
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі Українки

Освітня програма 32623 Журналістика і міжкультурна комунікація

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 061 Журналістика

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 32623

Назва ОП Журналістика і міжкультурна комунікація

Галузь знань 06 Журналістика

Cпеціальність 061 Журналістика

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Сушкова Олена Миколаївна, Стебловська Анна Олександрівна, Супрун
Людмила Вікторівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 17.02.2022 р. – 19.02.2022 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
02/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D
0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0
%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D
1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_0.pdf

Програма візиту експертної групи https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B
0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0
%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97
%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B
8%D0%B7%D0%B8_0.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми
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На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Волинський національний університет ім. Лесі Українки має грунтовні напрацювання для якісної підготовки
фахівців за освітньою програмою «Журналістика і міжкультурна комунікація». Про це свідчать зміст та організація
освітнього процесу, стан навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення, наукової
діяльності та соціальної інфраструктури ЗВО. Мета ОП корелюється із суспільною місією ВНУ ім. Лесі Українки і
полягає у формуванні високоосвіченого фахівця-журналіста, здатного критично мислити, незалежно діяти,
застосовувати набуті компетентності в нових невизначених умовах, міжкультурному середовищі, дотримуючись
верховенства права і стандартів етики професійної діяльності. Експертна група переконалась, що освітній процес у
ЗВО відбувається в повному обсязі згідно із законодавством України щодо вищої освіти. Освітня програма
передбачає формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. Форми й методи навчання
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Роботодавці активно
залучаються до освітнього процесу, особливо на етапі практичної підготовки. На ОП реально запроваджено
практику визнання результатів неформальної освіти. Утім, відсутня академічна мобільність здобувачів вищої освіти.
Під час акредитаційної експертизи ЗВО активно співпрацював з експертною групою, створював доброзичливу
робочу атмосферу, надавав повну та об’єктивну інформацію. Зроблені експертами Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти зауваження не мають системного характеру і не впливають на загальну позитивну
оцінку освітньої програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Функціонування освітньої програми «Журналістика і міжкультурна комунікація» не продиктоване винятково
економічною доцільністю. ОП має соціальне призначення та цінність. Її цілі відповідають суспільній місії закладу:
налагоджувати й підтримувати міжкультурну комунікацію в багатомовному середовищі прикордоння. 2. Освітня
програма вирізняється широким залученням стейкхолдерів: здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці,
академічна спільнота, батьки здобувачів освіти, абітурієнти, члени шкільних і позашкільних гуртків журналістики
та їхні керівники. У ЗВО створено Раду роботодавців факультету філології та журналістики. 3. ЗВО має значні
напрацювання щодо імплементації дуальної форми освіти: здобувачі вищої освіти за тристоронніми угодами
вивчають окремі модулі ОК на виробництві, тобто в редакціях видань, інформагентств, пресслужб та ін. 4.
Заслуговує схвалення практика вибору освітніх компонентів з інших ОП, що важливо для особистісного розвитку
здобувачів освіти та запровадження міждисциплінарності в освітній процес. 5. Зустрічі зі здобувачами і
випускниками засвідчили ефективність роботи групи забезпечення ОП щодо «соціальних навичок», які гарантують
їхню успішну подальшу професійну реалізацію. 6. Правила прийому на ОП засновано на «Умовах прийому до
закладів вищої освіти», не містять дискримінаційних елементів, доступні та зрозумілі для вступників. 7. У ЗВО
укладені й оприлюднені процедура та умови визнання результатів неформальної освіти. Є стабільна практика її
реалізації. 8. У ВНУ ім. Лесі Українки є перманентна практика визнання рівня задоволеності здобувачів вищої
освіти методами і формами навчання та викладання. 9. Суттєво сприяє якості освітньої програми академічний
потенціал групи забезпечення: три доктори наук, серед них доктор наук із соціальних комунікацій, і тринадцять
кандидатів наук. 10. ОП забезпечується також і завдяки професіоналам-практикам, роботодавцям, експертам галузі,
випускникам спеціальності, яких залучають як до організації та реалізації освітнього процесу, так і до викладання
фахових дисциплін. 11. ЗВО має розгалужену систему матеріального, морального та професійного заохочення
викладачів, що стимулює їх до вдосконалення. 12. Здобувачі ВО активно публікуються на студентському сайті
«Нівроку», періодично випускають газету «Студентський об’єктив», отримують професійний досвід у громадській
організації «Альтернативна журналістика». 13. Медіацентр, у якому відбуваються практичні заняття здобувачів
вищої освіти, постійно поповнюється сучасною технікою. 14. Одна з найсильніших сторін освітньої програми –
студентоцентрований підхід, що виявляється перш за все в постійних анкетуваннях, здійснюваних навчально-
методичним відділом та кафедрою.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. ЗВО вбачає унікальність ОП у міжкультурній комунікації. Для такої унікальності необхідні відповідні освітні
компоненти (у достатній кількості), тематика курсових і кваліфікаційних робіт, академічна мобільність здобувачів
вищої освіти, їхня неформальна освіта. Зважаючи на те, що не все це на ОП забезпечено, рекомендуємо більш
ґрунтовно виписати унікальність освітньої програми, ширше реалізувавши зазначене вище. 2. Здобувачів вищої
освіти необхідно підготувати до науково-дослідної роботи, написання курсових, кваліфікаційних робіт, ознайомити
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з категоріями академічної доброчесності, тому рекомендуємо поповнити зміст ОП освітнім компонентом, який
передбачає опанування основ наукових досліджень, академічного письма. 3. На опанування фахових дисциплін
«Газетно-журнальне виробництво», «Радіожурналістика», «Тележурналістика», «Онлайн-журналістика»,
«Кросмедіа і кроскультура», «Пресслужби», «Інформаційні та комунікаційні технології в медіагалузі» не
передбачено лекцій. Завдання цих ОК – формування базових компетентностей. Їх необхідно вивчати,
використовуючи різні форми занять. Тому рекомендуємо запланувати лекції для опанування цих ОК. 4. Зважаючи
на хронологію виникнення медіа, а також особливості сприйняття здобувачами інформації і те, що у викладанні
порушено структурно–логічну схему, рекомендуємо на першому курсі вивчати ОК «Газетно-журнальне
виробництво», а на другому курсі – ОК «Радіожурналістика». 5. Вивчення ОК «Мультикультурні проєкти»,
«Журналістська етика, медіабезпека та медіаправо», «Масова комунікація та інформація», «Менеджмент і
маркетинг інформаційного простору», «Літературне редагування» передбачено значною частиною за рахунок
лекцій. Зважаючи на те, що освітня програма практикоорієнтована, рекомендуємо перерозподілити години на
користь практичних. 6. У ВНУ ім. Лесі Українки відсутні випадки визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО. Рекомендуємо інтенсифікувати діяльність із запровадження практики академічної мобільності
здобувачів ВО. 7. У ЗВО неточно називають форму навчання під час епідеміологічних обмежень «дистанційна».
Рекомендуємо вживати вислів «навчання з використанням дистанційних технологій». 8. Менше половини
викладачів групи забезпечення ОП опублікували статті в міжнародних виданнях, які індексуються в
наукометричних базах Scopus, WOS, тому рекомендуємо активізувати публікаційну активність викладачів освітньої
програми. 9. Деякі опубліковані файли на сайті ЗВО під час акредитаційної експертизи не відкривались, університет
охоче налагоджував доступ. Рекомендуємо ретельно стежити за доступністю опублікованих файлів, актуальністю
посилань.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Під час акредитаційної експертизи у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки експертна група
з’ясувала, що цілі освітньої програми «Журналістика і міжкультурна комунікація» сформульовано чітко, вони
корелюються з місією та стратегією ЗВО. Мета ОП триєдина: перші два її вектори мають спрямування дотичне до
інших освітніх програм спеціальності 061 «Журналістика». Третій складник мети ОП, зорієнтований на
«компетентності фахово здійснювати міжкультурну комунікаційну діяльність» (Відомості про самооцінювання ОП,
с.5), визначає унікальність освітньої програми, виокремлює її з-поміж подібних. Отож балансу
типовості/унікальності у формулюванні цілей програми дотримано. Інформаційно-комунікаційні потреби
прикордонного регіону спонукали робочу групу вибудувати таку стратегію ОП, яка дає їй можливість враховувати
запити медіаринку українсько-польського помежів’я. У своєму спрямуванні на міжкультурну діяльність,
міжкультурну комунікацію освітня програма віддзеркалює місію ЗВО (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
04/Strategy_VNU.pdf ), одним з основних принципів діяльності якого є мультикультурність
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/program.pdf). Освітня програма «Журналістика і міжкультурна
комунікація» спричиняється до втілення ЗВО його унікальної місії та стратегії. Утім, експертна група зауважує
необхідність активнішої діяльності групи забезпечення ОП у напрямку якнайповнішої реалізації ексклюзивності
освітньої програми, для подолання того прикрого факту, що «практики визнання результатів навчання, отриманих
в інших ЗВО, за ОПП до цього часу ще не було» (Відомості про самооцінювання ОП, с.11). Тобто впродовж майже
чотирьох років функціонування освітньої програми не було навіть внутрішньої мобільності. А наголошується
специфіка «медіаринку прикордонного регіону», осягти яку без активної зовнішньої мобільності важко. Окрім того,
унікальність ОП слід підтримати більшою кількістю освітніх компонентів. Трьох ОК замало, тим паче що не всі вони
мають достатнє для увиразнення унікальності ОП змістове наповнення, про що свідчать їхні силабуси. Посприяти
фокусуванню освітньої програми може також тематика курсових та кваліфікаційних робіт, яка потребує
урізноманітнення на користь досліджень, присвячених міжкультурній комунікації. Попри це самобутність ОП
підтримана завдяки участі викладачів і здобувачів у міжнародних проєктах з метою набуття досвіду міжкультурної
комунікації. Йдеться про Міжнародний проєкт «Медіадіалог» (МЗС ФРН, посольство ФРН в Україні, 2019-2021),
Міжнародний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (Рада міжнародних наукових досліджень та
обмінів (IREX), посольство Великобританії та США, МОН України, АУП, 2020), освітній проєкт «У фокусі – КРИМ»
(НСЖУ, EFJ, профільні факультети/кафедри журналістики, зокрема кафедра соціальних комунікацій ВНУ ім. Лесі
Українки, 2021).
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2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Освітня програма «Журналістика і міжкультурна комунікація» постійно перебуває в центрі уваги внутрішніх та
зовнішніх стейкхолдерів. Здобувачі вищої освіти та випускники – бажані гості на засіданнях кафедри соціальних
комунікацій, де обговорюється зміст ОП (витяги з протоколів надано на запит експертної групи). Результатом усних,
письмових та онлайн-пропозицій цих стейкхолдерів (https://cutt.ly/VOjjJ3l) стали такі зміни у змісті освітньої
програми: уведено освітній компонент «SMM-технології та взаємодія з аудиторією в цифрових медіа» (Ю. Ройко);
звернено більшу увагу на розвиток критичного мислення та м’яких навичок здобувачів (О. Рожій); посилено цикл
дисциплін професійної підготовки, зокрема задіяно ОК «Пресслужби» (А. Мошкун) тощо. Традицією групи
забезпечення є врахування всіх пропозицій випускників (в https://cutt.ly/MUJIUfi). В університеті функціонує Рада
роботодавців факультету філології та журналістики. Цей факт є свідченням того, якого значення науково-
педагогічні працівники надають думці стейкхолдерів-роботодавців. На зустрічі з експертною групою член Ради
роботодавців Данилюк В.О., директор ТзОВ «Редакція обласної громадсько-політичної «Волинської газети»,
секретар Національної спілки журналістів України, не тільки схвально відгукнувся про освітню програму, але й
висловив пропозицію з її вдосконалення (ОК «Безпека життєдіяльності журналіста»), тим самим засвідчивши той
факт, що процес удосконалення ОП перманентний і не байдужий роботодавцям. Безсумнівну зацікавленість в якості
освітньої програми виявили також Булковська О.П., директорка ТзОВ «Сайт соціальних новин «Перший»; Горбач
Ю.А., директор Центру журналістських розслідувань «Сила правди», Ричук Ю.С., керівник Проєкту «12 Канал»
(ТзОВ «Слово Волині»), Рудишин І.М., головна редакторка ІА «ВолиньPost”, Мошкун А.В., начальник відділу
інформаційної політики ВНУ. Усі вони мають укладені із ЗВО відповідні нормативні документи про співпрацю,
засвідчують попит на випускників ОП на ринку праці. У процесі перегляду освітньої програми 2020 р. було
враховано думки редакторки польсько-українського двотижневика «Волинський монітор» Денисюк Н. (ОК
«Кросмедіа і кроскультура», ОК «Мультикультурні проєкти»), головної редакторки «Район.in.ua” Пахайчук Н.
(збільшення годин на практику до 25 кредитів), Роботодавці висловлюють свої пропозиції шляхом рецензування ОП
(наприклад, f D0aTRQh+a/2AY1cfkBTxB7F1AuHqMiPxU21aWzpoj), виступів на засіданнях кафедри
(https://cutt.ly/cUGI2Tn), участі у круглих столах (https://cutt.ly/TUFsOIs). До процесу вдосконалення ОП також
залучено академічну спільноту: професорів Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка Теремка В.
(https://cutt.ly/6UGfZXy) і Корнєєва В. (https://cutt.ly/fUGg5kl), завідувачку кафедри видавничої справи Київського
університету ім. Бориса Грінченка Масімову Л., (f SugIqRn0jpviYizx1vhHqC/KlN6Lw8Ii/DjG1/sd1B) та інших. Їхні
пропозиції обговорено 2 червня 2021 р. під час круглого столу і враховано в змісті ОК «Медіаграмотність» тощо.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Експертна група в процесі своєї роботи переконалась у тому, що автори ОП під час її розробки та перегляду були
свідомі сучасних тенденцій розвитку журналістики і врахували їх у формулюванні цілей та програмних результатів
навчання. Вивчаючи ринок праці Волині, розробники ОП провели круглий стіл «Сучасний медіаринок і якісна
освіта: якого фахівця журналістики потребує час?» (https://cutt.ly/TUFsOIs), а також дослідження запиту фахівця в
Україні й Польщі (https://cutt.ly/PUGvcM8). Унаслідок цих та інших аналогічних заходів було з’ясовано, що
волинський медіаринок прагне задовольнити потреби українськомовних і польськомовних споживачів і
підпорядкований українським і польським роботодавцям. Тому було зроблено висновок про необхідність підготовки
універсального журналіста, спроможного до власне журналістської, редакторської роботи і міжкультурної
комунікації. Такої ж думки дотримуються і випускники ОП, які працюють в українських ЗМІ. За їхньою рефлексією,
найбільше в роботі їм знадобились компетентності з журналістських та редакторських ОК, після них – іноземні
мови, міжкультурна комунікація (https://cutt.ly/MUJIUfi), Випускники, працевлаштовані за кордоном, роблять
аналогічні висновки (https://cutt.ly/TUH7k39, https://cutt.ly/BUH7ZBs, https://cutt.ly/HUH7MX3). Галузевий та
регіональний контекст також став предметом уваги робочої групи ОП, яка в першу чергу проаналізувала Стратегію
розвитку Волинської області на період до 2027 року (https://cutt.ly/kUH08QZ). У формулюванні цілей і ПРН ОП
враховано положення про інтеграцію регіону в комунікаційне середовище ЄС та спільні політематичні проєкти
(https://cutt.ly/EUH2Oeg). Регіональний контекст українсько-польського порубіжжя надав здобувачам освіти
можливість брати участь у мультикультурних проєктах, як-от Медіадіалог 2019-2020, де вони репрезентували
