
 

 

 



 

 

 



 

 

 
ПЕРЕДМОВА 

 
1 .  РОЗРОБЛЕНО: 

Робочою групою Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» у складі: 

- Стєкольщикова Валентина Андріївна - кандидат наук із соціальних 

комунікацій, завідувач кафедри журналістики; 

- Бабич Віра Ігорівна, кандидат філологічних наук - доцент кафедри 

журналістики.  

- Митрофанов Олександр Олександрович - Заслужений журналіст 

України, доцент кафедри журналістики. 

 

 

2.  ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Вченою радою Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» (Протокол № 1 від «31» серпня 2019 р. ). 

 

3. ВВЕДЕНО В ДІЮ: 

Наказом ректора Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» (Протокол № 71 від «31» серпня 

2019 р. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Преамбула 
Освітньо-професійна програма «Журналістика» ПЗВО «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» розроблена відповідно до 

Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 06 

Журналістика, спеціальність 061 Журналістика, затвердженого та введеного в дію 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 864 та 

погодженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти від 21.05.2019 р. № 5. 



 

 

 
Загальна характеристика 

 

Рівень вищої Перший (бакалаврський) рівень     
освіти       

       

Ступінь вищої Бакалавр      
освіти       

      

Галузь знань 06 Журналістика     
      

Спеціальність 061 Журналістика     
       

Обмеження відсутні      
щодо форм       
навчання       

  

Освітня Бакалавр журналістики 

 кваліфікація 
      

Кваліфікація в Ступінь вищої освіти – Бакалавр     
дипломі Спеціальність – 061 Журналістика     

 Освітня програма – Журналістика     
  

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

немає 

Цикл/рівень HPK України –7рівень, FQ-EHEА –перший цикл, QF-LLL –6 

рівень 

Мова 

викладання 

українська мова 

Термін дії 

освітньої 

програми 

до акредитації  

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

 https://mku.edu.ua 

Опис Об'єкти вивчення та діяльності: соціальні комунікації в різних 

їхніх виявах і видах; продукти соціального комунікування; 

аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів. 

Мета навчання: сформувати здатність випускника розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 

соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і 

методів соціальнокомунікаційних та інших наук і 

характеризується невизначеністю умов. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття про 

журналістику, рекламу та звʼязки з громадськістю, видавничу 

предметної 
області 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 діяльність та редагування й інші види комунікаційної діяльності 

як соціальнокомунікаційні інститути. 

Методи, методики та технології: прикладні соціально- 

комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та 

поширення інформації, медіапланування, професійні норми та 

стандарти й інші спеціальні методики, що використовують у 

сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях 

соціального комунікування. 

Інструменти та обладнання: телевізійне та радіообладнання, 

компʼютерна техніка, програмне забезпечення для обробки 

зображень, відео, звуку та верстки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Академічні Право продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти та 

здобувати додаткові кваліфікації у системі післядипломної освіти права 

випускників 
       



 

 

 
Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та  
практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що 
передбачає застосування положень і методів соціально-

комунікаційних та інших наук і характеризується 

невизначеністю умов 

Загальні 
компетентності 

ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК10. 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. 

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою. 

ЗК12. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних 

комунікацій у своїй професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

СК04. Здатність організовувати й контролювати командну 

професійну діяльність. 

СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний 

продукт. 

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Здійснюється за індивідуальними договорами учасників 

освітнього процесу Угода про програму паралельного навчання 

для студентів та отримання другого диплому, спільні 

дослідження в межах наукових програм між Вищої школи 

менеджменту в Легніці (Польща) і ПЗВО МКУ імені Пилипа 

Орлика (з 2016 р.) 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Згідно з угодами про міжнародну кредитну мобільність, зокрема 

ERASMUS+ 

Навчання 

іноземних 

Можливе навчання англійською мовою або після вивчення 

курсу української мови 



 

 

здобувачів вищої 

освіти 

Системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості освіти  

Систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ПЗВО 

МКУ імені Пилипа Орлика розроблено згідно з принципами: 

- відкритість усіх процесів, пов’язаних із наданням освітніх 

послуг; 

- сучасність змісту, форм, методів і технологій навчання 

здобувачів вищої освіти, слухачів та аспірантів; 

- варіативність і гнучкість у реалізації освітніх програм; 

- об’єктивність оцінок і суджень, постійна рефлексія; 

- практична спрямованість освітнього процесу, відповідність 

потребам ринку праці. 

Система передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

- удосконалення планування освітньої діяльності: 

- затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх 

програм; 

- підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти; 

- посилення кадрового потенціалу університету; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; 

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення 

ефективності управління освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про діяльність 

університету; 

- створення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників ПЗВО 

«МКУ імені Пилипа Орлика» та здобувачів вищої освіти;  

- участь університету в національних та міжнародних 

рейтингових дослідженнях   закладів вищої освіти. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань 

ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції 

ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що 

організована й проведена самостійно або разом з колегами 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел 

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. 

ПР09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, 

представників громадянського суспільства. 

ПР10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і досягнень. 

ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію, українською мовою. 

ПР12. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію, іноземною мовою. 

ПР13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні 

акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних наук. 

ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 

ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з 

урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. 

ПР16. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 
інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію. 

ПР17. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних 

інтернет-платформах. 

ПР18. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.  
 
Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації Атестація відбувається у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи здобувачів вищої 
освіти 

  

Вимоги до Кваліфікаційна робота являє собою виготовлений 

інформаційний продукт або проект інформаційної акції чи 

інформаційну акцію, до яких додають пояснювальну 

записку. 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у  

сфері соціальних комунікацій, що характеризується 

комплексністю і невизначеністю умов. 

кваліфікаційної 
роботи 

 
 
 
 
 
      

  
 
 
 
 

 



 

 

Матриця відповідності компетентностей дескрипторам 
НРК 

 
Класифікація Знання Уміння Комунікація Автономія та 
компетентностей    відповідальність 
за НРК     

  Загальні компетентності  
ЗК 01 Здатність    

 застосовувати    
 знання в    
 практичних    
 ситуаціях    

ЗК 02 Знання та    
 розуміння    
 предметної    
 області та    
 розуміння    
 професійної    
 діяльності    

ЗК 03 Здатність бути    
 критичним і    
 самокритичним    

ЗК 04  Здатність до пошуку,   
  оброблення та   
  аналізу інформації з   
  різних джерел   

ЗК 05  Навички   
  використання   
  інформаційних і   
  комунікаційних   
  технологій   

ЗК 06  Здатність до   
  адаптації та дії в   
  новій ситуації   

ЗК 07   Здатність  
   працювати в  
   команді  

ЗК 08    Здатність навчатися і 
    оволодівати 
    сучасними знаннями 

ЗК 09    Здатність реалізувати 
    свої права і обов’язки 
    як члена суспільства, 
    усвідомлювати 
    цінності 
    громадянського 
    (вільного 
    демократичного) 
    суспільства та 
    необхідність його 
    сталого розвитку, 
    верховенства права, 
    прав і свобод людини 
    і громадянина в 
    Україні 

ЗК 10    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 11   Здатність  
   спілкуватися  
   державною  
   мовою  

ЗК 12   Здатність  
   спілкуватися  
   іноземною мовою  

Спеціальні (фахові) компетентності  
СК 01 Здатність    

 застосовувати    
 знання зі сфери    
 соціальних    
 комунікацій у    
 своїй    
 професійній    
 діяльності    

СК 02  Здатність формувати   
  інформаційний   
  контент.   

СК 03  Здатність   
  створювати   
  медіапродукт   

СК 04   Здатність  
   організовувати й  
   контролювати  
   командну  
   професійну  
   діяльність  

СК05   Здатність  
   ефективно  
   просувати  
   створений  
   медійний  
   продукт  

СК06 Здатність до    
 провадження    
 безпечної    
 медіадіяльності    



 

 

 
Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей  

 
 
 
 
                                     Компетентності          

                    Загальні компетентності           Спеціальні (фахові)   
          Інтеграль                                 компетентності   

 Програмні результати навчання   на   

ЗК
01

  

ЗК
02

  

ЗК
03

  

ЗК
04

  

ЗК
05

  

ЗК
06

  

ЗК
07

   

ЗК
08

   

ЗК
09

  

ЗК
10

  

ЗК
11

  

ЗК
12

  

СК
01

  

СК
02

  

СК
03

  

СК
04

  

СК
05

   

СК
06

  
          компетент                        
                                                     

          ність                                            
                                                      

 ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції  +  +                                        
 

на основі отриманих знань 
                                            

                                                  

 ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної                                               
 спеціалізації для створення інформаційного  +       +                                    

 продукту чи для проведення інформаційної акції                                               

 ПР03.  Оцінювати  свій  чи  чужий  інформаційний                                               
 продукт, інформаційну акцію, що організована й  +         +                                   

 проведена самостійно або разом з колегами                                               

 ПР04.  Виконувати пошук, оброблення  та  аналіз  +           +                                
 

інформації з різних джерел 
                                             

                                                  

 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                                                     

 ПР09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і  +                      +                     
 

обов’язків   членів суспільства, представників 
                                            

                                               



 

 

                          
                          

 громадянського суспільства                         
 ПР10.  Оцінювати  діяльність  колег  з  точки  зору            +             
 зберіганнятапримноженнясуспільнихі  +                       

 культурних цінностей і досягнень                         
 ПР11.   Вільно  спілкуватися,   включаючи   усну,             +            
 письмову та електронну комунікацію, українською  +                       
 мовою                         

 ПР12.   Вільно  спілкуватися,   включаючи   усну,              +           
 письмову та електронну комунікацію, іноземною  +                       

 мовою                         
 ПР13. Передбачати реакцію аудиторії на                         
 інформаційний продукт чи на інформаційні акції,  +              +         
 

зважаючи на положення й методи соціально- 
                      

                         

 комунікаційних наук                         

 ПР14. Генерувати інформаційний контент за                         
 заданою темою з використанням                         

 
доступних, а також обовʼязкових джерел 

 +                +       
                         
 інформації                         

 ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на                         
 задану тему, визначеного жанру, з урахуванням  +                 +      

 каналу поширення чи платформи оприлюднення                         

 ПР16. Планувати свою роботу та роботу колег,                         
 спрямовану як на генерування інформаційного  +                   +    
 

контенту, так і створення медіапродукту, а також 
                      

                         

 його промоцію                         

 ПР17. Розміщувати оперативну інформацію про                         
 свій медіапродукт на доступних інтернет-  +                     +  

 платформах                         

 ПР18. Використовувати необхідні знання й                    + 
 технології для виходу з кризових комунікаційний  +                       
 

ситуацій на засадах толерантності, діалогу й 
                       

                         

 співробітництва                          


