
Таблиця запропонованих змін і рекомендацій 

Прізвище, ім’я Організація Запропоновані зміни Коли було 

внесено 

пропозицію 

Підтримано / відхилено / на 

розгляді 

Любов Тімкова UA: Поділля Ззвернути увагу на практичну 

підготовку студентів, додати більше 

дисциплін із інтернет-журналістики, а 

також звернути увагу на загальний 

розвиток студентів 

01.02.2021 р. Підтримано. Додано такі освітні 

компоненти: «Новітні медіа» 

(комплексне вивчення теорії та 

практики функціонування 

мережевих медіа; опанування 

технологій соціальних 

комунікацій), «Цифрова візуальна 

комунікація» (опанування методів і 

прийомів створення якісного 

графічного дизайну із 

застосуванням знань із 

комунікативістики, брендингу й 

управління проєктами), 

«Інформаційно-аналітична 

діяльність» (поглиблення здатності 

роботи із базами даних, 

структурування й аналізу 

інформації, формування аналітики 

й прогнозів) 

Людмила Весела Дунаєвецький 

вісник 

Нам важливо, щоб до нас приходили 

фахівці із розумінням роботи інтернет-

медіа і друкованих періодичних видань 

13.03.2021 Підтримано. Додано такі освітні 

компоненти: «Оптимізація текстів 

для Інтернет-ресурсів» (робота з 

текстами для інтернет-медіа); 

«Створення і просування 

медіапродукту» (поглиблене 

вивчення технологій 

комунікативного супроводу й 

SMM), «Інформаційні технології в 



медіагалузі» (поглиблене вивчення 

інформаційних технологій та 

особливостей їх впливу на 

аудиторію). 

Експертна група 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Супрун В.М. 

Безчотнікова 

С.В. 

Євченко Т.А. 

У формуванні цілей освітньої програми 

не відбулося продуктивного залучення 

роботодавців, тому рекомендуємо ЗВО 

запрошувати стейкхолдерів, особливо 

регіональних, на засідання кафедри чи 

круглих столів, задля врахування 

їхнього досвіду в удосконаленні ОП, 

наближенні її до регіональних потреб 

сучасного медіаринку. 

03.02.2021-

05.02.2021. 

Враховано (відображено у 

протоколах засідань кафедри 

журналістики) 

Експертна група 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Супрун В.М. 

Безчотнікова 

С.В. 

Євченко Т.А. 

Блоковий принцип побудови 

варіативної частини навчального плану 

не знайшов виправдання в системі 

повного права вибору здобувачами тої 

чи іншої дисципліни, оскільки сам 

блоковий набір не дає такої 

можливості, тому рекомендуємо ЗВО 

імплементувати каталогову модель 

репрезентації вибіркових дисциплін. 

Також було б бажаним організовувати 

«Ярмарку дисциплін» (назва умовна), 

на якій упродовж тижня-двох 

репрезентуватимуться дисципліни 

вибіркового циклу на 

загальноуніверситетському рівні. 

Яскраве представлення вибіркової 

дисципліни дасть можливість 

здобувачам у процесі вибору ґрунтовно 

познайомитися з її змістовими 

компонентами, з іншого боку – 

03.02.2021-

05.02.2021. 

Відмовилися від блокового 

принципу побудови варіативної 

частини навчального плану 



посилить здорову конкуренцію в 

середині викладацького колективу, що, 

у свою чергу, інспіруватиме 

підвищення рівня їх педагогічної 

майстерності. 

Експертна група 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Супрун В.М. 

Безчотнікова 

С.В. 

Євченко Т.А. 

Наявна термінологічна колізія у 

документах, що регламентують 

визнання результатів неформальної 

освіти 

03.02.2021-

05.02.2021 

Термінологічну колізію 

ліквідовано. Було внесено зміни до 

освітньо-професійної програми у 

редакціях 2018, 2019 і 2020 років. У 

редакції 2021 року 

використовується формулювання 

«публічний захист кваліфікаційної 

роботи» 

Експертна група 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Супрун В.М. 

Безчотнікова 

С.В. 

Євченко Т.А. 

Система оновлення змісту ОП, 

зазначена як недолік під час попередніх 

акредитацій, потребує подальшого 

вдосконалення з фіксацією термінів 

оновлення (щосеместру, щороку, раз на 

три роки тощо). Академічна 

мобільність студентів є мало 

розбудованим напрямком, зафіксовано 

поодинокі випадки навчання студентів 

ОП «Журналістика» в закордонних 

ЗВО. 

03.02.2021-

05.02.2021 

Система оновлення змісту ОП 

чітко унормована. Щодо 

вдосконалення академічної 

мобільності студентів, було 

укладено угоду із Жешувським 

університетом (Республіка 

Польща), а також залучено відділ 

фандрайзингу до вивчення шляхів 

розширення участі студентів 

спеціальності 061 Журналістика у 

грантових освітніх програмах. 

