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1. Профіль освітньо-професійної програми фахового молодшого 
бакалавра спеціальності 061 «Журналістика»

1 -  Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального закладу

Київський коледж Приватного вищого навчального 
закладу «Університет сучасних знань»

Освітньо-професійний 
ступінь, назва 
кваліфікації

фаховий молодший бакалавр;
фаховий молодший бакалавр з журналістики

Офіційна назва 
освітньої програми

освітньо-професійна програма фахового молодшого 
бакалавра «Журналістика», 
галузі знань 06 Журналістика, 
спеціальності 061 Журналістика

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

диплом фахового молодшого бакалавра; одиничний; 
180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців 
(на основі БЗСО);
180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців 
(на основі ПЗСО).

Наявність акредитації до 01.07.2024 р.
Цикл/рівень НРК України -  6 рівень, Р(3-ЕНЕА -  початковий 

рівень (короткий цикл), БОРТЖЕ -  5 рівень
Передумови наявність базової загальної середньої освіти, наявність 

повної профільної загальної середньої освіти 
(незалежно від здобутого профілю); професійної 
(професійно-технічної) освіти.
Умови прийому на навчання регламентуються 
Правилами прийому до Київського фахового коледжу 
Приватного вищого навчального закладу «Університет 
сучасних знань»

Мова викладання українська мова
Термін дії освітньої 
програми

на період навчання

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми

1іШз8://ш2 .ощ.іт /

2 - Мета освітньої програми
Створення цілісної системи підготовки фахівця, здатного вирішувати базові 
комплексні проблеми в галузі журналістики, а також створювати власні масові 
інформаційні продукти.

3 -  Характеристика освітньої програми
Опис предметної 
області

Об’єкти вивчення та діяльності: масові інформаційні 
продукти, етапи та процеси їх створення в різних 
сферах, соціальні комунікації в різних виявах і видах. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 
розв’язувати спеціалізовані задачі, знаходити творчі
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рішення або відповіді на практичні проблеми в галузі 
журналістики та продовжувати навчання на 
наступному рівні освіти.
Теоретичний зміст предметної області: поняття про 
журналістику, рекламу та зв’язки з громадськістю, 
редагування та інші види комунікаційної діяльності як 
соціальнокомунікаційні інститути.
Методи, методики та технології: прикладні 
соціально-комунікаційні технології; методи й 
методики збору, обробки та поширення інформації, 
медіа-планування, професійні норми та стандарти й 
інші спеціальні методи, що використовують у сфері 
соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях 
соціального комунікування.
Інструменти та обладнання: програмне забезпечення, 
комп’ютерна техніка, мультимедійні засоби, 
спеціалізоване обладнання, прилади та матеріали.

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна програма для фахового 
молодшого бакалавра. Програма орієнтована на 
оволодіння здобувачем освіти базовими знаннями та 
уміннями, а також практичними навичками щодо 
використання сучасних знань в галузі журналістики.

Основний фокус 
освітньої програми

Спеціальна освіта в галузі 06 Журналістика, 
спеціальність 061 Журналістика
Ключові слова: журналістика, інформація, 
комунікаційна діяльність

Особливості освітньої 
програми

Програма передбачає проходження практики в системі 
організацій та установ пов’язаних з журналістикою, 
засобами масової інформації, рекламою, 
виготовленням інформаційних продуктів; можливість 
подальшого навчання за початковим рівнем (короткий 
цикл) вищої освіти;
- першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 
Набуття додаткових кваліфікацій у системі 
післядипломної освіти та/або в системі освіти 
дорослих.

