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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ  
 
А. Рецензії (представників академічної спільноти)  

Тріщук Ольга Володимирівна, завідувачка кафедри видавничої справи та редагування 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, докторка наук із 

соціальних комунікацій, професорка: 

«... освітньо-професійна програма «Бренд-комунікації» на здобуття освітнього 

ступеню магістра спеціальності 061 «Журналістика» за змістом і призначенням 

може бути рекомендованою для затвердження Вченою радою Навчально-наукового 

інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та Вченою радою Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка»; 

Погребна Вікторія Леонідівна, завідувачка кафедри журналістики Запорізького 

національного технічного університету, докторка філологічних наук, професорка: 

«Висновок: Освітньо-професійна програма галузі знань 06 «Журналістика» відповідає 

вимогам, які пред’являє Міністерство освіти і науки України до випускників вищих 

навчальних закладів щодо надання та контролю знань в галузі знань 06 «Журналістика» за 

змістом і призначенням може бути рекомендованою для затвердження Вченою радою 

Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та Вченою 

радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка». 

Б. Відгуки представників професійних асоціацій  

Томіленко Сергій Антонович, Голова Національної спілки журналістів України, 

Заслужений журналіст України: 

Аналіз ОПП «... дозволяє дійти висновку, що освітньо-професійна програма з 

бренд-комунікацій медіа та участі різних типів медіа у формуванні брендів 

журналістики, що ініціюється Навчально-науковим інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, являється першою в 

Україні із вказаного напрямку та є достатньо актуальною для розвитку 

національної сфери медіа. Рецензована програма задовольняє вимогам сучасного 

розвитку української журналістики та управління медіа». 

 



 

 

ПЕРЕДМОВА 

Розроблено проєктною групою у складі: 
Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника 

та членів 

проєктної 

групи 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науково

-

педагогі

чної 

та/або 

науково

ї роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні 

публікації за напрямом, науково-дослідна робота, 

участь у конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 

підвищ.  

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Керівник проєктної групи 

Ромат 

Євгеній 

Вікторович 

Професор 

кафедри 

реклами та 

зв’язків з 

громадськістю 

Навчально-

наукового 

інституту 

журналістики 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка, 

Головний 

редактор 

журналу 

«Маркетинг і 

реклама» (25 

років, з 

вересня 1996 

року до цього 

часу) 

Харківський 

інститут 

громадського 

харчування 

1980 р., 

кваліфікація - 

економіст; 

спеціальність 

«економіст 

торгівлі» 

(диплом з 

відзнакою  УП 

№971682 

від 26 червня 

1980 р.  

Доктор наук з 

державного 

управління. 25.00.02 

– механізми 

державного 

управління.  

«Державне 

управління 

рекламною 

діяльністю: 

теоретико-

методологічний 

аспект». 

(диплом ДД 

№003661 від 9 

червня 2004 р.) 

Професор кафедри 

маркетингу та 

комерційної 

діяльності 

(атестат 12 ПР 

№004355 від 19 

жовтня 2006 р.,  

протокол №4/04-П)  

39 

років 

Публікації: понад 250 (підручники, навчальні 

посібники, наукові монографії, статті, конспекти 

лекцій), зокрема:  

 1. Соціально-етичний маркетинг. Колективна 

монографія/ 2-е вид./ За ред. А.А. Мазаракі, Є.В. 

Ромата. Київ: КНТЕУ, 2017. 372 с. 

2. Ромат Є. Продакт плейсмент. Навч. пос. / Є. 

Ромат, О. Микало. Київ: КНТЕУ, 2015. 299 с. 

3. Ромат Є. Зв'язки з громадськістю (базовий курс). 

Навч. пос. / Є. Ромат, Т. Дубовик, І. Бучацька. Київ: 

КНТЕУ, 2015. 284 с. 

4. Бренд-менеджмент: вимір глобальний, вибір 

локальний: Колективна міжнародна монографія / 

[Ромат Є.В., J. W. Wiktor, J. Sobura, Багорка М.О. та 

ін.]; за ред. Є. Ромата. Київ : Студцентр, 2021. 256 с. 

5. Бренд-менеджмент. Опорний конспект лекцій. 

Київ: КНТЕУ, 2009-2019 (чотири видання). 112 с. 