Експертна група 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Супрун В.М. 

Безчотнікова 

С.В. 

Євченко Т.А. 

Деталізації та модернізації вимагає 

“Положення про практику”. Варто 

уникати термінологічної різниці у 

визначенні кваліфікаційної роботи між 

стандартом вищої освіти ОП та 

документальним забезпеченням 

кафедри журналістики. 

03.02.2021-

05.02.2021 

Вдосконалено Наскрізну програму 

практики, а також унормовано 

порядок підготовки і публічного 

захисту кваліфікаційної роботи 

Експертна група 

Національного 

Супрун В.М. З метою відтворення виробничих 

ситуацій під час навчальних занять з 

03.02.2021-

05.02.2021 

Можливість внесення таких змін 

наразі розглядається. Разом з 



агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Безчотнікова 

С.В. 

Євченко Т.А. 

радіомовлення і телебачення бажано не 

тільки моделювати виробничий процес 

за рахунок нових технологій та 

інформаційного забезпечення 

(технологія хромакей, програмне 

забезпечення пакету Adobe), а й мати 

можливості зйомки інтерактивних 

програм в радіостудіях і телестудіях 

або використовувати можливості 

навчальних практик в медіа та ресурси 

дуальної освіти 

тим, було укладено угоду №06-КЖ 

від 27.01.2022 р. із ТОВ 

«Телерадіокомпанія Кам’янець-

Подільський» про можливість 

проведення на базі ТОВ 

«Телерадіокомпанія Кам’янець-

Подільський» практичних занять із 

дисциплін, що пов’язані із 

телевиробництвом і 

тележурналістикою (п. 1.1.6.) 

Галузева 

експертна рада 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

 Рекомендовано розширити співпрацю зі 

стейкхолдерами щодо проектування 

ОП, зокрема системно долучати 

роботодавців до формулювання цілей і 

програмних результатів навчання за 

ОП. Потрібно на доступних 

платформах, а не у внутрішніх 

документах кафедри, упрозорити всі 

рекомендації роботодавців щодо 

змісту, переліку навчальних дисциплін, 

програмних результатів навчання ОП. 

Варто чітко артикулювати унікальність 

програми, її спрямованість з огляду на 

потреби ринку праці. 

01.06.2021 р. Враховано. 

Галузева 

експертна рада 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

 Доцільно в силабусах навчальних 

дисциплін конкретизувати, розширити 

методи та форми навчання й 

контрольних заходів, які б формули 

«soft skills» (робота в команді, критичне 

мислення, тайм-менеджмент, 

стресостійкість тощо). 

01.06.2021 р. Враховано. Відображено в 

силабусах і робочих навчальних 

програмах освітніх компонентів. 



Галузева 

експертна рада 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

 Доцільно впроваджувати набутий під 

час міжнародних стажувань досвід у 

розвиток ОП (оновлення змісту 

освітніх компонентів ОП). 

01.06.2021 р. Враховано. Відображено в 

силабусах і робочих навчальних 

програмах освітніх компонентів. 

Галузева 

експертна рада 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

 Варто деталізувати форми й методи 

поточного та підсумкового контролю 

(варіанти поточних і підсумкових 

завдань і критерії їх оцінювання), 

прописати цю інформацію в силабусах 

навчальних дисциплін, щоб досягти 

чіткості й зрозумілості для здобувачів 

ВО. 

01.06.2021 р. Враховано. Відображено в 

силабусах і робочих навчальних 

програмах освітніх компонентів. 

Галузева 

експертна рада 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

 Необхідно чітко окреслити кількісні і 

якісні вимоги до практик, відповідно до 

її різновиду (виробнича чи навчальна) і 

структурно-логічної схеми ОП. 

Недопустимим є факт так званої 

«компенсації» одних жанрів іншими 

під час практики, що проходять 

здобувачі. Доцільно відобразити 

критерії виконання програм практик й 

оприлюднити їх у силабусах, суттєво 

доповнивши їх у розділі вимог 

(кількість журналістських матеріалів, 

їхні жанри й види тощо), усунувши в 

них неточності в системі накопичення 

балів. 

01.06.2021 р. Враховано. Відображено у 

наскрізній програмі практики. 

Галузева 

експертна рада 

Національного 

 Рекомендовано увідповіднити з чинним 

стандартом вищої освіти форму 

атестації здобувачів за освітньою 

01.06.2021 р. 1. Враховано. Внесено зміни до ОП 

Журналістика у редакціях 2018, 

2019, 2020 рр. У редакції 2021 



агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

програмою, оновити методичні вимоги 

в силабусі й навчально-методичному 

посібнику з підготовки кваліфікаційної 

роботи. Забезпечити атестацію всіх без 

винятку здобувачів у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи – 

інформаційного продукту або проєкту 

інформаційної акції чи реалізованої 

інформаційної акції, до яких додають 

пояснювальну записку. 