студентську журналістську спільноту України і Волині серед аналогічних об’єднань країн Східного партнерства (див.
англомовні публікації А. Киричук та М.Кравчук на сайтіі http://infocenter.com.ua:
http://infocenter.com.ua/language/en/?s=By+Anastasia+Kyrychuk; http://infocenter.com.ua/language/en/?
s=By+Max+Kravchuk). Цілі та ПРН освітньої програми сформульовано з урахуванням досвіду аналогічних
зарубіжних ОП: Ягеллонського університету (Краків) (https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/1/2/9/124), Університету ім.
Марії Кюрі-Склодовської (Люблін) (https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0615/092856- dziennikarstwo-i-
komunikacja-spoleczna-i-st-plan-studiow-2020-21-medialna.pdf), Гданського університету (Гданськ)
(https://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/stronawns/97766/files/plan_stud._dziks._i_stop._stac._2020_2021.pdf
.). З-поміж вітчизняних освітніх програм творці ОП обрали для ознайомлення та порівняння освітні програми
Української академії друкарства (Львів), Київського університету ім. Бориса Грінченка, унаслідок чого уведено ВК
«Медіа і політична комунікація», зменшено кількість кредитів на вивчення мовних курсів та ін.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
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стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Усі 18 ПРН, рекомендовані Стандартом вищої освіти, в освітній програмі враховано. Окрім них, передбачено
додаткові ПРН та СК, зважаючи на потреби медіаринку, пропозиції випускників (https://cutt.ly/MUJIUfi),
рекомендації фахівців галузі (наприклад, f W5snwhRTQxGEpKPPAM9hh/Tm4OEMsjE64aqqLVy72 2) та інших
стейкхолдерів (https://cutt.ly/TUFsOIs). Додаткові компетентності – це СК 7 та СК 8. З СК 7 корелює ПРН 19. З СК 8
співвідносний ПРН 20. Усі в комплексі ці прогнозовані результати навчання покликані забезпечити якісну
журналістсько-редакторську підготовку здобувачів вищої освіти з можливістю працевлаштування в прикордонному
регіоні з його багатомовністю. Робочою групою використано також Національну рамку кваліфікацій, Європейську
рамку кваліфікацій, Класифікатор професій 2010 р. як допоміжний матеріал у процесі визначення програмних
результатів навчання за ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Експертна група зауважує такі переваги освітньої програми «Журналістика і міжкультурна комунікація» за першим
критерієм. 1. У формулюванні цілей ОП досягнуто балансу типовості/унікальності. Освітня програма має мету, яка
спроможна виокремити її з-поміж подібних ОП, показати, у чому полягає її «фокус». 2. Освітня програма сприяє
втіленню ЗВО його унікальної місії та стратегії. Вона не обмежується лише стосунками між студентом та закладом, а
має соціальне призначення. Цілі ОП підпорядковані суспільній місії закладу: налагоджувати й підтримувати
міжкультурну комунікацію в багатомовному середовищі прикордоння. 3. Освітню програму підготовлено з
максимальним урахуванням потреб та інтересів стейкхолдерів. Для координації співпраці з роботодавцями створено
Раду роботодавців факультету філології та журналістики. Свої пропозиції щодо ОП можуть висловити не тільки
студенти, випускники, роботодавці, академічна спільнота, але й батьки здобувачів освіти, абітурієнти, члени
шкільних і позашкільних гуртків журналістики та їхні керівники, інші стейкхолдери. 4. Розробники освітньої
програми підготували її, повною мірою врахувавши Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 061
«Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, додавши до рекомендованих Стандартом СК та
ПРН додаткові. СК 7 і 8, ПРН 19 і 20 уведено зважаючи на потреби медіаринку українсько-польського помежів’я,
інтереси та потреби стейкхолдерів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Унікальність освітньої програми, визначена в ракурсі міжкультурної комунікації, потребує відповідної підтримки
освітніми компонентами, академічною мобільністю здобувачів вищої освіти, їхньою неформальною освітою,
тематикою курсових і кваліфікаційних робіт тощо. Не все це зреалізовано достатньою мірою в процесі
функціонування ОП. Експертна група рекомендує серйозніше, ширше обґрунтувати унікальність освітньої
програми. З цією метою збільшити кількість освітніх компонентів, предметом вивчення яких є різні аспекти
міжкультурної комунікації, або хоча б переглянути зміст наявних; обміркувати і ширше втілити можливості
академічної мобільності, неформальної освіти студентів; доповнити тематику курсових та кваліфікаційних робіт
темами, зорієнтованими на дослідження міжкультурних комунікацій.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Експертна група дійшла висновку, що за критерієм 1 освітня програма «Журналістика і міжкультурна комунікація»
відповідає рівню В. Така оцінка підтримана значною кількістю переваг ОК. Помічений слабкий аспект її уже
опрацьовується групою забезпечення освітньої програми, і є надія, що невдовзі буде подоланий.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
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навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг освітньої програми – 240 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, з-поміж
яких 180 кредитів спрямовано на формування компетентностей, визначених Стандартом вищої освіти, і 60 кредитів
відведено на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти. Це відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, зокрема статті 5 Закону України «Про
вищу освіту», а також Стандарту вищої освіти України.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Зміст освітньої програми «Журналістика і міжкультурна комунікація» має чітку структуру. ОП структуровано
темпорально. Загалом навчання на освітній програмі охоплює 3 роки 10 місяців. У навчальному плані
(ulh52yG2mL86V2kDS5FrexbjCcNL5VIRWTmNZFnM/x) зазначено, що весь період підготовки бакалаврів охоплює 199
тижнів. Освітні компоненти, включені до ОП, поділено на змістовні блоки: 1) цикл загальної підготовки; 2) цикл
професійної підготовки; 3) цикл вибіркових дисциплін. Вони складають логічну взаємопов’язану систему й загалом
дозволяють досягти цілей та програмних РН. Одні ОК стали передумовою для вивчення інших, що засвідчує
підпорядкованість їх певній логіці навчального процесу. Так, на першому курсі засвоюють дисципліни
пропедевтичного характеру: Основи реклами і PR; Основи видавничої справи та редагування; Основи журналістики.
У цьому ряду чомусь відсутній ОК «Основи наукових досліджень» або «Основи академічного письма». В експертної
групи виникло питання, яким чином група забезпечення проводить підготовку здобувачів до написання курсових
робіт, описової частини кваліфікаційних робіт, до конкурсів студентських наукових робіт, якщо в змісті ОП немає
відповідного ОК. Окрім того, яким чином студенти дізнаються про поняття академічної доброчесності, якщо з
навчального плану вилучено дисципліну, одним із завдань якої є знайомство здобувачів з цією нормою науки.
Відповідь викладачів, що вимоги доброчесності зазначені в силабусах дисциплін, видалась експертам
непереконливою. ОК підготовчого спрямування стають базою для сприйняття фахових дисциплін: Газетно-
журнальне виробництво; Фотозйомка та редагування зображень; Радіожурналістика; Тележурналістика; Онлайн-
журналістика; Редакторський аналіз, які вивчають у другому-шостому семестрах. Паралельно з ними опановують
ОК, завдяки яким конкретизуються, розширюються, поглиблюються компетентності, отримані в процесі вивчення
фахів. За спостереженнями експертної групи, щодо черговості вивчення фахових дисциплін порушено структурно-
логічну схему. ОК «Радіожурналістика» (другий семестр) передує ОК «Газетно-журнальне виробництво» (третій
семестр). Також викликала сумнів достатність лише лабораторних занять для оволодіння фаховими дисциплінами,
які покликані забезпечити основні компетентності майбутніх професіоналів і тому потребують особливо ретельного
опрацювання на різних формах занять. Натомість на вивчення інших ОК виділено лекцій більше, ніж практичних,
що не зрозуміло з огляду на те, що спеціальність практикоорієнтована.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст освітньої програми «Журналістика і міжкультурна комунікація» відповідає предметній галузі знань 06
«Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Зміст ОП
зорієнтовано як на універсальну, так і на регіональну журналістику Освітні компоненти, які складають зміст ОП,
мають безпосередній зв’язок з відповідною галуззю знань та спеціальністю. ОК, що за своїм змістом не мають або
мають сумнівний зв’язок з визначеною спеціальністю, в ОП відсутні. Таких ПРН, які забезпечуються суто за рахунок
дисциплін вільного вибору студента, в аналізованій експертною групою освітній програмі немає. Об’єкти вивчення
та діяльності в ОП визначено відповідно до Стандарту вищої освіти України: соціальні комунікації в різних їхніх
виявах і видах; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів.
Теоретичний зміст предметної області в освітній програмі також узгоджено зі Стандартом: поняття про
журналістику, рекламу та зв’язки з громадськістю, видавничу діяльність та редагування й інші види комунікаційної
діяльності як соціальнокомунікаційні інститути (ОК 5-7, 9, 13-15, 17, 26). ОК8, 10-12, 16, 18-25, 27-30 забезпечують
відповідність ОП методам, мнтодикам, технологіям, якими повинен оволодіти здобувач, навчаючись на ОП:
прикладні соціальнокомунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації,
медіапланування, професійні норми та стандарти тощо. Предметній сфері освітньої програми відповідає і зміст ОК
так званого «гуманітарного» спрямування. Йдеться про освітні компоненти «Україна в європейському, історичному
та культурному контекстах», «Мова сучасних медіа», «Основи громадянського суспільства та політичних знань».
Програмні результати навчання, забезпечувані цими ОК, корелюють із загальними компетентностями ,
передбаченими Стандартом вищої освіти України для випускників спеціальності 061 «Журналістика». Ці ОК
формують світоглядні і громадянські якості здобувачів освіти, їхні морально-етичні цінності, загальну культуру.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.
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Порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії у ВНУ ім. Лесі Українки визначається нормативними
документами, з-поміж яких виокремлюємо Положення «Про порядок формування індивідуальної траєкторії
навчання студентів» (https://cutt.ly/zOppHHb), «Про індивідуальний навчальний план студента» та ін.
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_indyvidualnyi_navchalnyi_plan_studenta.pdf). Усі
здобувачі освіти мають індивідуальні навчальні плани. Закон України «Про вищу освіту» забезпечує здобувачам
право обирати дисципліни обсягом не менше 25 % кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП. Вони стали у ЗВО
основним інструментом формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти.
Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін оновлюється щороку. Процедура вибору ОК передбачає
певний алгоритм дій. Інформування студентів про вибіркові дисципліни відбувається в лютому-березні через
електронний «Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін» (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations). Здобувач
фіксує свій вибір у системі ПС-Журнал успішності-Web і з квітня може реалізувати своє право вибору освітніх
компонентів на наступний рік. Тривалість етапу вибору – близько двох тижнів. У групі має бути не менше 15 осіб.
Експертна група звернула увагу на надмірну категоричність дій адміністрації на одному з етапів процедури вибору:
«При невчасному (відсутньому) обранні вибіркових дисциплін деканат/навчальний відділ самостійно прикріплює
здобувача освіти до однієї зі сформованих груп» (Відомості про самооцінювання ОП, с. 8). Можливо, варто
спробувати спочатку задіяти студентське самоврядуваня чи інші більщ демократичні способи роботи з такими
студентами, щоб забезпечити індивідуальне обрання дисципліни. Позитивною практикою ЗВО є те, що ОК можуть
обиратися з інших освітніх програм. На зустрічі з експертами декан факультету філологій та журналістики
Лавринович Л.Б. засвідчила, що близько 50% здобувачів освіти роблять свій вибір саме з інших ОП і скласти
розклад занять – завдання непросте. Також студентка Харчук Н. на зістрічі зі здобувачами вищої освіти поділилась
досвідом вивчення такого ОК. У межах нормативного складника навчальної програми здобувачам вищої освіти
забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії (https://cutt.ly/SOjqvDG) шляхом обрання
іноземної мови, місця проходження практики, наукового керівника кваліфікаційної (курсової роботи), теми
кваліфікаційної (курсової) роботи, а також індивідуальних консультацій, навчання в зручний час завдяки
дистанційній платформі moodle. Студенти мають право на академічну відпустку, заохочуються до академічної
мобільності. Під час ознайомлення з Відомостями про самооцінювання ОП в експертної групи виникло питання про
право здобувачів на «вільне відвідування лекцій». Не зрозуміло, як студенти, котрі мають право на вільне
відвідування, дізнаються, які бали за який вид навчальної діяльності вони можуть отримати, якщо в силабусах
дисциплін такої розбаловки немає.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти у ВНУ ім. Лесі Українки регулюється Положеннями «Про
організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях»
(https://cutt.ly/7Oh9oIO), «Про проведення практики студентів». Навчальний план містить інформацію про
навчальну практику в засобах масової інформації в четвертому, п’ятому і шостому семестрах без відриву від
навчання, а також виробничу практику в сьомому семестрі (8 тижнів) і у восьмому семестрі (8 тижнів). Це складає 25
кредитів ЄКТС. Основними базами практики слугують ТзОВ «Редакція обласної громадсько-політичної газети
«Волинська газета», ТзОВ «Сайт соціальних новин «Перший», Центр журналістських розслідувань «Сила правди»,
Проєкт «12 Канал» (ТзОВ «Слово Волині»), ІА «ВолиньPost», РВП «Надстир’я» тощо. Внутрішньою базою практики
став Відділ інформаційної політики ВНУ ім Лесі Українки. У рамках формування індивідуальної освітньої траєкторії
та виконання вимог студентоцентрованого підходу здобувачі вищої освіти мають право на вільний вибір місць
проходження практики (окрім тих, які їм пропонує ЗВО), чим активно послуговуються. За результатами опитувань,
100% студентів підтвердили, що вони мали право вільного вибору бази практики (https://cutt.ly/DOjiNU9).
Забезпеченню практичної підготовки здобувачів вищої освіти суттєво сприяє той факт, що більше 50 % викладачів
мають досвід практичної журналістики, а фахові дисципліни викладаються практиками. Так, ОК «Газетно-
журнальне виробництво» забезпечує заступниця головного редактора газети «Ти і я, і вся сім’я» О. Самуляк, а ОК
«Літературне редагування» - ведуча програм Радіо СІД FM Н. Мазепа та ін. Для здобувачів проводяться майстер-
класи від І. Баран, Б. Коваля, Н.Коваль, Е. Яцути, І. Рудишин, до речі, випускників спеціальності. Реалізувати й
удосконалити свої журналістські навички студенти мають можливість у рамках діяльності громадської організації
«Альтернативна журналістика» (керівник доц. Косюк О.М.), з якою у ЗВО є договір про співпрацю і яка також є
базою практики. В університеті функціонують студентський сайт «Нівроку» (https://ffj.in.ua/), видання «Об’єктив
студентський» та «Scripta Manent”, куди здобувачі активно дописують. Упродовж усього періоду навчання на ОП
здобувачі формують фахове портфоліо. Результатом цілеспрямованої роботи групи забезпечення ОП у напрямку
практичної підготовки здобувачів стала неабияка зацікавленість місцевих медіа у випускниках освітньої програми.
Це роботодавці одноголосно засвідчили на зустрічі з експертною групою. Багато студентів знаходять на базі
практики місце свого працевлаштування, як-от О. Возник, Н. Харчук, О. Садова, А. Присяжна, М. Сеник, А. Киричук
та інші. Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти компетентностями, сформованими під час практики,
достатньо високий (https://ffj.in.ua/). Опитування також свідчать, що 87,2% студентів схвально ставляться до
кількості практичних (лабораторних) занять і практики загалом.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

