
ЗАУВАЖЕННЯ

до звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Відповідно до пункту 16 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/33851, ознайомившись із звітом думку
експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Назва ЗВО Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 8276

Назва ОП Журналістика

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

заклад вищої освіти надає мотивовані зауваження до нього:

Відповідь Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на звіт експертної групи з
проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми підготовки магістра 8276 Журналістика
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка погоджується зі Звітом ЕГ і врахує
зауваження і пропозиції щодо покращення якості ОПП «Журналістика» і якості освітнього процесу. Стосовно
означення слабких сторін, недоліків і рекомендацій щодо удосконалення у контексті нормативних критеріїв
зазначимо таке. Критерій 1. Група забезпечення ОП врахує побажання ЕГ щодо конкретизації місії освітньої
програми для розвитку медіасередовища Хмельниччини. Відповідно до Положення про освітні програми в
Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здобувачі вищої освіти беруть участь у
створенні і розбудові освітньої програми. Група забезпечення враховує й досвід випускників ОП через їх
опитування, комунікацію з роботодавцями, аналізує інформацію про працевлаштування, кар’єрний шлях
випускників ОП. Результати моніторингу періодично обговорюються на засіданні випускової кафедри
журналістики, науково-методичної/вченої рад факультету української філології та журналістики. Зокрема до 6
листопада проводився моніторинг ОП, здійснювалося опитування здобувачів щодо розуміння ними цілей ОП,
випускників й роботодавців щодо повноти сформованих компетентностей, оцінювання освітньої програми на
відповідність критеріям забезпечення якості. Результати планується обговорити на засіданні кафедри журналістики
9 листопада 2020 р. і врахувати при подальшому перегляді ОП. Передбачається оприлюднити ці результати на сайті
кафедри. Практика залучення випускників до модернізації освітньої програми поглиблюватиметься. Критерій 2.
Досвід забезпечення права і механізмів вибору здобувачами навчальних курсів інших ОП, які реалізуються в
університеті, розвивається. Право і можливість такого вибору регулює "Положення про порядок реалізації права на
вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені
Івана Огієнка (нова редакція)" (URL: https://drive.google.com/file/d/1yeup5-eknPm2Yf18RXGYZjZPlKnfq310/view). До
послуг здобувачів КАТАЛОГ навчальних дисциплін вільного вибору студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня
вищої освіти на 2020-2021 навчальний рік (денна форма навчання), затверджений вченою радою К-ПНУ (протокол
№8 від 28 серпня 2020 р.) і уведений в дію наказом ректора №95-ОД. Університет системно працює над
забезпеченням вільного вибору студентів. Зокрема, студенти І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
мали можливість вільного вибору на 2020–2021 навчальний рік (денна форма навчання) із каталогу навчальних
дисциплін (у межах університету) (URL:
https://drive.google.com/file/d/1CyU0rzPVxcGQaoP9rzxvtuCKrRmVO__H/view). Випускникам магістерської освітньо-
професійної програми «Журналістика» присвоюється освітня кваліфікація «магістр журналістики». Стандарт вищої
освіти зі спеціальності 061 Журналістика відсутній для магістерського рівня. Відсутність асистентської практики в