4 -  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого
навчання

Придатність до 
працевлаштування

Можливість працевлаштування у сфері засобів масової 
інформації, на підприємствах в закладах, установах, 
організаціях, пов’язаних з виготовленням 
інформаційних продуктів, індивідуальна професійна 
діяльність у сфері журналістики.
Випускник придатний до працевлаштування на посади 
у відповідності до Національного класифікатора 
професій за ДК 003:2010 на таких первинних посадах: 
2451.2 Журналіст
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2451.2 Випусковий редактор
2451.2 Член редакційної колегії
2451.2 Літературний співробітник
2451.2 Журналіст мультимедійних видань засобів 
масової інформації
2451.2 Кореспондент 
3131 Фотокоресподент
2451.2 Редактор
2451.2 Редактор літературний
2451.2 Редактор мультимедійних видань засобів 
масової інформації

Подальше навчання Можливість подальшого навчання за:
- початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти;
- першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 
Набуття додаткових кваліфікацій у системі 
післядипломної освіти та/або в системі освіти 
дорослих.

5 -  Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

-  організаційні форми: колективне, групове та 
інтегративне навчання; лекції, семінарські, практичні, 
лабораторні, індивідуальні заняття, консультації;
-  технології: дискусійні, проблемні технології 
навчання, технології дослідницького навчання, 
технології навчання у співробітництві, студентсько- 
центроване навчання, самонавчання, навчання через 
виробничу практику;
-  контроль знань: усні та письмові екзамени, заліки, 
диференційовані заліки, екзаменаційні перегляди, 
захист курсових робіт, захист звіту з практики, 
атестація.

Оцінювання За національною шкалою «відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно», «зараховано» / «не 
зараховано».

6 -  Програмні компетенції
Інтегральна
компетентність

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у галузі журналістики або у 
процесі навчання, що вимагає застосування положень і 
методів журналістики та характеризується певною 
невизначеністю умов; нести відповідальність за 
результати своєї діяльності; здійснювати контроль 
інших осіб у визначених ситуаціях.

Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку,
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верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні.
ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань 
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя.
ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово.
ЗК 4 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 5 Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології.
ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями.
ЗК 7. Здатність оцінювати та аналізувати соціально- 
економічні явища, процеси та дію економічних законів 
у суспільстві, використовувати основи економічних 
знань у різних сферах діяльності.
ЗК 8. Здатність формувати нові ідеї.
ЗК 9. Здатність до застосування знань з основ 
психології та етики ділового спілкування, 
компетентність в спілкуванні.
ЗК 10. Здатність до застосування знань етики та 
естетики, правильного сприйняття та оцінювання 
різноманітних явищ навколишнього світу та творів 
мистецтва.
ЗК 11. Здатність усвідомлення сутності та практичного 
застосування в системі управління організації 
основних понять і категорій менеджменту, основних 
функцій та принципів менеджменту.
ЗК 12. Здатність до оволодіння технічними та 
організаційними засобами реалізації правил безпеки та 
охорони праці на підприємстві.
ЗК 13. Здатність розуміти основні закономірності 
взаємодії людини, суспільства і природи, методи 
організації безпеки життєдіяльності людей, їх захисту 
від негативного впливу навколишнього середовища; 
дотримання екологічних норм і здатність приймати 
рішення щодо безпеки в межах свої повноважень.

Спеціальні
компетентності

СК 1 Здатність застосовувати теоретичні знання в 
області журналістики, традиційні і сучасні культурно- 
мистецькі процеси і практики у власній професійній 
діяльності.
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СК 2 Здатність втілювати творчі задуми при створенні 
інформаційного продукту.
СК 3 Здатність застосовувати знання зі сфери 
соціальних комунікацій у своїй професійній 
діяльності.
СК 4 Здатність формувати інформаційний контент.
СК 5 Здатність використовувати програмне 
забезпечення для вирішення професійних завдань.
СК 6 Здатність до критичної оцінки норм 
журналістської діяльності.
СК 7 Здатність здійснювати професійну діяльність 
відповідно до актів законодавства та міжнародних 
стандартів (за наявності).
СК 8 Здатність здійснювати міжособистісну, соціальну 
та професійну комунікацію в процесі виконання 
професійних завдань.
СК 9 Здатність до редагування текстів.
СІ< 10 Здатність планувати та управляти процесом 
виконання журналістського завдання.
СК 11 Здатність шукати і збирати інформацію.
СК 12 Здатність перевіряти фактичні дані.
СК 13. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності.
СК 14. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

