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І Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня (далі – Стандарт) галузі 

знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика. 

Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

08 листопада 2022 р. № 994. 

 

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 061 Журналістика 

Науково-методичної комісії 4 (5) із соціальних наук та журналістики сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН 

«Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій 

(підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і 

науки України» від 06 квітня 2016 р. № 375 та наказом МОН «Про затвердження 

персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України» від 25 квітня 

2019 р. № 582):  

1. РІЗУН Володимир Володимирович, доктор філологічних наук, професор, 

директор Інституту журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, голова підкомісії зі спеціальності 061 Журналістика Науково-

методичної комісії 5 із соціальних наук та журналістики сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2016-2019 рр.) 

2. ЗЕЛІНСЬКА Надія Віталіївна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства, голова 

підкомісії зі спеціальності 061 Журналістика Науково-методичної комісії 4 із 

соціальних наук та журналістики сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України (2019-2022 рр.) 

3. БОНДАРЕНКО Тетяна Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

4. БАБЕНКО Вікторія Володимирівна, доцент, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, завідувач кафедри журналістики Закладу вищої освіти «Український 

католицький університет» 

5. КОНИК Дмитро Леонідович, кандидат соціологічних наук, виконувач 

обов’язків доцента кафедри зв’язків з громадськістю факультету соціальних наук 

та технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

6. МІТЧУК Ольга Андріївна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, 

декан факультету журналістики Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука» 

7. ТКАЧЕНКО Олена Григорівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету 

8. ТРІЩУК Ольга Володимирівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 
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Стандарт розглянуто і схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 061 

Журналістика Науково-методичної комісії № 5 із соціальних наук та журналістики 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України, протокол від 17 лютого 2017 р. № 3. 

 

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України, протокол від 04 липня 2017 р. № 17. 

 

Фахову експертизу проводили: 

1. ТОМІЛЕНКО Сергій Антонович, голова Національної спілки журналістів 

України 

2. БЕЗЧОТНІКОВА Світлана Володимирівна, доктор філологічних наук, 

професор, декан факультету філології та масових комунікацій Маріупольського 

державного університету 

3. ПОПЛАВСЬКА Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

 

Методичну експертизу проводили: 

1. КАЛАШНІКОВА Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, 

професор, радник при дирекції Інституту вищої освіти Національної академії 

педагогічних наук України, Національний експерт з реформування вищої освіти 

Програми ЄС Еразмус+, член BFUG - Україна 

2. ТАЛАНОВА Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту вищої 

освіти Національної академії педагогічних наук України, менеджер з аналітичної 

роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні 

3. БАХРУШИН Володимир Євгенович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри системного аналізу та  обчислювальної техніки 

Національного університету «Запорізька політехніка» 

 

Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України. 

 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень і пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 061 Журналістика Науково-

методичної комісії № 4 сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України, протокол від 25 серпня 2022 р. № 3. 

 

Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, протокол від 27 вересня 2022 р. № 16. 
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ІІ Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь  

вищої освіти 

Магістр 

Галузь знань 06 Журналістика 

Спеціальність 061 Журналістика 

Форми 

здобуття освіти 

Очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна 

Освітня 

кваліфікація 

Магістр журналістики за спеціалізацією (за наявності) 

Професійна 

кваліфікація 

 

Кваліфікація  

в дипломі 

Ступінь вищої освіти – магістр, 

Спеціальність – 061 Журналістика, 

Спеціалізація – (зазначається за наявності) 

Додаткові 

вимоги до 

правил 

прийому 

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 

061 Журналістика здійснюється за результатами Єдиного 

фахового вступного випробування. 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт діяльності: закономірності функціонування 

журналістики у різних її виявах, видах, формах, технологіях та 

сферах використання (власне журналістика, видавнича 

діяльність, редагування, медіакомунікації, медіапродюсування, 

реклама, зв’язки з громадськістю тощо) у ретроспективній, 

поточній та перспективній площинах.  

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері 

журналістики. 