На зустрічі експертної групи з роботодавцями головна редакторка ІА «ВолиньPost» Рудишин І.М., позиціонуючи
думку стейкхолдерів, висловила ключову тезу цього підкритерію: «Журналіст має бути командним гравцем. На всіх
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курсах йому повинні про це говорити». У ході свого візиту експерти пересвідчились, що справді в цьому напрямку
ведеться цілеспрямована робота. «М’які навички» здобувачів були виявлені ними під час зустрічі 3 з експертною
групою. Йдеться про комунікабельність, відкритість, щирість, усміхненість студентів, їхню здатність брати на себе
відповідальність і працювати в критичних умовах, управляти своїм часом, працювати в команді, здатність логічно й
системно мислити, налагоджувати міжособистісні контакти, креативність тощо. ЗВО, безсумнівно, активно
проводить свою політику стосовно розвитку «навичок успішності» у своїх здобувачів вищої освіти. Реалізація цієї
політики можлива завдяки цілісній системі заходів: презентація проєктів https://cutt.ly/POadXlV; відеолекції
https://cutt.ly/TOadBHX; інтерактивні віртуальні лекції https://cutt.ly/kULVmof; віртуальні мандрівки:
https://cutt.ly/wULVWUU, ділові ігри https://cutt.ly/KULVUvY; практичні заняття-ігри https://cutt.ly/EULVTbZ;
токшоу https://cutt.ly/tOad2PE; https://cutt.ly/3Oad5ty; воркшопи https://cutt.ly/0ULVHYw, медіаквести
https://cutt.ly/aOadSei, творчі завдання https://cutt.ly/LOadIQE тощо. Soft skills набуваються під час проходження
практики, навчання з елементами дуальної освіти https://fb.watch/aFoctuHK3D/, участі в
міжнародних/міжкультурних проєктах https://cutt.ly/7ULVLAR, освітніх проєктах https://cutt.ly/dULVXBL, виступів
на конференціях https://cutt.ly/DULV1F3 і т. ін. Проводяться Тижні soft skills https://cutt.ly/wULV9kf), реалізується
освітній проєкт, в якому випускники діляться своїм досвідом зі здобувачами https://cutt.ly/cULBqgj). Отож політика
ЗВО щодо набуття soft skills поширюється не тільки на здобувачів вищої освіти за освітньою програмою
«Журналістика і міжкультурні комунікації», але й на викладачів, працедавців та випускників, впливає на
репутаційний капітал ЗВО.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт спеціальності «Журналістика», який стане основою для присвоєння професійних
кваліфікацій, перебуває в процесі розробки. Натомість у змісті освітньої програми її розробники врахували
Національну шкалу кваліфікацій (шостий рівень), Європейську шкалу кваліфікацій (перший рівень), Класифікатор
професій 2010 року, за якими відбувається присвоєння професійних кваліфікацій.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Загальні вимоги щодо співвіднесення обсягу ОП та окремих освітніх компонентів з фактичним навантаженням
здобувачів вищої освіти на освітній програмі задекларовано в «Порядку формування освітніх програм та
навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та
заочної форм навчання у ВНУ ім. Лесі Українки» ((https://cutt.ly/7UL2nkY). Згідно з цим документом обсяг ОП
складає 7200 год, з яких аудиторне навантаження – 2896 год (40,2%), позааудиторне (консультації) – 528 год (7,3%),
самостійна робота – 3776 год (52,4%). На опанування окремих освітніх компонентів виділяють аудиторних годин 40-
60% від обсягу ОК, самостійної роботи – 33,3-53,3% обсягу ОК. Тижневе навчальне навантаження на 1-3 курсах
становить 18-26 год, на 4 курсі – 18-22 год. Обсяг кожної вибіркової дисципліни охоплює 6 кредитів, обсяг практик –
25 кредитів. За семестр проводиться не більше 8 форм підсумкового контролю, зокрема не більше 5 екзаменів.
Контроль за виконанням цих вимог здійснюють начальник навчально-методичного відділу забезпечення якості
вищої освіти Балабуха Н.В. та начальник навчального відділу Заєць Л.О.Так, на зустрічі з експертами Л.О. Заєць
розповіла про нещодавній внутрішній аудит деканату на предмет з’ясування оптимальності розкладу для студентів.
Перманентно проводяться опитування здобувачів щодо ймовірного перевантаження їх та визначення необхідної
кількості годин на виконання самостійної роботи (https://cutt.ly/XIUJx2D). Інтерв’ювання студентів та випускників,
здійснене експертною групою, засвідчило факт постійної співпраці викладачів зі здобувачами вищої освіти у формі
бесід з метою коригування навантаження та змісту ОП.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