7 -Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН 1 Знати загальні вимоги дотримання авторських та суміжних прав, захисту 
персональних даних, правил розповсюдження інформації.
ПРН 2 Діяти на основі етичних принципів, правових і безпекових норм у 
професійній діяльності з урахуванням культурних, релігійних, етнічних 
відмінностей та національних особливостей.
ПРН 3 Вміти аналізувати історичні події та процеси, що відбувались в минулому і 
відбуваються в сучасній Україні.
ПРН 4 Володіти державною мовою вільно, а іноземною мовою на рівні, 
необхідному для виконання професійних завдань.
ПРН 5. Вміти оцінювати та аналізувати соціально-економічні явища, процеси та 
дію економічних законів у суспільстві, використовувати основи економічних 
знань у різних сферах діяльності.
ПРН 6. Вміти аналізувати та застосовувати в практичній діяльності методи 
організації безпеки життєдіяльності людей, їх захисту від негативного впливу 
навколишнього середовища; володіти екологічною грамотністю та практичними 
навичками збереження здоров’я людини в умовах впливу негативних факторів 
середовища мешкання і праці.
ПРН 7 Знати базові поняття основ психології та володіти елементами етики 
ділового спілкування, компетентність в спілкуванні.
ПРН 8 Володіти знаннями етики та естетики, мати високі моральні якості та 
вміння правильно сприймати й оцінювати різноманітні явища навколишнього 
світу та твори мистецтва._____________________________
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ПРН 9 Вміти ефективно застосовувати в практичній діяльності знання з економіки 
та організації діяльності, з основ менеджменту, управління виробничим процесом. 
ПРН 10 Знати базові поняття, концепції в журналістиці, принципи журналістики, 
процеси створення інформаційних продуктів, традиційні та інноваційні техніки і 
технології, пов’язаність етапів створення і методів поширення продукту (твору). 
ПРН 11 Знаходити оригінальні рішення поставлених професійних завдань 
самостійно або у співпраці в колективі (групі), аргументуючи свій вибір.
ПРН 12 Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для 
пошуку та аналізу необхідно інформації у вирішенні практичних проблем.
ПРН 13 Використовувати набуті знання, конструктивні критичні зауваження 
фахівців стосовно своїх творчих та навчальних результатів для фахового розвитку. 
ПРН 14 Використовувати для творчого самовираження успішні українські та 
зарубіжні дизайнерські практики, засоби національної ідентифікації.
ПРН 15 Зображувати композиційно-цілісні об’єкти дизайну засобами графічних 
та художніх технік.
ПРН 16 Створювати макет (модель) об’єкту (продукту) дизайну для демонстрації 
творчого задуму.
ПРН 17 Обґрунтовувати вибір технік, технологій та матеріалів для створеного або 
спроектованого об’єкту (продукту) дизайну, враховуючи його екологічну 
безпечність.
ПРН 18 Застосовувати відповідне програмне забезпечення для виконання 
конкретного дизайнерського завдання.
ПРН 19 Оцінювати власні результати на всіх етапах розробки об’єкту (продукту) 
дизайну відповідно до нормативної документації.
ПРН 20 Демонструвати навички командної роботи, міжособистісної, соціальної та 
переговорної взаємодії з іншими.
ПРН 21 Проявляти ініціативу та креативні підприємницькі навички у професійній 
діяльності, у пошуку нових напрямів роботи та просуванні дизайнерського 
продукту на ринок.
ПРН 22 Самостійно ставити цілі, організовувати робочий час та простір, 
дотримуватися строків виконання завдань.
ПРН 23 Презентувати власні професійні компетентності, створенні об’єкти 
(продукти) або їх елементи в професійному середовищі, перед клієнтами, 
користувачами та споживачами, враховуючи тенденції ринку праці у сфері 
дизайну. __________________________________________________________

