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Освітня програма Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» ґрунтується на концептуальних 
засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній Національній  
програмі «Освіта» («Україна  ХХІ  століття»), Законом України «Про освіту», 
Законом України «Про вищу освіту», наказами Міністерства освіти і науки 
України, Статутом ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 
Орлика», Концепцією освітньої діяльності ПВНЗ «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» на період до 2020 року від 28.01.2015 р. 
(протокол № 6), Положенням про організацію освітнього процесу 
Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Положенням 
НАЗЯВО про акредитацію ОП та іншими нормативно-правовими документами. 

ОП «Журналістика» – 061 «Журналістика». 
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень. 
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно- 

накопичувальної системи та строк навчання – на основі повної загальної 
освіти 240 кредитів / 3 роки 10 місяців. 



Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
галузі знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика» 
затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 
20.06.2019 № 864. 

Процес інтеграції України у співтовариство розвинених країн потребує 
необхідності впровадження новітніх комунікативних технологій та якісних 
іміджевих стратегій. Ефективне ведення економічної діяльності, розвиток 
інтернет-торгівлі, широке залучення громадян до управління державою, 
вимагають розвитку потужних інформаційних компетентностей. 

Загострюється потреба у кваліфікованих фахівцях з журналістики. 
Підготовка таких фахівців можлива лише за наявності потужного 

наукового, педагогічного та організаційно-методичного потенціалу. 
Більшість підприємств Миколаївської області на сьогодні відчувають 

потребу в фахівцях, які матимуть кваліфікацію журналіст та володітимуть 
відповідними теоретичними знаннями та практичними навичками. 

Відповідно до моніторингу південного регіону, ця потреба у подальшому 
буде зростати, оскільки у регіоні збільшується кількість новітніх медіа. Є  
потреба у фахівцях прес-служб великих підприємств регіону, окрім того є 
можливості працевлаштування особистими іміджмейкерами політичних та 
суспільних діячів. 

Фахівці з журналістики потрібні як прінтовим, так і телеорганізаціям, 
новітнім медіа. Крім того, є потреба у фахівцях журналістської та рекламної 
діяльності для створення іміджу практично кожному підприємству будь-якої 
форми власності, тому їх підготовка у Приватному вищому навчальному 
закладі «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» є 
важливою складовою кадрового забезпечення підприємств усіх видів діяльності 
як у Миколаївській області, так і на півдні України. 

На сьогодні підготовка фахівців з  журналістики в Миколаївській області 
не забезпечує загальний попит.  

Головними замовниками фахівців вищезазначеного напряму підготовки є: 
газета «Южная правда», «Вечірній Миколаїв», «Рідне Прибужжя», «Родной 
Причал», «Николаевские новости»; Суспільне телебачення, Інше-ТВ, телеканал 
«Март»; новітні медіа «Преступности.нет», «Новости-н», «Правда.мк», 
«Mk.mk.ua, Nikvesti Mediainfo.mk.ua, mycity.mk.ua, zerkalo.mk.ua, svidok.ua, 
obzor.mk.ua, shipovnik.ua, podrobnosti.mk.ua, 0512.com.ua, sovremennik.mk.ua, 
niknews.mk.ua, izvestia.nikolaev.ua; Центр журналістських розслідувань, прес-
сектор Обласного центру зайнятості, Миколаївський обласний центр народної 
творчості та інші підприємства. 

З більшістю, зі згаданих вище підприємств, укладено договори про 
проходження практики та сприяння працевлаштуванню випускників. 

  
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання на ОП: 
Для успішного засвоєння освітньої програми першого (бакалаврського) 

рівня абітурієнти повинні скласти ЗНО з профільних дисциплін. Відбір 
абітурієнтів для зарахування на І курс здійснюється на конкурсній основі. 



Порядок оцінювання результатів навчання: 
Поточний та підсумковий контроль, навчально-ознайомча, навчальна, 2 

виробничі практики, кваліфікаційна робота. 
Оцінювання освітніх досягнень здійснюється за ЕCTS (кредитно-

трансферною системою). 
Види контролю: поточний,  підсумковий, самоконтроль. Форми 

контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, у тому числі: 
комп’ютерне тестування, лабораторні звіти, презентації, захист звітів з практик, 
залучення здобувачів освіти до участі у конкурсах, олімпіадах і наукових 
заходах. 

Здобувачі вищої освіти з журналістики освітнього ступеня «бакалавр» 
вивчають такі дисципліни загальної та професійної підготовки, які дозволяють 
підготувати висококваліфікованого журналіста різних ЗМІ. 