ЗВО робить досить впевнені кроки на шляху до впровадження дуальної форми освіти в навчальний процес.
Функціонує «Положення про підготовку студентів у ВНУ ім. Лесі Українки з використанням елементів дуальної
форми здобуття освіти» (https://cutt.ly/KUJcRMV). Існує перспективна практика опанування окремих модулів
освітніх компонентів здобувачами вищої освіти за ОП «Журналістика і міжкультурна комунікація» безпосередньо
на виробництві, тобто в редакціях видань, інформагентств, пресслужб та ін. Обов’язковою передумовою такого
навчання є підписання тристоронніх договорів (ЗВО – редакція/ЗМІ – здобувач освіти). Редакції п’яти ЗМІ надали
свою виробничу базу для проходження дев’ятьома студентами навчання. Так, на ІА «ВолиньPost» учились Ю.
Кравчук і О. Садова. В інформаційно-розважальному тижневику «Ти і я, і вся сім’я» пройшла навчання А. Киричук
(https://cutt.ly/jUJcdch). У ТзОВ «Редакція обласної громадсько-політичної газети «Волинська газета» навчались А.
Артюх, В. Каращук. На ІА «Конкурент» - А. Кушнір, В. Слободян. У ТзОВ «Слово Волині (Проєкт 12 Канал)» у 2021-
2022 н.р. проходять навчання студентки четвертого курсу А. Киричук, О. Возняк, А. Семенюк
(https://cutt.ly/NUJcoda; https://fb.watch/aFoctuHK3D/).
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Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. ЗВО активно рухається в напрямку імплементації дуальної форми освіти. Дев’ять здобувачів вищої освіти на ОП
«Журнадістика і міжкультурна комунікація» за тристоронніми угодами вивчали окремі модулі освітніх компонентів
безпосередньо на виробнициві: в редакціях видань, інформагентств, пресслужб тощо. 2. Практику вибору освітніх
компонентів з інших ОП уважаємо сильною стороною освітньої програми. Така можливість важлива як з погляду
особистісного розвитку здобувача освіти, так і в аспекті запровадження міждисциплінарності в освітній процес. 3.
ОП «Журналістика і міжкультурна комунікація» забезпечує здобувачам набуття тих «соціальних навичок», що
зумовлені метою освітньої програми, зокрема подальшою професійною діяльністю випускника. Експертна група
мала нагоду переконатися в цьому на зустрічах зі здобувачами ВО та випускниками.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