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються педагогічні 

працівники циклових комісій коледжу та науково- 
педагогічні працівники кафедр Університету.
З метою підвищення фахового рівня, педагогічні 
працівники проходять щорічне стажування та беруть 
участь у професійних тренінгах, конференціях._______

Матеріально-технічне
забезпечення

Освітній процес відбувається в лекційних аудиторіях, 
аудиторіях для практичних та семінарських занять. 
Частина приміщень забезпечені проекційно-медіа 
технікою загального користування, а також 
комп’ютерами, що підключені до мережі Інтернет.



Діють власні об’єкти соціально-побутової 
інфраструктури (конференц-зали, спортивна зала, 
медпункт).
Лабораторія комп’ютерного проектування, 
спеціалізована комп’ютерна лабораторія, художні 
майстерні.

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Офіційний веб-сайт Ьйр8://из2 .огц.иа / містить 
інформацію про освітні програми, освітню, наукову і 
виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 
прийому, контакти. Освітній процес забезпечується 
навчально-методичними комплексами дисциплін як у 
друкованому вигляді, так і в електронній формі. 
Матеріали навчально-методичного забезпечення 
освітньої програми викладені в Модульному 
середовищі освітнього процесу ГТВНЗ «Університет 
сучасних знань». Працює належно оснащена 
бібліотека; читальна зала забезпечена бездротовим 
доступом до мережі Інтернет. Інформаційні ресурси 
бібліотеки ГТВНЗ «Університет сучасних знань» 
формуються відповідно до предметної області та 
сучасних тенденцій наукових досліджень у даній 
галузі.

9 -  Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

Двосторонні договори про співпрацю з закладами 
фахової передвищої та вищої освіти України -  
партнерами, з метою здобуття кредитів Європейської 
кредитно-трансферної накопичувальної системи та 
відповідних компетентностей.

Міжнародна кредитна 
мобільність

Можливість академічного стажування у закладах 
вищої освіти-партнерах, перезарахування кредитів.

Навчання іноземних 
здобувачів перед вищої 
освіти



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність

Обсяг освітньої програми фахового молодшого бакалавра становить 180 
кредитів ЄКТС, з яких: 45 кредитів ЄКТС становлять вибіркові навчальні 
дисципліни.

Розподіл змісту Навчальний час всього та за 
циклами (академічних годин / 
кредитів)

1. Нормативні навчальні 
дисципліни

4005/133,5

1.1. Цикл загальної підготовки 1200/40,0
1.2. Цикл професійної та практичної 
підготовки

2805/93,5

2. Вибіркові навчальні дисципліни 1395/46,5
2.1. Цикл дисциплін самостійного 
вибору навчального закладу

855/28,5

2.2. Цикл дисциплін вільного вибору 
студента

540/18,0

ВСЬОГО 5400/180,0

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Ш ифр 
навч. 

дисц., 
№  пункту 

плану

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни , курсові проекти 

(роботи), практики, кваліф ікац ійна робота)

Всього 
год. / 

кредитів

Ф орма
підсумкового

контролю

1 2 3 4

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки (шифр - ЗП )

ЗП  1.1.01 У країнська м ова (за проф есійним  
спрям уванням )

120/4,0 екзамен

ЗП 1.1.02 О снови ф ілософ ських знань 90/3,0 екзамен
ЗП 1.1.03 Е коном ічна теорія 90/3,0 залік
ЗП 1.1.04 Л огіка 90/3,0 залік
ЗП 1.1.05 Інозем на м ова (за професійним 

спрям уванням )
180/6,0 екзамен

ЗП 1.1.06 Історія У країни 90/3,0 екзамен
ЗП 1.1.07 Історія української культури 90/3,0 залік
ЗП 1.1.08 Ф ізичне виховання 240/8,0 дифер. залік, 