Участь у понад 150 наукових конференціях, круглих 

столах, симпозіумах, конгресах. 

Керував 14-ма успішно захищеними дисертаціями 

(на здобуття кандидатського ступеню та МВА, у т. ч. 

із проблем бренд-менеджменту) та двома – 

докторськими дисертаціями з державного 

управління. 

Працює за 

сумісництвом 

директором 

Науково-

впроваджувальної 

фірми 

«Студцентр» (із 

липня 1993 року 

до цього часу). 

У 2019 р. 

пройшов офіційне 

підвищення 

кваліфікації в 

НВФ «Студцентр» 

за планами 

КНТЕУ. 

Працює головним 

редактором 

журналу 

«Маркетинг і 

реклама» (з 

вересня 1996 року 

до цього часу)  



 

 

Члени проєктної групи 

Циховська 

Елліна 

Дмитрівна 

Професор 

кафедри реклами 

та зв’язків з 

громадськістю 

Навчально-

наукового 

інституту 

журналістики 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

інститут                     

ім. П.Д. 

Осипенко 

Доктор філологічних 

наук. 10.01.05 – 

порівняльне 

літературознавство, 

10.01.03 - література 

слов’янських народів. 

Тема дисертації: 

«Художній часопростір 

Леопольда Стаффа:  

компаративний аспект». 

Професор кафедри 

журналістики. 

 

16 

років 

Публікації: понад 80 (наукові статті, монографії, 

навчальний посібник), зокрема:  

1. «Суспільство спектаклю»: перспективи та загрози 

сучасних ЗМІ // Стиль і текст. 2014. Вип.15. С.231-240. 

2. Самопрезентація у соціальних мережах: акаунт у Facebook 

як інструмент створення іміджу // Вісник 

Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні 

комунікації. 2017. Вип.17. С.137-147. 

3. Видовищність реального в контексті мас-медійного 

резонансу (на прикладі «Снафа» Чака Паланіка) // Studia 

Philologica (Філологічні студії): зб. наук. пр. / редкол.: І.Р. 

Буніятова, О.Є. Бондарева та ін. К. : Київ. ун-т ім. Б. 

Грінченка, 2018. Вип. 11. C.120-124. 

Участь у численних наукових конференціях, круглих 

столах, симпозіумах, конгресах. 

Керівництво трьома захищеними кандидатами наук  

Стажування у 

західно-

фінляндському 

коледжі (Гуйттінен, 

Фінляндія). 

Грудень, 2018. 

Парубець 

Олена 

Миколаївна 

 

асистент кафедри 

реклами та зв’язків 

з громадськістю 

Навчально-

наукового 

інституту 

журналістики 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

Інститут 

журналістик

и, Київський 

національни

й університет 

імені Тараса 

Шевченка 

Кандидат наук із 

соціальних комунікацій, 

27.00.01 «теорія та 

історія соціальних 

комунікацій» 

«Періодична преса ХХІ 

ст..: проблеми і 

перспективи» 

Кафедра періодичної 

преси Інституту 

журналістики, 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

7 років 1. Парубець О. М. Творчо-професійна трансформація друку ХХІ 

ст. / О. М. Парубець // Вісник Львівського університету. Сер. 

Журналістика : Зб. наук. пр. Львів, 2014. Вип. 39.  С. 77-85. 

2. Парубець О. М. Функції преси в умовах трансформації медіа 

системи / О. М. Парубець // Освіта регіону: Політологія, 

психологія, комунікації. Зб. наук.-метод. праць. – К. : Вид-во 

«Ун-т «Україна». – 2014. – №4. – С. 55 – 59. 

3. Парубець О. М. Диджиталізація регіональної преси в Україні / 

О. М. Парубець // Держава та регіони. Серія : Соціальні 

комунікації. Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : КПУ. – 

2014. – № 3 (19). – С. 88 – 91. 

Статті в іноземних наукових виданнях: 

Участь у численних наукових конференціях, круглих столах, 

симпозіумах, конгресах. 

Керівництво магістрами, бакалаврами, науковими роботами 

студентів. 

Заплановане 

стажування в 

Асоціації 

Української Преси у 

2022 -2023 роках. 

