROSOFT 
OFFICE 2000

ОК16. Теорія та історія 
журналістики

навчальна 
дисципліна

16Теорія та історія 
журналістики=.pdf

f3NwPKxrp/Sa2iTJ/
04EabFMNlwr9G02

HSCyQEtc1ww=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 



медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК10. Основи 
журналістики і 
технічні засоби 
виробництва

навчальна 
дисципліна

10. Основи 
журналістики і 
технічні засоби 

виробництва=.pdf

u1UUBaRxX6y7Bqb
MLZC+POFGnfg8Q
HUJ1R9baAfCp18=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

ОК01. Історія 
державності та 
культури України

навчальна 
дисципліна

1.Історія 
державності та 

культури 
України.pdf

WgO6xIYdyilLpE5O
5rMeDOQzwrXz5Sos

vMRYumgCwx4=

Стіл викладача – 1, стілець 
викладача – 2, столи 
чотирьохмісні – 15, лава 
студентська – 30, підставка для 
таблиць – 1, тюль - 4×4м, 
підставка для квітів – 3, шафа - 
3×(10630003-10630005), дошка – 
1, карниз – 4, лампи – 8, стенди – 
8, квіти – 20, дзеркало – 1, 
медична аптечка (згідно опису) – 
1, настінний термометр – 1, 
апаратури ТЗН з урахуванням 
специфіки – 3, аудіовізуальні 
посібники – 14, тематична 
картотека, дидактичний 
матеріал, демонстраційні 
прилади, муляжі, постійна та 
змінна експозиція, пакети 
тестових завдань – 4.

 
* 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

380205 Стеванович 
Раїса 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
медико 

социономічний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056970, 
виданий 

10.04.1992

0 ОК02. 
Іноземна мова 
(за 
професійним  
спрямуванням)

1. Вища освіта:
Одеський університет 
імені  І. І. Мечникова 
(1964) (спеціаліст), 
спеціальність – 
англійська мова, 
кваліфікація – 
філолог, вчитель 
англійської мови і 
літератури середньої 
школи.