диф ер. залік
ЗП 1.1.09 Інф орм атика та  ком п ’ю терна техніка 120/4,0 залік
ЗП 1.1.10 Е кологія  та  безпека ж иттєдіяльності 90/3,0 залік

Цикл професійної та практичної підготовки (ПП)

ПГІ 1.2.01 Історія видавничої справи 90/3,0 екзамен
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П П  1.2.02 К урсова робота з історії видавничої справи 60/2,0 курсова робота
ПП 1.2.03 О снови ж урналістики 150/5,0 екзамен
ПП 1.2.04 К оректура 150/5,0 екзамен
ПГІ 1.2.05 П равознавство 90/3,0 залік
П П  1.2.06 Загальне м овознавство 120/4,0 екзамен
П П  1.2.07 О хорона праці в галузі 90/3,0 залік
ПП 1.2.08 О снови редакторської м айстерності 120/4,0 екзамен
ПП 1.2.09 В идавничо-поліграф ічні стандарти 120/4,0 залік
ПП 1.2.10 Редагування навчальної, довідкової, 

худож ньої і д итячо ї літератури
120/4,0 екзамен

ПП 1.2.11 О снови книгознавства 150/5,0 екзамен
ПП 1.2.12 Теорія ж урналістики 120/4,0 екзамен
ПП 1.2.13 К урсова робота з теор ії журналістики 60/2,0 курсова робота
ПП 1.2.14 Історія світової літератури 240/8,0 залік, залік, 

залік, екзамен
ПП 1.2.15 П ресова ж урналістика і практикум 240/8,0 залік, екзамен
ПП 1.2.16 Історія ж урналістики 120/4,0 екзамен
ПП 1.2.17 О рганізація і економ іка видавничої справи 120/4,0 екзамен
ПП 1.2.18 М етоди і прийом и ж урналістської праці 120/4,0 залік
ПП 1.2.19 Т екстознавство 120/4,0 залік
ПП 1.2.20 П рактикум  з інозем ної мови 90/3,0 підсумковий

контроль
ПП 1.2.21 П рактика ознайом ча 90/3,0 дифер. залік
ПП 1.2.22 П рактика навчально-виробнича 90/3,0 дифер. залік
ПП 1.2.23 П рактика виробнича 135/4,5 дифер. залік

Загальний обсяг обов’язкового компоненту 4005,0

Вибіркові компоненти ОП

Ш ифр 
навч. 
дисц., 

№  пункту 
плану

К ом поненти освітньої програми
В сього 
год. / 

кредитів

Ф орма
підсумкового

контролю

1 2 3 4
Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу

2.1.01
П сихологія 120/4,0 залік
М едіаком ун ікац ії та  ж урналістська етика

2.1.02 Історія науки 240/8,0 затік
затікІсторія соц іально-ком унікаційних технологій

2.1.03 Реклам ознавство  та  підготовка реклам них 
видань 120/4,0

затік

Г азетно-ж урнальне виробництво
2.1.04 Т ипологія  пом илок 120/4.0 залік

П убліцистична м айстерність
2.1.05 Редагування перекладацької літератури

135/4,5
затік

О снови ф отож урналістики

2.1.06 О нлайн-ж урналістика
120/4,0

залік

М енедж м ент засобів м асової ком унікації

Цикл дисциплін вільного вибору студента



2.2.1 П ерел ік  1 240/8,0 залік, екзамен
2.2.1.01 Інозем на м ова для ж урналістів
2.2.1.02 Риторика
2.2.2 П ерел ік  2 120/4,0 залік

2.2.2.01 П рактикум  з української мови для 
редакторів

2.2.2.02 П рактична стилістика та культура мови
2.2.3 П ерел ік  3 180/6,0 залік

2.2.3.01 Редагування наукової, науково-популярної, 
сусп ільно-політичної і уж иткової літератури

2.2.3.02 Технологія  ін терв’ю

Загальний обсяг вибіркових компонент 1395,0

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 5400/180
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