Теоретичний зміст предметної області: комунікаційні 

процеси в суспільстві (власне журналістська, видавнича, 

рекламна та ін. діяльність) та їх репрезентація у широкому 

спектрі медіапродуктів; типологія, структура і соціальні 

функції сучасних комунікаційних технологій; медіа у системі 

соціального управління та самоорганізації суспільства; 

медіавпливи на масову свідомість на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях. 
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Методи, методики та технології: збір, оброблення й 

аналіз/перевірка фактичної інформації, типологізація та 

класифікація досліджуваних об’єктів; контент-аналіз  

медіапродуктів; моніторинг відображення суспільних процесів  

у системі медіа; методики діагностики, експертизи та 

прогнозування; комунікаційні технології; сучасні цифрові 

технології. 

Інструменти та обладнання: сучасна комп’ютерна техніка  та 

мультимедійне обладнання, інформаційні, бібліотечні  ресурси 

та спеціальне програмне забезпечення, що застосовується для 

оброблення та візуалізації даних у різних сферах 

журналістської діяльності. 

Академічні 

права 

випускників 

Право продовжити навчання за програмою третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих. 

Працевлашту-

вання 

випускників 

Працевлаштування на посади відповідно до  Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010),  

які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 

061 Журналістика. 

Робочі місця у редакціях різних медіаструктур, видавництвах, 

інформаційних, рекламних та PR-агенціях, закладах освіти 

відповідного профілю, наукових установах, дослідницьких 

центрах. 

 

ІІІ Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

освітніми програмами спеціальності 061 Журналістика, та їх результатів 

навчання 

 

Для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за результатами Єдиного 

фахового вступного випробування можуть вступати особи, що здобули ступінь 

вищої освіти «бакалавр».  

Спеціальних вимог до результатів навчання вступників немає. 

 

ІV Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра журналістики становить 

90 кредитів ЄКТС. 

Обсяг освітньо-наукової програми магістра журналістики становить 

120 кредитів ЄКТС, з них обсяг дослідницької (наукової) компоненти становить не 

менше 30%. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення 

результатів навчання за спеціальністю 061 Журналістика, визначених цим 

Стандартом. 
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Для забезпечення спеціалізації освітня програма може охоплювати варіативно 

30 (для освітньо-професійних програм) або 60 (для освітньо-наукових програм) 

кредитів ЄКТС.  

Для освітньо-професійної програми передбачається мінімум 20 кредитів 

ЄКТС для проходження практики. 

Для освітньо-наукової програми  передбачається мінімум 20 кредитів ЄКТС 

для проходження практики і мінімум 10 кредитів для науково-дослідницької 

практики. 

 

V Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері журналістики. 

Загальні 

компетентності 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність планувати час та управляти ним. 

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК07. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня. 

ЗК09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК01. Здатність використовувати спеціалізовані 

концептуальні знання з теорії та історії журналістики, новітні 

технологічні досягнення для розв’язання задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру у сфері журналістики. 

СК02. Здатність критично осмислювати проблеми у сфері 

журналістики та дотичні до них міждисциплінарні проблеми. 

СК03. Здатність приймати ефективні рішення у сфері 

журналістики. 

СК04. Здатність управляти робочими або навчальними 

процесами у сфері журналістики, які є складними, 

непередбачуваними та потребують нових стратегічних 

підходів. 

СК05. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні 

висновки з питань журналістики, а також знання та пояснення, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються. 

СК06. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні 

задачі журналістики у широких та/або мультидисциплінарних 
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контекстах, за умов неповної або обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

СК07. Здатність забезпечувати та оцінювати стратегічний 

розвиток команди. 

Додатково для освітньо-наукових програм: 

СК08. Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у 

різних сферах журналістики.  

СК09. Здатність використовувати наукові теорії та концепції, а 

також набуті практичні знання під час проведення наукових 

досліджень. 

 

VІ Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

РН01. Приймати ефективні рішення з проблем журналістики, у тому числі в умовах 

багатокритеріальності, неповних чи суперечливих інформації та вимог. 

РН02. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на 

сучасний стан та розвиток журналістики.  

РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, та перевіряти їх 

на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 

РН04. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для 

обговорення професійної діяльності, результатів досліджень та інновацій, пошуку 

та аналізу відповідної інформації. 

РН05. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології під час створення 

медіапродуктів. 

РН06. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності. 

РН07. Дискутувати зі складних комунікаційних проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

РН08. Використовувати передові знання і методики у процесі дослідження 

діяльності та створення нових медіаінституцій. 