При розробці проєкту Програми враховані вимоги:  

Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 061 «Журналістика» для другого (магістерського) рівня.



 

 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Бренд-комунікації» 

«Brand Communications» 

зі спеціальності 061 «Журналістика» 

 

  

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: магістр  

Спеціальність: 061 Журналістика,  

Освітня програма: Бренд-комунікації 

Level of Education: Master of Journalism 

Specialty: 061 Journalism 

Educational Programme: Brand Communications 

Мова навчання і оцінювання українська, Ukrainian 

Обсяг освітньої програми Термін навчання – 1,5 роки (3 семестри, 90 кредитів) 

Тип програми освітньо-професійна 

Повна назва закладу вищої 

освіти, а також структурного 

підрозділу у якому 

здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Educational and Scientific Institute of Journalism  

Назва закладу вищої освіти 

який бере участь у 

забезпеченні програми  

– 

Офіційна назва освітньої 

програми, ступінь вищої 

освіти та назва кваліфікації 

ЗВО-партнера мовою 

оригіналу 

– 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію з галузі знань                        

06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика». 

Серія НД № 1188011, наказ МОН України від 04.06.2013 

№ 2070-Л. Термін дії сертифіката до 1 липня 2023 р. 

Цикл/рівень програми FQ-EHEA – другий цикл, 

НРК України – 7 рівень,   

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Освіта за ступенем «бакалавр» чи освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

Форма навчання денна 

Термін дії освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://journ.univ.kiev.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з 

врахуванням рівня 

кваліфікації) 

Підготовка фахівців у галузі журналістики із формуванням 

компетентностей у царині бренд-комунікацій, що дає 

широкі можливості для працевлаштування у медіа, 

аналітичних центрах, прес-службах, бренд-менеджменті 

тощо; підготовка фахівців зі спроможністю аналізувати 

систему комунікацій бренду, проводити фахову експертизу 

бренд-комунікацій та робити експертні висновки (в тому 

числі на вимогу суду) щодо відповідності комунікацій 

брендів вимогам професійних та етичних стандартів тощо. 

 

 



 

 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань / спеціальність / 

спеціалізація програми) 

06. Журналістика / 061. Журналістика / Бренд-комунікації 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна прикладна 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі журналістики із формуванням 

компетентностей у сфері формування брендів різних медіа 

(преса, радіо, телебачення та інтернет-медіа) та 

використання різних типів медіа у формуванні брендів. 

Фокус навчання зосереджено на сучасних вимогах 

медійного ринку: вміння формування системи комунікацій 

брендів, вміння використання різних типів медіа у 

формуванні брендів медіа, громадських організацій та 

компаній. 

Ключові слова: комунікації, бренд, брендинг, маркетингові 

комунікації, медіа, медіаконтент, професійні та етичні 

стандарти ЗМІ, професійні та етичні стандарти у сфері 

маркетингових комунікацій, бренд-менеджмент, реклама, 

зв’язки з громадськістю, івент-менеджмент, крос-медійні 

комунікації, цифрові комунікаційні технології. 

Особливості програми Упродовж навчального процесу магістри здобуватимуть 

практичні навички з формування системи бренд-

комунікацій різних типів медіа, організацій і компаній, 

інформаційного продукту на різноманітних 

мультимедійних платформах. Така практика є унікальною 

та до цього жодним ЗВО не використовувалася. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати на різних посадах, 

пов’язаних із бренд-комунікаціями: журналіст, редактор, 

аналітик, експерт, провідний спеціаліст у галузі 

маркетингових комунікацій, керівник медіа-центру, бренд-

менеджер, керівник медіа проєкту, керівник маркетингової 

служби медіапідприємства та ін.  

Подальше навчання Магістр може продовжувати освіту за третім (освітньо-

науковим) рівнем, підвищувати кваліфікацію, отримувати 

додаткову післядипломну освіту. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Викладання відбувається із використанням лекційних, 

семінарських, практичних аудиторних занять, самостійної 

роботи та специфічних методів: пасивні (пояснювально-

ілюстративні: за домінуючими методами та способами 

навчання); активні (проблемні, ігрові, інтерактивні, 

проєктні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі, 

позиційного та контекстного навчання, технологія 

співпраці, вебінари тощо) 

Під час останнього року навчання частина часу дається на 

написання кваліфікаційної роботи, який презентується та 

захищається. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, 

тести, презентації, проєкти, комплексний кваліфікаційний 

іспит, захист магістерської кваліфікаційної роботи. 