1. У змісті освітньої програми відсутній ОК, завданням якого є підготовка здобувачів вищої освіти до науково-
дослідної роботи студентів, а також знайомство їх з базовими категоріями академічної доброчесності. Тому
рекомендуємо ввести в навчальний план дисципліну «Основи наукових досліджень» («Основи академічного
письма») і вивчати її на першому курсі. 2. Фахові дисципліни «Газетно-журнальне виробництво»,
«Радіожурналістика», «Тележурналістика», «Онлайн-журналістика», «Кросмедіа і кроскультура», «Пресслужби»,
«Інформаційні та комунікаційні технології в медіагалузі» вивчаються на ОП без лекцій. Ці ОК формують базові
компетентності журналістів і тому повинні засвоюватись на заняттях різних форм. Рекомендуємо виділити певну
кількість годин із передбачених на опанування цього курсу для лекційних занять. Окрім того, щодо ОК «Газетно-
журнальне виробництво» і «Раліожурналістика» порушено структурно-логічну схему викладання. Рекомендуємо
подолати цей недогляд. 3. На опанування ОК «Мультикультурні проєкти», «Журналістська етика, медіабезпека та
медіаправо», «Масова комунікація та інформація», «Менеджмент і маркетинг інформаційного простору»,
«Літературне редагування» передбачено лекцій більше, ніж практичних занять, що теж не виправдано, адже
спеціальність практикоорієнтована. Рекомендуємо раціонально розподілити години на користь практичних.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Виявлені експертною групою слабкі сторони освітньої програми за другим критерієм не є суттєвими і не впливають
кардинально на якість навчального процесу. Утім, подолання їх буде на користь ОП, виструнчить, оптимізує її.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому (http://surl.li/bkonm) на навчання за спеціальністю «Журналістика» (освітня програма
«Журналістика і міжкультурна комунікація») до ВНУ ім. Лесі Українки розроблені відповідно до Умов прийому на
навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році. Правила прийому чіткі, зрозумілі та прозорі, не містять
дискримінаційних положень, доступні для всіх охочих, оприлюднені на офіційному веб-сайті університету. Доступ
до них є з веб-ресурсів факультету філології та журналістики, випускової кафедри соціальних комунікацій. На сайті
ЗВО створено вкладку «Вступнику» (http://surl.li/bkonm).

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Особливості вступу на ОП у Правилах прийому на навчання враховуються лише за переліком конкурсних предметів
та вагою сертифікатів. Зокрема визначені вступні випробування у вигляді ЗНО, на основі яких відбувається вступ на
І курс спеціальності 061 «Журналістика»: 1) Українська мова і література (вага предметів сертифікату ЗНО – 0,5), 2)
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Математика (0,2), 3) Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія (0,25).
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі / для зарахування на навчання поза конкурсом – 100, вага
документа про ПЗСО –0,05. Мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджет – 125. Перелік конкурсних
предметів, вага сертифікатів ЗНО зумовлені особливістю ОП, відповідають рівневі початкових компетентностей,
потрібних, щоб розпочати навчання. Регіональний коефіцієнт у ВНУ ім. Лесі Українки – 1,02; сільський – 1,02.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

У ЗВО відсутня практика визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час
академічної мобільності. Однак розроблені та затверджені нормативні документи визначають чіткі й зрозумілі
правила визнання таких результатів. Це, зокрема, «Положення про організацію навчального процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ ім. Лесі Українки» (https://cutt.ly/lOjWehi),
«Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній
освіті» (https://cutt.ly/TOjWzqU), «Положення про порядок переведення, поновлення, відрахування студентів та
надання їм академічної відпустки» (https://cutt.ly/8OjW0D2), «Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність» (https://cutt.ly/HOjWEYT). Документами визначаються, зокрема, форми та принципи
визнання РН, порядок проведення такої роботи тощо. У той же час відсутність практики освітньої мобільності на ОП
не дає повної відповіді щодо дієвості розробленої документальної бази (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-
baza). Позитивним є той факт, що на час експертної перевірки закладом підписана угода про академічний обмін (№
252-У1 від 01.12.2021 р.) з Українською академією друкарства (Львів) із початком мобільності у ІІ семестрі 2021/2022
н. р.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентовані
«Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній
освіті у ВНУ ім. Лесі Українки» (http://surl.li/wrlq). Документ доступний для всіх учасників освітнього процесу – він
розміщений у вільному доступі на офіційному сайті ЗВО. У ньому чітко прописаний алгоритм дій. Також можливості
зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, прописані у силабусах ОК. На підставі цієї
документальної бази в нинішньому навчальному році створеною розпорядженням декана комісією із валідації
результатів навчання у неформальній/інформальній освіті частково перезараховано результати навчання за ОК 9
студентам Р. Марчуку, М. Сидорук, О. Случук, О. Будник, які отримали сертифікат обсягом 30 годин за участь в
онлайн-курсі для журналістів «У фокусі – КРИМ».

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на ОП «Журналістика і міжкультурна комунікація» засновані на Умовах прийому до закладів
вищої освіти України, не містять дискримінаційних позицій, доступні та зрозумілі для вступників. Доступ до них є з
веб-ресурсів університету, факультету філології та журналістики, випускової кафедри соціальних комунікацій.
Визначені та оприлюднені процедура й умови визнання результатів неформальної освіти, вони реально працюючі.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Відсутність практик визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, в т.ч. і під час академічної мобільності.
Рекомендуємо інтенсифікувати діяльність щодо запровадження практики академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма відповідає характеристикам за підкритеріями 3.1–3.4: правила прийому чіткі, зрозумілі, не
містять дискримінаційних положень, базуються на Умовах прийому до закладів вищої освіти України; створено
комплексну документальну базу щодо визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО; розроблена й
документально зафіксована процедура та умови визнання результатів неформальної освіти. Зважаючи на наведені
сильні сторони та позитивні практики, базуючись на аналізі документів, оприлюднених на сайті ЗВО, спираючись
на відповіді, отримані під час проведених зустрічей з представниками ЗВО, експертна група дійшла висновку, що
ОП «Журналістика і міжкультурна комунікація» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти загалом
відповідає Критерію 3 із незначними зауваженнями.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Навчальний процес у ВНУ ім. Лесі Українки регламентується «Положенням про організацію навчального процесу
на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях» (https://cutt.ly/7Oh9oIO). Базуючись на цьому та
інших документах, беручи до уваги зустрічі зі здобувачами освіти, аналізуючи силабуси маємо підстави
констатувати: навчання на ОП орієнтоване на формування професійного потенціалу здобувача через
проєктотворення; для досягнення поставлених у ОП цілей сприяє застосування інноваційних методів навчання. У
ЗВО існує постійна практика визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і
викладання. Згідно з останнім опитуванням 78,7 % здобувачів ОП задоволені методами і методиками навчання: 55,3
% вказали на достатню, 23,4 % на високу ефективність методів і методик, що застосовуються під час навчального
процесу на ОП (https://cutt.ly/mOjiqIl). Задоволення навчанням здобувачі висловили і під час зустрічі, указавши при
цьому на достатню кількість практичних занять. Також здобувачі підтвердили можливість вільного формування
індивідуальної освітньої траєкторії через поєднання самостійної та аудиторної роботи, навчання у зручний час
завдяки платформі moodlе, можливість здобувати освіту за індивідуальним навчальним планом, вільно обирати
теми курсових, кваліфікаційних робіт, бази практик. Згідно з правоустановлюючими документами, у ЗВО навчання
проводиться лише за денною та заочною формами. Під час відкритих зустрічей заклад підтвердив, що в самоаналізі
неточно форму навчання під час епідеміологічних обмежень названо дистанційною: в університеті запроваджено
навчання з використанням дистанційних технологій. Рекомендовано належним чином ставитися до використання
термінів та визначень. Студентоцентрованість прослідковується на рівні навчальних занять, консультування,
академічного керування тощо. Освітні компоненти ОП відповідають принципам академічної свободи. Вони
забезпечуються «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»
(https://cutt.ly/bOjcpAo), «Кодексом академічної доброчесності» (https://cutt.ly/LOjclNn), «Положенням про систему
запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів ВО і НПП»
(https://cutt.ly/7Ojvxun) та ін. Департамент освіти Ради Європи (Страсбург) визнав ВНУ ім. Лесі Українки
найкращою Університетською практикою із забезпечення якості освіти.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Інформування здобувачів освіти, як було підтверджено самими студентами під час зустрічі, щодо змісту та
програмних результатів навчання відбувається на першому занятті за будь-яким ОК. Також розділ про організацію
освітнього процесу є на сайті факультету філології та журналістики, де розміщені освітня програма, навчальний
план, силабуси, розклад (https://cutt.ly/dOjEDLa). Також про мету ОК, вимоги, форми контролю, оцінювання,
розподіл балів інформує викладач. Про вимоги, форми роботи і звітності проходження практики здобувачів ОП
інформує керівник практики до її початку на настановчій конференції. Порядок і критерії оцінювання регулюються
«Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ ім. Лесі Українки»
(https://cutt.ly/QOjITeN). Під час опитування, проведеного в навчальному закладі, 97,9 % здобувачів ОП
поінформовані про свою освітню програму, її цілі та змістовні характеристики.