РН09. Проводити порівняльний аналіз законодавчої бази та діяльності окремих 

медіаінституцій України та країн Європейського Союзу. 

РН10. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з організацією 

нових медіаустанов та інституцій. 

РН11. Брати продуктивну участь у розробленні проєктів документів, що 

регламентують діяльність в усіх сферах журналістики, обґрунтовувати суспільну 

потребу в їх прийнятті, прогнозувати результати їх впливу на суспільство. 

РН12. Розробляти та реалізовувати інноваційні та дослідницькі проєкти у сфері 

журналістики з урахуванням правових, соціальних, економічних та етичних 

аспектів 

РН13. Організовувати роботу колективу, забезпечувати професійний розвиток його 

членів та досягнення поставлених цілей. 
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Додатково для освітньо-наукових програм: 

РН14. Планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження, необхідні для 

розв’язання складних задач журналістики, висувати і перевіряти гіпотези, обирати 

ефективні методи дослідження, обґрунтовувати висновки. 

РН15. Розробляти навчально-методичне забезпечення і викладати спеціальні 

навчальні дисципліни у закладах освіти. 

 

VІІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація відбувається у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи.  

Вимоги  

до кваліфікаційної 

роботи  
 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері 

журналістики. Кваліфікаційна робота на освітньо-науковій та 

освітньо-професійній програмах може бути двох типів – 

дослідницька (наукова) робота або практичний проєкт. 

Кваліфікаційна робота не має містити академічного плагіату, 

фабрикації та фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 

сайті закладу вищої освіти або його підрозділу.  

Вимоги до 

публічного 

захисту 

(демонстрації)  

(за наявності) 

- 

 

VІIІ Вимоги до створення міждисциплінарних освітньо-наукових 

програм  

 

Міждисциплінарні освітньо-наукові програми для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика не створюються. 

 

IХ Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності 

 

Професійних стандарти відсутні. 

 

X Додаткові вимоги до організації освітнього процесу для освітніх 

програм з підготовки фахівців для професій, для яких запроваджене додаткове 

регулювання  

 

Додаткове регулювання не запроваджено. 
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XІ Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 

2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами).  

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text 

4. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text 

5. Наказ Держспоживстандарту від 28.10.2010 № 327 «Національний класифікатор 

України. Класифікатор професій ДК 003:2010». 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 № 600 (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 № 584), схвалені 

сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки 

України  

URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-

ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo 

 

 

 

Генеральний директор директорату  

фахової передвищої, вищої освіти            Олег ШАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo
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Пояснювальна записка 

 

Стандарт вищої освіти містить вимоги до освітніх програм підготовки 

магістрів  за спеціальністю 061  «Журналістика» стосовно: 

• обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» зі спеціальності 061 «Журналістика»; 

• форм навчання, кваліфікацій; 

• рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною освітньою 

програмою; 

• переліку обов’язкових компетентностей випускника; 

• нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого 

у термінах результатів навчання; 

• форм атестації здобувачів вищої освіти; 

• вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм. 

Вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою та 

відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.  

Таблиця 1 демонструє відповідність визначених Стандартом компетентностей 

та дескрипторів НРК, а таблиця 2 – відповідність результатів навчання та 

компетентностей.  

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших 

видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом 

компетентностей та результатів навчання. Наведений у Стандарті перелік 

компетентностей і результатів навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при 

формуванні освітніх програм можуть зазначати додаткові вимоги до 

компетентностей і результатів навчання. Заклади вищої освіти мають право 

використовувати власні формулювання спеціальних (фахових) компетентностей і 

результатів навчання, забезпечуючи при цьому, щоб сукупність вимог освітньої 

програми повністю охоплювала всі вимоги стандарту. Заклад вищої освіти має 

право запроваджувати додаткові форми атестації здобувачів вищої освіти. 

 

Рекомендовані джерела 

 

1. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (ESG).  

URL : https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf 

2. International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute 

for Statistics.  

URL : http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-of-education-isced-2011-en.pdf 

3. International Standard Classification оf Education. Fields of education and training 

2013 (ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions. 

URL : http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-

descriptions-2015-en.pdf; 

4. The European Qualifications Framework: Supporting Learning, Work and Cross-

Border Mobility.  