 



 

 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність IK. Здатність розв’язувати складні завдання і вирішувати 

складні проблеми у галузі соціальних комунікацій, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

щодо забезпечення ефективності комунікаційної діяльності 

в різних галузях медіадіяльності та здійснення інновацій, 

пов’язаних із генеруванням елементів бренд-комунікацій 

що характеризуються комплексністю.  

Загальні компетентності (ЗК) ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК02. Здатність планувати час та управляти ним. 

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), у тому 

числі в царині бренд-комунікацій. 

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, у тому числі й у сфері бренд-

комунікацій. 

ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення, у тому 

числі й у сфері бренд-комунікацій. 

ЗК07. Здатність розробляти проєкти та управляти ними, , 

у тому числі й у сфері бренд-комунікацій. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня. 

ЗК09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт, у тому числі й у сфері бренд-

комунікацій. Надання експертних послуг із точки зору 

впливу бренд-комунікацій на цільову аудиторію.  
Фахові компетентності 

спеціальності (СК) 

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 контекстах, за умов неповної або 

обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної 

та етичної відповідальності. 

СК07. Здатність забезпечувати та оцінювати стратегічний 

розвиток команди. 



 

 

СК08. Здатність планувати і виконувати наукові 

дослідження у різних сферах журналістики, у т. ч. й тих, 

що дотичні формуванню та реалізації бренд-комунікацій. 

СК09. Здатність використовувати наукові теорії та 

концепції, а також набуті практичні знання під час 

проведення наукових досліджень, у т. ч. у сфері бренд-

комунікацій. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання (РН) 

РН01. Приймати ефективні рішення з проблем 

журналістики, у тому числі, в умовах 

багатокритеріальності, неповних чи суперечливих 

інформації та вимог. Це повністю стосується дотичних 

проблем формування та реалізації бренд-комунікацій 

РН02. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив 

розвитку технологій на сучасний стан та розвиток 

журналістики та сфери бренд-комунікацій. 

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 і формування 

бренд-комунікацій. 

РН06. Оцінювати достовірність інформації та надійність 

джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати 

інформацію для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності, у т. ч. у сфері бренд-комунікацій. 

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 та бренд-комунікацій. 

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, у т. ч. у сфері бренд-комунікацій. 

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, у 

т. ч. у сфері бренд-комунікацій. 



 

 

РН13. Організовувати роботу колективу, забезпечувати 

професійний розвиток його членів та досягнення 

поставлених цілей. 

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, 

у т. ч. у сфері бренд-комунікацій. 

РН15. Розробляти навчально-методичне забезпечення і 

викладати спеціальні навчальні дисципліни в закладах 

освіти. 

РН-16. Писати звіт про проведену роботу у сфері 

формування та реалізації бренд-комунікацій із 

викладенням пропозицій щодо поліпшення професійної 

діяльності у цій сфері; 

РН-17. Робити самоаналіз у вигляді звіту про свою 

діяльність у сфері формування бренд-комунікацій. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

Залучення до навчального процесу експертів із профільних 

компаній та організацій, що займаються проблемами 

бренд-комунікацій, журналістів-практиків, які володіють 

спеціалізацією та високим рівнем теоретичних знань та 

практичних навичок у галузі бренд-комунікацій. 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Передбачено використання апаратно-студійного 

телерадіокомплексу, мультимедійної лабораторії. 

Передбачений варіант дистанційного отримання 

інформації та взаємодії з викладачами. 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

При викладанні використовуються наукові праці 

викладачів, вебінари, презентації, статті у фахових 

виданнях, спеціалізованих веб-порталах. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

У рамках угод, укладених КНУ імені Тараса Шевченка, що 

забезпечують можливість участі студентів даної освітньої 

програми. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках угод, укладених КНУ імені Тараса Шевченка, 

що забезпечують міжнародну мобільність студентів даної 

освітньої програми. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

За умови володіння державною мовою на рівні, 

достатньому для навчання. 