року використовується виключно 

формулювання «публічний захист 

кваліфікаційної роботи». 

Розроблено методичні 

рекомендації до підготовки і 

публічного захисту 

кваліфікаційної роботи 

(Методичні рекомендації з 

підготовки та захисту 

кваліфікаційних робіт для 

здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за 

освітньо-професійною програмою 

«Журналістика» спеціальності 061 

Журналістика галузі знань 06 

Журналістика / [упорядники: О.С. 

Волковинський, Н.А. Загоруйко, 

О.М. Колупаєва, О.В. Лівіцька, 

І.А. Насмінчук, О.І. Почапська]. 

Кам’янець- Подільський, 2021. 48 

с.) 

Галузева 

експертна рада 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

 Доцільно системно долучати 

роботодавців до організації й реалізації 

освітнього процесу на ОП через 

постійне залучення медіапрофесіоналів 

до проведення аудиторних занять, 

процесу модернізації й оновлення 

програми. Рекомендовано 

актуалізувати тематику наукових 

досліджень НПП, зокрема щодо 

новітніх тенденцій галузі, а також 

оновити навчально-методичне 

01.06.2021 р. 2. Враховано. Укладено угоду №06-

КЖ від 27.01.2022 р. із ТОВ 

«Телерадіокомпанія Кам’янець-

Подільський» про можливість 

проведення на базі ТОВ 

«Телерадіокомпанія Кам’янець-

Подільський» практичних занять 

із дисциплін, що пов’язані із 

телевиробництвом і 

тележурналістикою (п. 1.1.6.). 

Запрошуються журналісти-



забезпечення дисциплін, які вони 

викладають на ОП. 

практики до проведення 

практичних занять (у вигляді 

гостьових тренінгів) 

Галузева 

експертна рада 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

 Рекомендовано розглянути можливість 

забезпечення закладом вищої освіти 

спеціалізованих телевізійної і 

радіоапаратури для проведення 

практичних занять, що дадуть змогу 

досягти якісних програмних 

результатів навчання, пов’язаних зі 

створенням аудіовізуального 

медіапродукту. 

01.06.2021 р. 3. Враховано. Збільшено кількість 

професійної техніки. 

Галузева 

експертна рада 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

 Рекомендовано змінити гаранта ОП, 

оскільки на разі одна особа є гарантом 

декількох ОП у ЗВО (ОП «Реклама і 

зв’язки з громадськістю» 

бакалаврського рівня ВО, ОП 

«Журналістика» магістерського рівня 

ВО і ОП «Журналістика» 

бакалаврського рівня ВО). Галузева 

експертна рада вважає, що наявність 

окремого гаранта для кожної ОП є 

доцільною для підвищення 

ефективності функціювання зазначених 

освітніх програм. Виконання однією 

особою функцій гаранта кількох ОП 

недопустиме та негативно позначається 

на якості 

01.06.2021 р. 4. Враховано. Для ОП Журналістика 

спеціальності 061 Журналістика 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти було призначено 

гарантом кандидата наук із 

соціальних комунікацій, доцента, 

доцента кафедри журналістики 

Оксану Іванівну Почапську. 

Галузева 

експертна рада 

Національного 

агентства із 

 Варто більш ретельно ставитися до 

покращення зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти, зокрема через 

аналіз рекомендацій попередніх 

01.06.2021 р. 5. Враховано. Відображено у 

протоколах засідання кафедри, в 

укладених угодах про співпрацю. 



забезпечення 

якості вищої 

освіти 

акредитацій і пропозицій стейкхолдерів 

під час оновлення ОП. 

Галузева 

експертна рада 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

 Рекомендовано на офіційному сайті 

ЗВО або на офіційній сторінці кафедри 

вчасно й у повному обсязі 

оприлюднювати проєкти оновлених 

ОП: не лише зміни до навчального 

плану, а повний текст оновленої 

програми. Варто розробити чіткий і 

зрозумілий процес зворотного зв’язку 

для фіксування зауважень і пропозицій 

під час громадського обговорення ОП 

(через форму на офіційному сайті або 

електронну пошту). 

01.06.2021 р. 6. Враховано. 

Олег Гільовський Вечірній 

Кам’янець 

Потрібно напрацювати систему 

взаємодії між медіа і університетом, 

щоб студенти могли поєднувати 

навчання (теоретичну частину) і 

практичну його реалізацію 

13.01.2022 Можливість внесення таких змін 

наразі розглядається. Разом з 

тим, було укладено угоду №06-КЖ 

від 27.01.2022 р. із ТОВ 

«Телерадіокомпанія Кам’янець-

Подільський» про можливість 

проведення на базі ТОВ 

«Телерадіокомпанія Кам’янець-

Подільський» практичних занять із 

дисциплін, що пов’язані із 

телевиробництвом і 

тележурналістикою (п. 1.1.6.) 

  


