
ЗВІТ 

про опитування абітурієнтів, з метою вивчення  їхніх запитів та очікувань від 

навчання за освітньо-професійною програмою Журналістика 

 

Анкетування було проведено в період вступної кампанії 2022 року до 

опитування було запрошено абітурієнтів, які подавали заяви на вступ до 

Київського фахового коледжу Приватного вищого навчального закладу 

«Університет сучасних знань». В опитуванні прийняло участь 52 особи, 28 

осіб із опитаних подали заяви на вступ за спеціальністю 061 Журналістика. 

 

1. Чому обрали для навчання саме Київський фаховий коледж Приватного 

вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»? 

 

2. За якою спеціальністю бажаєте навчатись? 
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4. Чому обрали саме спеціальність 061 Журналістика? 

 
 

5. Що найбільше вабить в обраній спеціальності? 
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6. Ваші очікування від навчання у Київському фаховому коледжі Приватного 

вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» за спеціальністю 

061 Журналістика? 

 

7. Які особистісні якості бажаєте розвинути під час навчання за 

освітньо-професійною програмою Журналістика? 
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З діаграми видно, що найбільшу перевагу абітурієнти віддали наступним 

особистісним якостям: 

− Організаційні та лідерські навички;  

− Комунікативні навички; 

− Відкритість; 

− Адаптивність: 

− Моральна стійкість 

 

 

8. Якими професійними навичками бажаєте володіти під час навчання за 

освітньо-професійною програмою Журналістика? 

 

 
З діаграми видно, що найбільшу перевагу абітурієнти віддали наступним 

компетентностям: 

− Аналітичні здібності 

− Навички роботи з комп'ютером;  
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− Здатність шукати і збирати інформацію, редагувати тексти 

− Здатність ефективно просувати створений медійний продукт 

 