 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ                          

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОП 
 

Код 

н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумков

ого 

контролю 

1. Обов'язкові навчальні дисципліни 

ОК1. Вступ до магістерських студій  3,0 Залік 

ОК2. Іноземна мова за професійним спрямуванням  3,0 Залік 

ОК3. Методологія та організація медіадосліджень з основами 

інтелектуальної власності  

3,0 Залік 

ОК4. Social Communications / Соціальні комунікації (викладання 

англійською) 

4,0 Іспит 

ОК5. Медіамаркетинг 4,0 Іспит 

ОК6. Професійна та корпоративна етика 3,0 Залік 

ОК7. Медіабрендинг 4,0 Іспит 

ОК8. Психологічні проблеми формування бренд-комунікацій 3,0 Іспит 

ОК9. Бренд-комунікації 4,0 Іспит 

ОК10. Реклама та брендинг у системі правових і соціальних відносин 3,0 Залік 

ОК11. Рекламний менеджмент 3,0 Залік 

ОК12 Навчальна практика 4,0 Диф. залік 

ОК13 Стажування за професійною кваліфікацією рекламіста 8,0 Диф. залік 

ОК14. Переддипломна практика 8,0 Диф. залік 

ОК15 Кваліфікаційна робота 10,0 Захист 

 Всього 67,0  

Дисципліни вибору студента (студент має обрати одну дисципліну з переліку) *  

Вибірковий перелік 1. Фахові майстерні 15,0 Іспит  

ВП1.1. Реклама: практика використання в бренд-комунікаціях   

ВП1.2. Рекламні технології формування бренду    

ВП1.3. Зв’язки з громадськістю: практика використання у брендингу   

ВП1.4. Івент-маркетинг: практика використання в бренд-комунікаціях   

ВП1.5. Спонсорство: практика використання в бренд-комунікаціях   

Вибірковий перелік 2. Тренди сучасної сфери бренд-комунікацій  4,0 Залік 

ВП2.1 Діджиталізація бренд-комунікацій    

ВП2.2 Бренд-комунікації громадських організацій   

ВП2.3 Бренд-комунікації політичних партій, об’єднань та конкретних 

політиків 

  

ВП2.4. Формування особистісних бренд-комунікацій журналістів та 

редакторів 

  

Вибірковий перелік 3. Професійні технології 4,0 Залік 

ВП3.1. Креативні технології в сфері бренд-комунікацій   

ВП3.2. Дослідження в галузі бренд-комунікацій   

ВП3.3. Управління бренд-комунікаціями медіапідприємства   

 Всього 23,0  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 кредитів 

Згідно з п.п. 2.2.2 – 2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами КНУТШ права на 

вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати одну дисципліну з 

переліку будь-якої освітньо-професійної програми КНУТШ другого рівня вищої освіти.  



 

 

2.2 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Початковий етап 

Етап фахового становлення 

Етап формування 
компетентностей 

Обов’язкові навчальні дисципліни: 

ОК1 Вступ до магістерських студій 

ОК2. Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

ОК3. Методологія та організація 
медіадосліджень з основами інтелектуальної 

власності  

ОК4. Теорія та історія соціальних 
комунікацій / Theory and History of Social 
Communication 

ОК5.Медіамаркетинг 

ОК6. Професійна та корпоративна етика  

Обов’язкові навчальні дисципліни: 

ОК7. Медіабрендинг 

ОК8. Психологічні проблеми формування бренд-
комунікацій 

ОК9. Бренд-комунікації 

ОК10 Реклама та брендинг у системі правових і 
соціальних відносин 

ОК11 Рекламний менеджмент 

ОК12 Навчальна практика 

ОК13 Стажування за професійною кваліфікацією 

ОК14 Переддипломна практика 

Вибіркові дисципліни  

ВП1 Фахові майстерні 

ВП2 Тренди сучасної сфери бренд-комунікацій 

ВП3 Професійні технології 

Підсумкові атестації 

Підсумкові атестації 

ОК15. Кваліфікаційна робота 

Комплексний іспит 



 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 061 «Журналістика» 

галузі знань 06 «Журналістика» за освітньою програмою «Бренд-комунікації» 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та складання комплексного 

іспиту.  