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
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URL : http://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf; 

5. QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area.  

URL : http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis201

8_Communique_AppendixIII_952778.pdf  

6. TUNING Educational Structures in Europe.  

URL : https://www.unideusto.org/tuningeu/competences.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_AppendixIII_952778.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Communique_AppendixIII_952778.pdf
https://www.unideusto.org/tuningeu/competences.html


13 

 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 
 

Класифікація 

компетентностей 

за НРК 

 

Знання 

Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні знання, що 

включають сучасні наукові 

здобутки у сфері 

професійної діяльності або 

галузі знань і є основою для 

оригінального мислення та 

проведення досліджень 

Зн2 Критичне осмислення 

проблем у галузі та на межі 

галузей знань 

Уміння/навички 

Ум1 Спеціалізовані уміння/навички 

розв’язання проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або 

провадження інноваційної діяльності з 

метою розвитку нових знань та процедур 

Ум2 Здатність інтегрувати знання та 

розв’язувати складні задачі у широких 

або мультидисциплінарних контекстах 

Ум3 Здатність розв’язувати проблеми у 

нових або незнайомих середовищах за 

наявності неповної або обмеженої 

інформації з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної відповідальності 

Комунікація 

К1 Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних знань, 

висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються 

 

Відповідальність і автономія 

АВ1 Управління робочими або 

навчальними процесами, які є 

складними, непередбачуваними 

та потребують нових 

стратегічних підходів 

АВ2 Відповідальність за внесок 

до професійних знань і 

практики та/або оцінювання 

результатів діяльності команд 

та колективів 

АВ3 Здатність продовжувати 

навчання з високим ступенем 

автономії 

Загальні компетентності 

ЗК01 ЗН2  К1 АВ2 

ЗК02    АВ1 

ЗК03  Ум1 К1 АВ3 

ЗК04  Ум3  АВ1 

ЗК05 Зн2 Ум1 К1 АВ2 

ЗК06 Зн1 Ум1  АВ1 

ЗК07 Зн2  К1 АВ2 

ЗК08  Ум2  АВ1 

ЗК09  Ум1 

 

 АВ2 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01 Зн2 Ум2 К1 АВ2 

СК02 Зн2 Ум2 К1 АВ2 

СК03 Зн1 Ум2 К1 АВ2 

СК04  Ум3  АВ1 
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СК05 Зн1 Ум1 К1 АВ2 

СК06  Ум3  АВ2 

СК07    АВ2 

Додатково для освітньо-наукових програм: 

СК08 Зн1 Ум3 К1 АВ1 

СК09 

 

Зн1 Ум1  АВ2 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 
Результати 

навчання 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

іс
ь

 Компетентності 

Загальні Спеціальні (фахові, предметні) 

З
К

0
1
 

З
К

0
2
 

З
К

0
3
 

З
К

0
4
 

З
К

0
5
 

З
К

0
6
 

З
К

0
7
 

З
К

0
8
 

З
К

0
9
 

С
К

0
1
 

С
К

0
2
 

С
К

0
3
 

С
К

0
4
 

С
К

0
5
 

С
К

0
6
 

С
К

0
7
 

С
К

0
8
 

С
К

0
9
 

РН01 

З
д

ат
н

іс
ть

 р
о
зв

’я
зу

в
ат

и
 з

ад
ач

і 
д

о
сл

ід
н

и
ц

ь
к
о
го

 

та
/а

б
о
 і

н
н

о
в
ац

ій
н

о
го

 х
ар

ак
те

р
у
 у

 с
ф

ер
і 

ж
у
р
н

ал
іс

ти
к
и

 
+  +       +  +   +    

РН02   +       +          

РН03   + +          + +    

РН04    + + +     + + +      

РН05   +  +  +   +  +   +  + + 

РН06 +    +     +  +   +  + + 

РН07 +    + +  +   + +   +  + + 

РН08   +  + + +   +  + +    +  

РН09 +   + +      +      + + 

РН10   + +   + + +   + +   +    

РН11 +  +  + + +  +   +  + +  +  

РН12 + + +  +  +  + + + +   +  +  

РН13  +    + + +    + + +  +   

Додатково для 

освітньо-наукових 

програм: 

РН14 +  + +  + +   + +  + +   + + 

РН15  + +  +    + + +  + +   + + 

 