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

У 2021 році на випусковій кафедрі соціальних комунікацій завершилося виконання комплексної наукової теми
«Медіа у процесі формування інформаційного суспільства» (державний реєстраційний номер 0117U005468).
Упродовж кількох років вивчалися форми, зміст, функції мас-медійного простору України та з’ясовувалися місця й
ролі медіа у процесі побудови інформаційного суспільства, зокрема мультикультурного. Також цікавим видається
досвід, здобутий у міжнародному проєкті «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» (Рада міжнародних
наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з МОН
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України та Академією української преси, 2020–2021). Саме участь у проєкті дозволила розробити й упровадити в
навчальний процес сертифіковану ОК 14 Медіаграмотність, спрямовану на розвиток компетентностей критичного
мислення (розробники Рожило М., Теребус О.), нових ігрових практик – віртуальний інфомедійний квест
(розробники Кошелюк О., Косюк О. – https://cutt.ly/2OjCyGe). Своєю чергою методологія навчання медіаграмотності
у ВНУ ім. Лесі Українки стала об’єктом наукового вивчення Кошелюк О., Шульської Н., Благовірної Н., що
представлено в рецензованому журналі Web of Science. У той же час звертає на себе увагу той факт, що наукову
конференцію, пов’язаною з галуззю журналістики та мас-медій, у ЗВО проведено у 2018 році. Це свідчить про
відсутність сталої періодичності наукових заходів на випусковій кафедрі. Також не сприяє систематизації наукових
пошуків відсутність комплексної науково-дослідної теми. Не продемонстровано фактів і про регулярну участь
здобувачів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у міжнародних, державних чи регіональних
наукових форумах.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Попри відсутність власної конференції, НПП, які працюють на ОП, беруть участь у наукових конференціях в інших
ЗВО, підвищують кваліфікацію за рахунок участі у заходах неформальної освіти (семінарах та вебінарах, що
засвідчено сертифікатами), які проводять досвідчені журналісти, видавці, комунікаційники. У той же час аналіз
силабусів дає підстави говорити, що рекомендована література до курсів містить лише одиничні приклади на
посилання досліджень самих викладачів, не відбиває результатів найактуальніших наукових досліджень у царині
журналістики. Позитивною практикою є той факт, що прагнення швидко реагувати на потреби українського й
ближньоєвропейського ринку ЗМІ та безперервно оновлювати вимоги до вишколу редакторів-журналістів,
спонукало НПП до моніторингу запитів роботодавців на найбільших сайтах вакансій України та Польщі. Така
робота імплементована в навчальний процес: силабус ОК 12 «Редакторський аналіз». Відповідно до інформаційних
викликів сьогодення оновлено зміст силабусу ОК 14 (доповнено вивченням критичного мислення в часи пандемії).
На оновлення ОПП також впливає участь НПП у різноманітних сертифікованих семінарах.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Згідно з оприлюдненою «Стратегією розвитку ВНУ ім. Лесі Українки» на 2020–2024 роки
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/Strategy_VNU.pdf) визначено, що ЗВО є університетом європейського
формату зі збереженням унікальності Волинських освітніх традицій. Цим, зокрема, декларується й орієнтація на
ітернаціоналізацію. У прикладі з освітньою програмою «Журналістика і міжкультурна комунікація»
інтернаціоналізація більше планується, ніж здійснюється: в самооцінюванні вказані одиничні приклади, під час
зустрічі зі здобувачами та керівниками відповідних підрозділів ЗВО така практика на ОП не визначалася як
регулярна й дієва. Така ситуація дає підставити говорити про невикористання сьогоднішніх можливостей для
проведення міжнародних наукових досліджень. Загалом активність студентської молоді в міжнародних проєктах є
дуже низькою. Однією з причин заклад називає слабку мотивацію молоді.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми й методи навчання орієнтовані на здобуття практичних навичок. У ЗВО існує постійна практика визначення
рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання. Освітні компоненти ОП відповідають
принципам академічної свободи. НПП беруть участь у міжнародному проєкті Ради міжнародних наукових
досліджень та обмінів IREX. Здобувачам своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

У самоаналізі неточно форму навчання під час епідеміологічних обмежень названо дистанційною: в університеті
запроваджено навчання з використанням дистанційних технологій. Не відбувається постійне оновлення змісту
освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у сфері журналістики та особливо міжкультурних
комунікацій. Уповільнює належний розвиток освітньої програми недостатня академічна мобільність та участь НПП
у міжнародній академічній і науковій діяльності. Експертна група рекомендує: належним чином ставитися до
визначення форм здобуття освіти; затвердити на випусковій кафедрі комплексну науково-дослідну тему, яка
дозволить систематизувати наукові дослідження; активізувати участь здобувачів освіти у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт; запровадити періодичне проведення наукових конференцій у ЗВО з питань
журналістики, комунікативістики, соціальних комунікацій; налагодити механізм імплементації міжнародної
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академічної мобільності та активізувати участь у міжнародній діяльності НПП і здобувачів першого рівня вищої
освіти зі спеціальності «Журналістика».

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Експертна група, на підставі аналізу системи навчання та викладання на ОП «Журналістика і міжкультурна
комунікація», констатує, що діяльність за програмою в цілому відповідає визначеному критерію (з незначними
недоліками).

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти регламентуються чинними
внутрішньоуніверситетськими документами, у яких зафіксовані норми і правила, що дозволяють встановити
досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для кожного освітнього компоненту. Навчання та
викладання на ОП регулюються «Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів»
(https://cutt.ly/7OxgP3v) і «Порядком формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за
першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання»
(https://cutt.ly/yOzYgee). Оцінювання здійснюється за кредитно-модульною системою (0–100 балів, ЄКТС) з яких не
менше 40 % (40 балів) відведено на поточний контроль. На підсумкове оцінювання за ОК, де форма контролю
екзамен, відводиться 60 % усіх балів за ОК (60 балів). Заліки та екзамени мають усну чи письмову форму,
тестування. Критерії та процедури оцінювання прописані у силабусах ОК, методичних рекомендаціях, відповідають
визначеним ПРН в ОП та навчальному плані. Урахування потреб та рівня задоволеності здобувачів формами й
методами викладання та навчання реалізовано шляхом моніторингу якості освітнього процесу та анкетування
студентів. Згідно з проведеним опитуванням здобувачі ОП вважають оптимальним способом контролю на екзамені
«електронне тестування» (48,9 %) та «індивідуальну співбесіду» (40,4 %) (https://cutt.ly/3OoVW05).

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 06 Журналістика затверджено
Наказом Міністерства освіти і науки України 20.06.2019 р. № 864. Згідно зі Стандартом кваліфікаційна робота
являє собою виготовлений інформаційний продукт або проєкт інформаційної акції чи інформаційну акцію, до яких
додають пояснювальну записку. У розроблених колективом кафедри соціальних комунікацій ВНУ ім. Лесі Українки
методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення, захисту кваліфікаційної роботи (https://cutt.ly/UOlIPoF)
визначено, що кваліфікаційна робота (проєкт) – вид наукової роботи, який дає можливість виявити рівень наукової
та фахової підготовки здобувача зі спеціальності Журналістика, його спроможності самостійно аналізувати стан
проблем у галузі, розробляти необхідні пропозиції. Під час експертного аналізу навчальний заклад зауважив, що
вони зорієнтовані на проєктну діяльність, створення власних інформаційних продуктів студентами. Виходячи з
цього, потребують удосконаленнячинні методичні вказівки.

3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

У ЗВО визначено чіткі й зрозумілі правила проведення контрольних заходів та процедури дотримання академічної
доброчесності. Вони регулюються «Положенням про організацію навчального процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях», «Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань
студентів», «Положенням про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного
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тестування» та іншими документами. Усі вони є у вільному доступі (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza).
Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти встановлено, що правила проведення контрольних заходів є для них
доступними та зрозумілими. У самоаналізі ЗВО зазначив, що об’єктивність та неупередженість екзаменаторів під час
оцінювання ПРН за ОК досягається через залучення до оцінювання зовнішніх експертів та/або менторів із числа
практиків. Під час зустрічі з практиками ця теза підтверджена частково. Здобувач має право двічі перескладати
підсумковий контроль (екзамени, заліки): вперше викладачеві, вдруге – спеціально створеній комісії професіоналів
із числа НПП кафедри. Третій раз перескладати залік чи екзамен не дозволено. Під час зустрічі студенти зазначили,
що вони поінформовані про можливість подання апеляції, але конфлікту інтересів чи незгоди з оцінкою (формою
проведення контрольного заходу) на освітній програмі не фіксувалося. Будь-які питання чи суперечливі ситуації
здобувачі вищої освіти вирішували у день проведення контрольного заходу. За результатами академічної
неуспішності здобувачі освіти можуть бути відраховані.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

ВНУ ім. Лесі Українки нетерпимий до будь-якого прояву академічної недоброчесності, відповідальність здобувачів
та НПП визначають низка документів: Статут ВНУ ім. Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/statut-snu-imeni-lesi-
ukrayinki), Кодекс академічної доброчесності (http://surl.li/aahao), Положення про комітет з етики наукових
досліджень (http://surl.li/blazk), Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату
(http://surl.li/blazm), Положення про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти)
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/.pdf). Так, відповідальність здобувачів передбачає: повторне
проходження оцінювання; відрахування; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих ЗВО пільг із
оплати за навчання. Відповідальність НПП: відмова / позбавлення наукового ступеня, вченого звання,
педагогічного звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені
законом посади. До захисту допускаються кваліфікаційні роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти,
індекс унікальності яких становить 75 % і вище. Якщо рівень унікальності середній (55–74 %) або низький (40–54 %),
робота повертається на доопрацювання та повторну перевірку, а при недопустимо низькому рівні індексу
унікальності (39 % і нижче) до захисту не допускається. Під час зустрічі студенти розповіли, що їм відома
інформація про академічну доброчесність із першого курсу, її доводять на вступних лекціях практично всіх
дисциплін. Також академічна доброчесність у ЗВО пропагується на заходах наукових, навчальних, виховних.
Випадків порушень академічної доброчесності на ОПП не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Контрольні заходи та форми їх проведення регулюються кількома документами та зрозумілі для всіх учасників
освітнього процесу. Студенти можуть ознайомитися з критеріями оцінювання та формами проведення контрольних
заходів кількома способами – переглянувши силабус чи робочу програму навчальної дисципліни на сайті кафедри
або на платформі Е-learn(вихід на них є як з інтернет-ресурсів університету, так і факультету й кафедри). Також із
формами й критеріями оцінювання студентів ознайомлюють на першому занятті з дисципліни. Забезпеченню
академічної доброчесності сприяють відповідні положення ЗВО та низка постійних академічних і просвітницьких
заходів. У ЗВО створена атмосфера абсолютної нетерпимості до будь-якого прояву академічної недоброчесності.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

1. Рекомендовано розглянути можливість залучення до комісії для другого перескладання підсумкового контролю
зовнішніх експертів та/або менторів із числа практиків. 2. Удосконалити розроблені колективом кафедри методичні
рекомендації щодо написання, оформлення, захисту кваліфікаційної роботи з урахуванням вимог Стандарту вищої
освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 "Журналістика".