Кваліфікаційна робота являє собою практичний інноваційний комунікаційний 

проєкт або стартап, виконаний магістрантом індивідуально чи у складі невеликої групи 

(не більше двох осіб), супроводжується пояснювальною запискою, в якій наводиться 

актуальність проєкту, його наукове обґрунтування та технологія виконання, 

інноваційні результати й можливе впровадження. Кваліфікаційна робота має 

базуватися на новітніх науково-технологічних досягненнях у сфері журналістики 

загалом та у царині бренд-комунікацій зокрема, відповідати правовим, етичним, 

інституційним, екологічним і соціальним вимогам, бути життєздатним в умовах 

конкуренції, сприяти вирішенню конкретного завдання в галузі журналістики, зокрема 

бренд-комунікацій. На захисті кваліфікаційної роботи підтверджується опанування 

студентом результатів РН1, РН6, РН7, РН9, РН10, РН15, РН16, РН17.   

Під час складання комплексного іспиту з теорії та історії перевіряється ступінь 

оволодіння студентом теоретичними знаннями та практичними навичками, опанування 

РН1, РН8, РН11, РН15. 

 Випускникам, які успішно захистили кваліфікаційну роботу та успішно склали 

комплексний іспит, видається документ встановленого зразка про присудження 

ступеня магістра із присвоєнням освітньої кваліфікації «Магістр журналістики». 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна 

кваліфікація «Рекламіст» за умов отримання не нижче 80 балів із дисциплін ОК2, ОК5, 

ОК7, ОК9, ОК11, ОК12, ОК13, ВП1, ВП2 та ВП3 та захисту комплексного іспиту та 

захисту кваліфікаційної роботи за умов отримання не нижче 80 балів. 



 

 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
 

 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

 

ОК 

4 

 

ОК 

5 

 

ОК 

6 

ОК 

7 

 

ОК 

8 

 

ОК 

9 

 

ОК 

10 

 

ОК  

11 

 

ОК  

12 

 

ОК 

13 

 

ОК 

14 

 

ОК

15 

 

ВП 

1 

ВП  

2 

ВП 

3 

ЗК1 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■   ■   

ЗК2     ■  ■ ■ ■ ■     ■   ■ ■     

ЗК3  ■   ■       ■    ■  ■  

ЗК4 ■ ■  ■   ■  ■ ■    ■ ■ ■  ■ ■ 

ЗК5    ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■  ■  ■  ■ ■ 

ЗК6    ■ ■   ■ ■ ■ ■    ■ ■ ■    

ЗК7   ■  ■  ■  ■ ■ ■     ■  ■ 

ЗК8     ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■  ■    

ЗК9        ■ ■ ■      ■   ■  

СК1 ■   ■    ■     ■  ■    

СК2  ■ ■  ■  ■   ■ ■  ■   ■    

СК3          ■    ■     

СК4 ■   ■     ■        ■    

СК5   ■ ■         ■     ■ ■ 

СК6            ■ ■ ■      

СК7      ■ ■         ■   

СК8 ■    ■       ■           

СК9 ■ ■ ■  ■  ■  ■  ■ ■■ ■   ■ ■ ■ 

 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

ОК

1 

ОК

2 

ОК

3 

ОК

4 

ОК

5 

ОК

6 

ОК

7 

ОК

8 

ОК

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

 

ОК 

14 

ОК 

15 

ВП

1 

ВП

2 

ВП

3 

РН 1 ■  ■ ■  ■ ■    ■ ■  ■ ■    

РН 2        ■    ■    ■   

РН 3 ■ ■                 

РН 4 ■ ■  ■   ■   ■ ■ ■ ■ ■     

РН 5    ■  ■             

РН 6    ■   ■   ■  ■  ■ ■ ■   

РН 7   ■  ■    ■      ■   ■ 

РН 8         ■    ■   ■ ■  

РН 9     ■ ■ ■        ■    

РН 10 ■   ■    ■     ■  ■   ■ 

РН 11  ■ ■  ■ ■   ■ ■ ■ ■  ■  ■   

РН 12     ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■       

РН 13 ■   ■             ■  

РН 14  ■ ■                

РН 15        ■    ■ ■  ■   ■ 

РН 16      ■ ■         ■   

РН 17 ■           ■     ■ ■ 

 

Гарант програми        професор Євген РОМАТ  