https://naqa.gov.ua/


ОПП обґрунтована тим, що освітня програма і навчальний план підготовки магістра журналістики не передбачає
присвоєння кваліфікації «викладач», позаяк основою для присвоєння професійних кваліфікацій є професійні
стандарти, які наразі перебувають в процесі розробки, а порядок присвоєння професійних кваліфікацій ЗВО
нормативно не врегульований. Критерій 3. Правила прийому до Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка в 2020 році (зі змінами), розроблені відповідно до законодавства України,
встановлюють, що для здобуття ступеня магістра журналістики вступники складають єдиний вступний іспит з
іноземної мови і фахове випробування (тестування). Додаткові бали для вступників, які мають здобутки у навчанні
чи науковій роботі, не передбачені. Група забезпечення ОП, відділ міжнародних зв’язків працюють над
пожвавленням академічної мобільності учасників освітнього процесу. Інформація про програми міжнародної
академічної мобільності розміщена на вебсайті університету (URL: http://inter.kpnu.edu.ua/prohramy-mizhnarodnoi-
akademichnoi-mobilnosti/). Відповідно до Закону України «Про освіту» результати навчання, здобуті шляхом
неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному
законодавством. В Україні поки що не існує визнаних стандартів неформальної освіти, проте університет заохочує
студентів до здобуття освіти всіх видів. Створена робоча група К-ПНУ з розробки Положення про визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті. Критерій 4.Відповідальні особи за ведення
сайту факультету української філології та журналістики, кафедри журналістики, члени груп забезпечення освітніх
програм спеціальності 061 Журналістика, наразі інтенсивно працюють над тестуванням сайту з метою покращенням
його змісту, дизайну та юзабіліті. Критерій 5.Силабуси компонентів освітніх програм розміщуються здебільшого на
вебсторінках кафедр, розташованих у системі Moodle. На сайті кафедри журналістики дублюється розміщення всіх
силабусів навчальних дисциплін та інших освітніх компонентів ОПП «Журналістика», зокрема й тих, що
забезпечують інші кафедри університету. З суто технічних причин доступ до цих ресурсів тимчасово буває
обмеженим. Критерій 6. Щорічно результати наукової та викладацької роботи НПП визначаються у Рейтингу
науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів К-ПНУ, який оприлюднюється на сайті університету. За
цьогорічним рейтингом кафедра журналістики посіла шосте місце серед кафедр університету (URL:
https://drive.google.com/file/d/1NjBt7OHFIt6VWIWSoWyOb3hRzghc8cGQ/view). Старший викладач кафедри
журналістики Л. Громик увійшла до десятки кращих науково-педагогічних працівників К-ПНУ імені Івана Огієнка
за посадовою категорією "Старший викладач, викладач, асистент". Положення про неформальну освіту буде
затверджено Вченою радою університету до кінця календарного року. Кафедра залучає до викладацької діяльності
кращих випускників ОП. З лютого 2020 р. на кафедрі журналістики розпочала працювати О. Голуб, яка з червоним
дипломом закінчила магістратуру за спеціальністю 061 «Журналістика» (у теперішній час перебуває в декретній
відпустці). О. Почапська, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, завершила
навчання в докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка та інтенсивно працює над
підготовкою до захисту докторської дисертації за рубрикатором 27.00.00. "Соціальні комунікації". Критерій 7. Захист
від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, право на оскарження дій органів управління
університету та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників регламентовані Статутом і
Правилами внутрішнього розпорядку університету. Юридична служба, інші структурні підрозділи університету
працюють над укладанням окремого документа, що унормовуватиме механізм врегулювання конфліктних ситуацій
у ЗВО. Покликання на вирішення зазначених питань міститься у Кодексі про академічну доброчесність К-ПНУ імені
Івана Огієнка (URL: http://integrity.kpnu.edu.ua/). Усі конфліктні ситуації розглядає Комісія з академічної
доброчесності Університету (на сьогодні діє в складі 21 особи, голова Н. Мазур, доктор економічних наук, професор).
Процедура обговорення заяв і реагування на них прописана в Кодексі з вказівкою термінів і порядку розгляду.
Критерій 8. До роботи над ОП ще активніше і масштабніше залучатимуться стейкхолдери та фахівці, які змогли б
суттєво вплинути на покращення ефективності ОП. Наразі можна говорити про успішно налагоджену співпрацю з
UA: Суспільне у Києві, Тернополі і Хмельницькому. Студенти ОП готуються до проходження виробничої фахової
практики, за результатами якої обов'язково будуть враховуватися відгуки стейкхолдерів і вони будуть
запрошуватись на процедуру проведення захисту практики. Критерій 9. Для забезпечення безперебійного й
ефективного функціонування мережевих ресурсів університету на засіданні ректорату 15 жовтня 2020 р. (протокол
№8) ухвалено питання про закупівлю нового сервера. Ректор С.А. Копилов
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Шляхом підписання цих зауважень запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
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