
Позначка часу

Вкажіть, будь ласка, Ваше 

прізвище, ім'я, по-батькові та 

підприємство, яке 

представляєте

Виберіть з переліку компетентностей освітньої програми ті компетентності, які 

Ви вважаєте найактуальнішими для підготовки майбутнього фахівця?

Чи вважаєте Ви, що в освітній 

програмі доцільно вилучити 

деякі навчальні дисципліни? 

Якщо так, то які?

Які на Вашу думку потрібно 

запровадити нові 

навчальні дисципліни 

(вкажіть орієнтовну назву)?

На що б Ви порадили звернути 

увагу під час практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти за даною 

освітньою програмою відповідно 

до вимог сучасного ринку праці?

До яких видів 

освітньої діяльності 

Коледжу Ви хотіли б 

бути залучені?

Інші Ваші 

зауваження та 

пропозиції

15 жовтень 2021 р.
Паляниця Віктор Анатолійович Центр 

оперативної поліграфії

СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність.

СК07. Здатність володіти технологіями цифрової безпеки.

СК08. Здатність розуміти стан та перспективи розвитку видавничої справи та медіакомунікацій з 

врахуванням особливостей регіону.

ПР05 Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних завдань

ПР06 Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та 

передбачуваних ризиків.

ПР19 Застосовувати знання технологій цифрової безпеки для створення якісного медіапродукту

ПР20 Аналізувати та визначати вимоги та потреби розвитку видавничої справи та медіаринку з 

врахуванням особливостей регіону.

Ні, не вважаю. 

«Реклама і дизайн в поліграфії», 

«Технології поліграфічного 

виробництва».

На нашу думку, варто було б збільшити 

кількість годин виробничої практики. Адже 

сучасні вимоги ринку спонукають готувати 

фахівців із більшим досвідом практичної 

роботи. 

забезпечення виробничої 

практики на базі Вашого 

закладу/установи

10 грудень 2021 р.
Білах Іван Богданович ТЗОВ 

«Видавництво АСТОН»

СК08. Здатність розуміти стан та перспективи розвитку видавничої справи та медіакомунікацій з 

врахуванням особливостей регіону.

ПР05 Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних завдань

ПР06 Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та 

передбачуваних ризиків.

ПР07 Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.

ПР08 Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, 

і розкривати способи та джерела здобування тих знань.

ПР10 Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних 

цінностей і досягнень

Ні. В освітній програмі достатньо 

редакторських і видавничих дисциплін 

для підготовки фахівця у сфері 

видавничої справи та медіакомунікацій. 

Можливо, «Промоція новинок 

книгодруку», що дозволить більше 

орієнтуватися на книго-

видавничому ринку та просувати 

видавничу продукцію. 

Вважаю, варто збільшити кількість годин 

виробничої практики. 

проведення для студентів 

лекцій, семінарів, тренінгів 

та майстер- класів, 

забезпечення виробничої 

практики на базі Вашого 

закладу/установи



Дата Стейкхолдер Прізвище, ім'я Електронна пошта Телефон Програма Пропозиція

2021-12-09 20:51:29 викладачі Гайда Ольга Мирославівна olha_haida@ukr.net +380971051991 Журналістика

Ввести вибіркову дисципілну, яка б підсилила формування у студентів професійної комунікативної 

компетентності у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні, письмі), а 

також вдосконалення вже набутих на попередньому етапі навчання загальних комунікативних компетенцій.

2021-12-06 11:36:45 працедавці Надія Березюк mediator.te.ua@gmail.com +380979350241 Журналістика

Студенти-бакалаври вміють працювати з текстами. Та нині цього вже замало. У редакціях онлайн-медіа й 

телебачення потрібно створювати відеорепортажі й сюжети. Тому в освітню програму, звісно, варто додати 

курси з Тележурналістики, Основ операторської майстерності та монтажу. Тоді зможемо говорити про 

універсальність журналістів-випускників, які  нині більш затребувані в медіа. Цінні також майстер-класи 

фахівців, але вони якісніші тоді, коли студенти мають базові знання та вміння і можуть ставити запитання, які 

їм цікаві, – шеф-редакторка інтернет-телебачення «МедіаТОР» Надія Березюк.

2021-12-01 16:37:12 працедавці Андрій galyasereda01@gmail.com +380976902310 Журналістика
Було б непогано додати більше практики для студентів,а також консультацій чи майстер-класів від 

професіоналів даної спеціальності.

2021-02-12 18:09:57

абітурієнти, 

студенти, 

випускники

Владислава kapitanvlada15@gmail.com +380983039415 Журналістика

Значну роль у становленні громадського суспільства в Україні займають журналістські розслідування. Для 

того аби ефективно їх проводити нам необхідні навички пошуку, визначення методики осмислення інформації, 

аналізу та оцінки явищ із різних сфер життя суспільства у процесі розслідування. Крім того, нам цікаво як 

відбувається адаптація закордонного досвіду цього виду журналістської діяльності до українських умов.

2021-02-12 18:09:43

абітурієнти, 

студенти, 

випускники

Владислава kapitanvlada15@gmail.com +380983039415 Журналістика

Значну роль у становленні громадського суспільства в Україні займають журналістські розслідування. Для 

того аби ефективно їх проводити нам необхідні навички пошуку, визначення методики осмислення інформації, 

аналізу та оцінки явищ із різних сфер життя суспільства у процесі розслідування. Крім того, нам цікаво як 

відбувається адаптація закордонного досвіду цього виду журналістської діяльності до українських умов.

2021-02-12 18:04:43

абітурієнти, 

студенти, 

випускники

Тетяна tlenko468@gmail.com +380971031387 Журналістика

В сучасному світі досить поширеними є маркетингові практики технологій привернення уваги та залучення 

цільової аудиторії до бренду за допомогою створення та поширення пов’язаної з ним актуальної та цінної 

інформації, так званий КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ. Вважаємо, що для нас, як майбутніх фахівців із соціальних 

комунікацій та журналістики це є дуже важливим, оскільки найпоширенішими комунікаційними каналами 

контент-маркетингу є веб-сайти та соціальні мережі. Просимо розглянути можливість включення до плану 

підготовки такого навчального курсу або хоча б окремих тем з нього.

2021-02-12 18:04:23

абітурієнти, 

студенти, 

випускники

Тетяна tlenko468@gmail.com +380971031387 Журналістика

В сучасному світі досить поширеними є маркетингові практики технологій привернення уваги та залучення 

цільової аудиторії до бренду за допомогою створення та поширення пов’язаної з ним актуальної та цінної 

інформації, так званий КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ. Вважаємо, що для нас, як майбутніх фахівців із соціальних 

комунікацій та журналістики це є дуже важливим, оскільки найпоширенішими комунікаційними каналами 

контент-маркетингу є веб-сайти та соціальні мережі. Просимо розглянути можливість включення до плану 

підготовки такого навчального курсу або хоча б окремих тем з нього.


