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Реалії сьогодення, епоха соціокультурних трансформаційних викликів і 

нових запитів до реформування системи освіти України впливають на 

модернізацію й оновлення фахової підготовки, вдосконалення набутих 

особистістю інтегральних, загальних і фахових компетентностей.  

Метою підвищення кваліфікації (стажування) «Журналістика та 

соціальні комунікації в контексті сучасних реалій і викликів» є  розвиток 

соціально-комунікаційних орієнтацій, професійно-наукової, інформаційної, 

методологічної культури наукового пошуку, технологічних здібностей, 

критичного та дивергентного мислення, фахової та педагогічної майстерності, 

професійних компетентностей, необхідних для професійної комунікації в сфері 

журналістики та соціальних комунікацій, науково-дослідної, навчально-

методичної та викладацької діяльності, кар’єрного зростання у сфері 

професійної журналістської освіти; вдосконалення професійної підготовки 

фахівців з журналістикознавства та соціальних комунікацій шляхом 

поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок, набуття 

досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків в межах спеціальності за 

допомогою вивчення педагогічного досвіду, сучасних тенденцій соціально-

комунікаційного дискурсу; розвиток соціально-комунікаційних орієнтацій, 

професійно-наукової, інформаційної, методологічної культури наукового 

пошуку, технологічних здібностей, критичного та дивергентного мислення, 

фахової та педагогічної майстерності. 

Основними завданнями програми підвищення кваліфікації 

(стажування) «Журналістика та соціальні комунікації в контексті 

сучасних реалій і викликів» є створення сприятливих умов для засвоєння 

слухачами сутності соціально-комунікаційного змісту та організаційних видів і 

форм діяльності у закладах вищої освіти, впровадження науково-педагогічних 

методів і прийомів оптимізації освітнього процесу в умовах змішаного 

навчання в сфері журналістикознавства та соціальних комунікацій. створення 

сприятливих умов для засвоєння слухачами сутності психолого-педагогічного 

змісту та організаційних видів і форм діяльності у закладах вищої освіти, 

впровадження науково-педагогічних методів і прийомів оптимізації освітнього 

процесу в умовах змішаного навчання. 

Підвищення кваліфікації (стажування) є обов’язковою умовою обрання на 

посаду за конкурсом чи укладання контрактів працівників. Відповідальність за 

своєчасне підвищення кваліфікації викладачів покладено на завідувача кафедри 

соціальних комунікацій; контроль виконання плану-графіку – на директора 

Навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення. 

Програма підвищення кваліфікації (стажування) викладачів 

«Журналістика та соціальні комунікації в контексті сучасних реалій і 

викликів» спрямована на формування таких компетентностей, а саме: 

розуміння особливостей вербальної і невербальної поведінки викладача з 



журналістикознавства; врахування  психологічних особливостей створення та 

розвитку колективу, групи, команди; визначення сутності та причин конфліктів 

в соціо-комунікаційній діяльності та процедури примирення, які 

застосовуються під час конфліктних ситуацій (журналістська конфліктологія); 

визначення умов створення позитивного іміджу освітнього закладу та керівника 

(іміджелогія); здатність до самостійного вирішення психологічних проблем на 

конкретних прикладах у сфері соціо-комунікаційного дискурсу; готовність до 

формування й розвитку пізнавального інтересу, особистісного ставлення 

слухачів до змістово-технологічного наповнення освітньої програми з 

журналістики (підвищення кваліфікації). 

Програмні результати навчання: 

знати: суперечності, сутність інформаційних та комунікаційних 

процесів, індивідуальні та вікові особливості розвитку особистості в соціально-

комунікаційному аспекті; технології виходу з кризових комунікаційних 

ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва; принципи 

генерування інформаційного контенту і створення медіа-продукту, а також його 

промоцію; методи оцінювання діяльності колег як носіїв прав і обов’язків 

членів суспільства, представників громадянського суспільства; 

вміти: сформувати педагогічні знання і вміння здійснювати професійну 

діяльність у ЗВО в сфері соціокультурного комунікаційного дискурсу; 

застосувати методи науково-педагогічних досліджень в освітньому процесі (в 

т.ч. під час дистанційної освіти); на основі самопізнання сформувати власний 

стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування в 

журналістикознавстві; організовувати PR-кампанії освітньої організації на 

основі професійних знань з паблік рилейшенз; проводити тренінги з метою 

вироблення і вдосконалення фахових умінь і навичок з персоналом освітнього 

закладу в соціально-комунікаційній сфері; оцінювати інформаційний продукт, 

інформаційну акцію; використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні 

технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення соціально-

комунікаційних завдань; передбачати реакцію аудиторії на інформаційний 

продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-

комунікаційних наук; 

володіти: методами, прийомами і формами навчання, формування 

особистості фахівця в закладі освіти в напрямку соціально-комунікаційної 

діяльності; навичками аналізу концептуальних положень державної політики у 

сфері інформації та соціальної інформатики; сучасними науковими методами 

пізнання в журналістикознавстві та сфері соціальних комунікацій; методами 

вирішення завдань, які виникають під час виконання функцій, що пов’язані зі 

здійсненням інформаційної діяльності; методами ефективного просування 

створеного медійного продукту; принципами організації і контролю командної 

професійної діяльності в соціально-комунікаційній сфері. 

Програма підвищення кваліфікації(стажування) викладачів 

«Журналістика та соціальні комунікації в контексті сучасних реалій  і 

викликів» охоплює такі змістові модулі: 

− нормативно-правові та освітологічні засади у сфері інформації 

− соціально-психологічний аспект журналістської діяльності 

− менеджмент і лідерство в сфері соціальних комунікацій 



− інформаційно-комунікаційний контекст журналістської діяльності 

- типові та спеціальні задачі діяльності журналіста в галузі 

соціальних комунікацій  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