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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ОП «Журналістика і міжкультурна комунікація» та діяльність за цією програмою загалом відповідають
визначеному критерію з незначними недоліками. Зважаючи на наведені сильні сторони, експертна група дійшла
висновку, що ОП «Журналістика і міжкультурна комунікація» та діяльність за цією програмою загалом
відповідають визначеному критерію з незначними недоліками.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Інформація про академічну та професійну кваліфікацію викладачів, отримана як під час опрацювання Відомостей
про самооцінювання ОП, офіційного сайту ЗВО, відкритих джерел, так і під час зустрічі з НПП у ході акредитаційної
експертизи показала належний професійний рівень викладацького складу, його відповідність забезпечуваним
освітнім компонентам. Так, на ОП працює 3 доктори наук, професори, які забезпечують викладання обов’язкових
дисциплін відповідно до отриманих наукових ступенів і вчених звань: докт. наук із соц. ком., проф. Кравченко С.І.
(ОК25, ОК32, ОК13), докт. політ. наук, проф. Бортніков В.І. (ОК 13), докт. іст. наук, проф. Ленартович О.Ю. (ОК1); 11
кандидатів наук, з них 9 кандидатів, доцентів за основним місцем роботи (доц. Кошелюк О.В. (ОК16, ОК17), доц.
Теребус О.Л. (ОК6, ОК26), доц. Рожило М.А. (ОК24, 14), доц. Денисюк Н.С. (ОК22), доц. Самуляк О.В. (ОК20), доц.
Косюк О.М. (ОК9, ОК15), доц. Касарда О.З. (ОК2), доц. Зінчук Р.С. (ОК3), доц. Мельник О.М. (ОК5), доц. Шульська
Н.М. (ОК8, ОК7), доц. Яворський А.Ю. (ОК11), 1 канд. наук із соц. ком., ст. викл. Яблонський М.Р. (ОК10), а також 3
викладачі без наукового ступеня. Доц. Благовірна Н.Б. (ОК12) працює на умовах внутрішнього сумісництва,
оскільки обіймає адміністративну посаду проректора ЗВО. Рівень професіоналізму професорсько-викладацького
складу ОП підтверджує публікаційна активність відповідно до забезпечуваних освітніх компонентів ( викладачі
мають необхідну кількість фахових публікацій у виданнях категорії Б, більшість є авторами статтей у журналах,
індексованих наукометричними базами Scopus і Web of Science, навчально-методичних рекомендацій та вказівок,
посібників (Яворський А.Ю., Бортніков І.В., Шульська Н.М., Зінчук Р.С.), частина викладачів - автори одноосібних і
колективних монографій (Самуляк О.В., Ленартович О.Ю., Благовірна Н.Б., Косюк О.М., Шульська Н.М., Теребус
О.Л., Рожило М.А.). Нині діючими практиками, фахівцями галузі є викладачі Коваль Н.В., Мазепа Н.П., Мошкун
А.В., що позитивно впливає на реалізацію ПРН. Крім того, професійному зростанню викладацького складу сприяє
перманентне підвищення їхнього рівня через участь у різноманітних заходах формального і неформального
підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном. Експертна група відзначає досить широку залученість викладачів
до професійного зростання: у частини НПП понад 10 активностей у рамках підвищення кваліфікації за останні п’ять
років (Рожило М.А., Теребус О.Л., Кошелюк О.В., Зінчук Р.С.). Понад 50% професорсько-викладацького складу
мають практичний досвід роботи в медіа-галузі (наприклад, Кравченко С.І., Благовірна Н.М., Денисюк Н.С.,
Самуляк О.В. та ін.). Тому професійний та академічний рівень професорсько-викладацького складу, задіяного в
реалізації ОП, цілком дає можливість досягнути поставлених ПРН.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

У ЗВО наявні нормативні документи, які врегульовують процедури конкурсного добору викладачів ОП: «Положення
про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади НПП»
(https://cutt.ly/eIWUApo), «Положення щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад
НПП» (https://cutt.ly/LIWIt9i). Спостереження експертної групи засвідчують той факт, що ЗВО дібрав викладачів,
виходячи з цілей ОП, й у цьому процесі було дотримано принципів законності, гласності, відкритості. Алгоритм
відбору такий: на сайті ЗВО в рубриці «Вакансії» розміщують оголошення про конкурс і вимоги до претендентів;
конкурсні комісії з’ясовують відповідність документів претендентів зазначеним документально вимогам, ухвалюють
рекомендації. Процедура конкурсного відбору передбачає обговорення кандидатур претендентів на заміщення
посад НПП на кафедрі в їх присутності з урахуванням досягнень претендентів у викладацькій, науковій та
професійній діяльності. У процесі відбору НПП для викладання окремих освітніх компонентів беруться до уваги
результати опитування здобувачів вищої освіти. У нормативній базі ВНУ ім. Лесі Українки задокументовано чіткі
процедури обрання на посади асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри. У 2020 році
у ЗВО змінено форми контрактів. Обов’язковою вимогою стала публікаційна активність у виданнях, що належать до
наукометричних баз. З’явились нові форми стимулювання НПП.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

ОП «Журналістика та міжкультурна комунікація» вирізняється потужним залученням до організації та реалізації
освітнього процесу роботодавців. Вони задіяні до підготовки, обговорення й рецензування ОП
https://cutt.ly/iIRTsnF; надають базу для проходження виробничої практики (Радіо СІД ФМ, ЦЖР “Сила правди”,
редакція ”Ти і я, і вся сім’я” редакція “Волинська газета”, ІА Конкурент, Сайт соціальних новин Перший, редакція
“Сім’я і дім”, ІА Світогляд, 12 Канал). ЗВО співпрацює з роботодавцями в аспекті освіти за дуальною формою
навчання https://cutt.ly/yIRHL3x. Реалізуються спільні мультикультурні медіапроєкти (В. Данилюк, секретар НСЖУ,
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член Ради роботодавців ФФЖ, директор «Волинської газети»), проводяться неформальні зустрічі (О. Менько,
головний редактор UAinKrakow.pl; https://cutt.ly/oIRWNF2, І. Баран, медіатренер, IREX https://cutt.ly/QIRRzd8, І.
Рудишин, гол. редактор ІА ВолиньPost https://cutt.ly/DIRTAM7, Е. Яцута, директор видавництва «Синя папка»
https://cutt.ly/7IRRX0p та ін.), круглі столи https://cutt.ly/iIRTsnF, конкурси, навчальні екскурсії
https://cutt.ly/UIRSd0V, https://cutt.ly/IIRS6Bm, https://cutt.ly/kIRG3CL Є практика спільних заходів здобувачів
вищої освіти з роботодавцями https://cutt.ly/fIRy3Vb, https://cutt.ly/OIRuupu, https://cutt.ly/nIRuvxq,
https://cutt.ly/sIRiiAf. На зустрічі з експертами всі стейкхолдери (роботодавці) заявили про свою готовність і далі
співпрацювати із ЗВО в напрямку якнайповнішої реалізації та поліпшення освітньої програми “Журналістика і
міжкультурна комунікація”.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

ЗВО докладає чималих зусиль для залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців, медіатренерів. Оскільки ЗВО досить потужно імплементує стратегію дуальної освіти,
зокрема, й на ОП «Журналістика і міжкультурна комунікація» бачимо елементи дуальної освіти, то закономірно, що
до реалізації освітньої програми активно залучаються професіонали-практики, роботодавці, гостьові лектори з
числа провідних експертів галузі. Так, обов’язкові освітні компоненти забезпечують заступник гол. ред.
«Волинський монітор» Н. Денисюк (ОК22); відповідальний секретар «Ти і я, і вся сім’я», головний редактор
всеукраїнських періодичних видань «Бедрик», «Життя пенсіонера» О. Самуляк (ОК20); телеведуча 12 Каналу Н.
Коваль (ОК21); ведуча програм Радіо СІД FMведуча програм Радіо СІД FM Н. Передрій (ОК19); начальник відділу
інформаційної політики ВНУ А. Мошкун (ОК18). Постійною практикою під час реалізації ОП є проведення
журналістами-практиками, видавцями майстер-класів, тренінгів та семінарів (наприклад, https://cutt.ly/6IRFCAM,
https://cutt.ly/3IRERWV, https://cutt.ly/sIRA7fw). Цінною рисою в реалізації ОП є запрошення до читання
аудиторних занять гостьових лекторів, провідних фахівців галузі. Серед таких можемо відзначити визнаних
професорів: М. Теремка (Національний університет культури та мистецтв), В. Корнєєва (Інститут журналістики
київського національного університету ім. Тараса Шевченка) і навіть закордонних професіоналів-практиків: маємо
на увазі британського режисера Т. Палмера (https://cutt.ly/9IYFlmu). Тому можемо констатувати, що на освітній
програмі працює значний колектив запрошених практиків, експертів, фахівців галузі, що дає можливість досягнути
поставлених ЗВО цілей і ПРН.