Загальний підхід до підготовки фахівців освітньої програми 
«Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» передбачає, що здобувач 
вищої освіти першого бакалаврського рівня, здатний розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності у 
галузі журналістики. Крім того, опанування здобувачами вищої освіти новітніх 
технологій виробництва та подачі контенту з використанням найновіших 
електронних систем, мультимедійних засобів. Випускник має володіти 
основними методами, методиками й технологіями, засобами та знаряддями, що 
використовують у сфері практичної журналістики та соціальних комунікацій, 
необхідні для реалізації проєктів. 

Передбачено інтеграцію і синергію освітніх компонентів (integration and 
synergy of educational components), узгодження з  іншими науками про людину, 
суспільство і культуру (science about people, society and culture) згідно з 
принципами гуманітаризації вищої освіти (humanitarization of higher education).  

Посилено гуманізацію змісту освітніх компонентів (educational 
components), яка сприяє задоволенню різнобічних пізнавальних потреб (diverse 
educational needs), забезпеченню можливостей самореалізації (self-fulfillment), 
креативності (creative), гармонізації відносин (harmonization of relations) між 
здобувачем і викладачем.  

Забезпечено через вибіркові освітні компоненти отримання здобувачами 
вищої освіти соціально-політичних (social and political), психологічних 
(psychological), правових (legal), економічних (economic), екологічних 
компетентностей (ecological competences) та безпекової діяльності (safety 
activities).  

Ураховано дотримання принципів академічної та професійної 
доброчесності (Рrofessional integrity), зазначених у міжнародних професійних 
стандартах (Declaration of Principles on the Conduct of Journalists, International 
Principles of Professional Ethics in Journalism (UNESCO) і у Кодексі етики 
українського журналіста. 

Для підготовки фахівців за ОП «Журналістика» галузі знань 06 
«Журналістика» в Університеті створено всі необхідні умови: 
висококваліфікований науково-педагогічний потенціал, матеріально-технічна 



база (власна та орендована), розгорнута мережа баз для проходження практик, 
соціальна інфраструктура, навчально-методичне та інформаційне забезпечення 
дисциплін, що надає значні переваги ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» перед іншими закладами вищої освіти. 

Після закінчення навчання за освітньою програмою першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності «Журналістика» фахівець здатний 
виконувати професійну роботу: 

- на посадах журналіста різних видів ЗМІ, 
- редактора, 
- фотокореспондента, 
- прес-секретаря, керівника прес-служби, комунікатора, представника 

іміджевої служби різних підприємств і організацій.  
Згідно з Національним класифікатором професій (ДК 003:2010), фахівці, 

які здобули освіту за освітньою програмою «Журналістика», можуть обіймати 
такі посади: 

2433.2 Аналітики консолідованої інформації 
2451.2 Редактори та журналісти; Ведучий програми; Випусковий; 

Журналіст; Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації; 
Коментатор; Кореспондент; Кореспондент власний; Кореспондент спеціальний; 
Оглядач; Оглядач політичний; Член головної редакції; Член колегії 
(редакційної). 

Миколаївська обласна державна адміністрація, Миколаївська міська рада, 
прінт-видання, телерадіоканали, електронні ЗМІ Миколаївщини зацікавлені у 
підготовці фахівців освітньої програми «Журналістика» галузі знань 06 
«Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» за першим (бакалаврським) 
рівнем і сприятимуть працевлаштуванню випускників університету. 

Враховуючи наведені вище аргументи про потребу регіону у 
кваліфікованих журналістах, а також наявне кадрове та навчально-методичне 
забезпечення, численні замовлення працедавців, матеріально-технічну базу 
університету та орендовані приміщення і апаратуру стейкхолдерів, є підстави 
стверджувати, що ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 
Орлика» здатний забезпечити якісну підготовку бакалаврів освітньо-
професійної програми «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» 
спеціальності 061 «Журналістика». 

Подальший розвиток професійної діяльності, у рамках ОП 
«Журналістика», вбачаємо у зануреній міжнародній діяльності, як науково-
методичній, так і практичній. Зокрема проведення гостьових лекцій, майстер-
класів від міжнародної академічної спільноти за профілем нашої кафедри. Крім 
того, стажування, спільні телемости, практики з провідними ЗМІ Європи і 
світу. 

Плануємо розширювати матеріально-технічну базу ОП зі збільшенням 
кількості набору здобувачів на ОП.  

Залучати, на основі конкурсу, до викладання на ОП, науково-
педагогічних працівників за профілем кафедри, кандидатів та докторів наук. 
Розширення форм роботи зі стейкхолдерами. 



Як елемент концепції розвитку ОП також будемо впроваджувати 
співпрацю-патронаж із випускниками. 

На перспективу розвитку ОП ставимо також заснування на базі 
університету власного новітнього ЗМІ. 
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