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

ВНУ ім. Лесі Українки має налагоджену систему професійного розвитку викладачів, власну й у співпраці з іншими
організаціями, яка діє у відповідності до затвердженої 2018 року нормативної бази: в університеті розроблено
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних праці
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf). ЗВО перманентно
сприяє професійному розвитку викладацького складу. Зокрема, за період з 2017 по 2018 рік міжнародне стажування
в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща) пройшли 6 доцентів профільної кафедри: Н. Благовірна, Л.
Жванія, О.Кошелюк, М. Рожило, О. Самуляк, Н. Шульська; професор Кравченко С.І. за період з 2017 по 2021 роки
пройшла стажування у 6 польських вишах: Інституті журналістики та інформації Університету Яна Кохановського в
Кельце, в Лодзькому, Варшавському, Ягеллонському, Познанському, Ґданському університетах. Усі без винятку
викладачі, які забезпечують викладання обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів, мають сертифікати про
підвищення кваліфікації в Україні або за кордоном. Крім інформаційного супроводу, заклад вищої освіти компенсує
викладачам частину витрат, пов’язаних із переїздом, якщо стажування відбувається поза межами країни. Зустрічі з
ректоратом, професорсько-викладацьким складом, адміністративним персоналом виявили повну картину
зацікавленості викладачів підвищувати рівень своєї професійної майстерності та бажання менеджменту ЗВО
сприяти їм у цьому.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система матеріального, морального та професійного заохочення викладачів до досконалості у викладанні
унормована «Положенням про встановлення надбавок і доплат працівникам ВНУ ім. Лесі Українки», «Правилами
внутрішнього розпорядку» та «Колективним договором» (https://cutt.ly/NIUZ3a6). У 2020 році у ЗВО була задіяна
нова система рейтингування викладачів і відповідно їхнього преміювання, урегульована «Положенням про
рейтингове оцінювання НПП, кафедр, факультетів (інститутів) у ВНУ ім. Лесі Українки». До рейтингування
викладачів долучаються всі, без винятку, структурні підрозділи ЗВО. Інформація про активність викладачів
оновлюється щомісячно. Досвід викладання розглядають на науково-методичній раді. Здійснюється експертиза
курсів, моніторинг запитів студентів на початку й завершенні викладання ОК. Преміюються викладачі за активну
навчально-методичну й наукову діяльність, розробку нових методик викладання, видання підручників, навчальних
посібників, монографій, створення електронних підручників, активність щодо залучення студентів до наукової
роботи, участі в олімпіадах, конкурсах, удосконалення педагогічної майстерності тощо. За свідченням начальника
планово-фінансового відділу Марчук В.А., у 2020 році ЗВО виділив на преміювання 1 млн грн, а у 2021 – 1 млн 300
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тисяч грн. Після успішного захисту докторської дисертації викладач отримує 20 тисяч грн. За публікацію статті у
виданні, індексованому наукометричними базами (перший квартиль) одноразова грошова винагорода 10 тисяч грн.
У випадку успішної акредитації гарант преміюється від 2 до 12 тисяч грн. Також щороку гарант має зменшення
навантаження на 100 год. Функціонує Школа гарантів, У наказі про організацію навчального процесу зазначені
можливості зменшення годин, окрім гаранта, також головному редакторові наукового видання категорії «Б» (100
год), керівнику міжнародного проєкту (100 год), керівнику проєкту державного значення (100 год) та ін. У групі
забезпечення ОП у 2020 році були премійовані 11 викладачів, а в 2021 році 8 викладачів. Система морального
заохочення також у ЗВО досить розгалужена. Навіть контракти про співпрацю викладачам вручають шляхом
урочистої процедури на Вченій раді університету. Викладачі групи забезпечення мають багатий арсенал нагород:
Грамоту ректорату та профспілкового комітету (О. Теребус), Подяку ректора університету (О. Косюк, Н. Шульська),
Подяку міського голови (О. Косюк), Почесну грамоту Волинської обласної державної адміністрації (О. Косюк, С.
Кравченко, М. Рожило, О. Теребус, Н. Шульська), Почесну грамоту Волинської обласної ради (С. Кравченко), Подяку
МОН України (О. Косюк та ін. Заслуговує схвалення система роботи ЗВО з підвищення професіоналізму НПП. Діють
на безоплатній основі сертифіковані «Курси підвищення професіональних компетентностей НПП у сфері
дистанційного навчання (створення навчальних електронних курсів вивчення дисциплін у системі moodle за
спеціальністю)», а також безкоштовні курси «Офіс 365».

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Групою забезпечення ОП охоплено три доктори наук, серед яких доктор наук із соціальних комунікацій, і 13
науковоступеньованих викладачів. Їхній академічний потенціал суттєво сприяє якості освітньої програми. 2. ОП
«Журналістика і міжкультурні комунікації» функціонує із широким залученням команди професіоналів-практиків,
представників роботодавців, експертів галузі, випускників спеціальності, які не тільки залучені до організації та
реалізації освітнього процесу, але й викладають фахові дисципліни. 3. ЗВО виявляє серйозну турботу про науково-
педагогічних працівників, має розгалужену систему матеріального, морального, професійного заохочення
викладачів до досконалості у викладанні.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Не всі науково-педагогічні працівники мають публікації в міжнародних виданнях, які індексуються в
наукометричних базах Scopus, WOS, тому рекомендуємо активізувати публікаційну активність викладачів освітньої
програми.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

За Критерієм 6 освітня програма «Журналістика і міжкультурна комунікація», на думку експертної групи,
відповідає рівню В, адже людські ресурси – одна з найсильніших сторін ОП. Освітню програму забезпечують
високопрофесійні науково-педагогічні працівники, практики галузі, роботодавці. Над зазначеним недоліком група
забезпечення ОП цілеспрямовано й наполегливо працює.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Волинський національний університет імені Лесі Українки має достатню матеріально-технічну базу та навчально-
методичне забезпечення для якісної реалізації та досягнення цілей ОП. Під час відеоогляду ЗВО продемонстрував
навчальні корпуси, бібліотеку, комп’ютерні класи з проекторами, полоністичний кабінет імені Ю. Лободовського
(https://monitorwolynski.com/uk/news/4089-29320), лабораторію міжкультурної комунікації, науково-навчальну
лабораторія українсько-польського перекладу, мультимедійні аудиторії, інклюзивний хаб «Простір дії»
(https://inhub.lutsk.ua), коворкінг зону, спортивно-оздоровчий табір «Гарт» та новий медіацентр
(https://ffj.in.ua/2021/12/22/vidbulosya-vidkryttya-novoyi-mediastudiyi-na-fftazh/) з професійною технікою (фото- та
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відеокамери, звуковий мікшер з фейдерами, мультиколонка, студійне світло, мікрофон, петлички, набір блогера,
хромакей та відповідна література для журналіста з метою створення якісного контенту). Крім того, університет має
історичне надбання (https://vnu.edu.ua/uk/muzei): Музей історії Волинського національного університету імені Лесі
Українки (https://vnu.edu.ua/uk/muzey-istorii-volinskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-lesi-ukrainki), геологічний
музей (https://vnu.edu.ua/uk/photo-albums/geologichniy-muzey), Музей етнографії Волині та Полісся при ВНУ імені
Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/muzey-etnografii-volini-ta-polissya-pri-vnu-imeni-lesi-ukrainki),Музей археології
ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/muzey-arkheologii-vnu-imeni-lesi-ukrainki), Науково-дослідний
інститут Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/naukovo-doslidniy-institut-lesi-ukrainki).

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Під час зустрічей ЕГ засвідчили в безоплатному доступі до навчально-методичного забезпечення та інфраструктури.
Директор бібліотеки Собчук Володимир Степанович підтвердив вільний доступ до бібліотечних фондів (понад 845
тисяч прим.), наукових баз даних, фахових друкованих/електронних журналів, електронного каталогу (понад 496
тис. бібліографічних записів), інституційного репозитарію (понад 15 тис. документів) не лише в оффлайн режимі, а й
через віртуальну бібліотеку (https://library.vnu.edu.ua). Журналістське обладнання та фахову літературу, яка
розміщується в медіацентрі, здобувачі можуть використовувати для створення творчих проектів, залишивши
студентський квиток. У Центрі інноваційних технологій та комп'ютерного тестування діють Wi-fi зони, завдяки яким
учасники освітнього процесу можуть вільно користуватись електронними ресурсами.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Під час відеоогляду було продемонстровано наявність вогнегасників та пожежних щитів із рукавами. У ЗВО діє
відділ Охорони праці (https://vnu.edu.ua/uk/viddil-okhoroni-praci) начальник якого Микола Данилович Негодюк
підтвердив про оновлення пожежних систем та проведення тренінгів. На сторінці факультету розміщується перелік
документів, які регламентують правила поводження під час пожежної небезпеки «Вступний інструктаж з питань
безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти» (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/biological_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fbiological%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FAKRED%2FОПтаБЖД%2FІнструкція№74Вступ
ІнструкСтуденти%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbiological%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FAKRED%2FОПта
БЖД), «Інструкція No 1 із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у
Волинському національному університеті імені Лесі Українки» (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/biological_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fbiological%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FAKRED%2FОПтаБЖД%2FІнструкція%20з%20
ОП%20№1%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbiological%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FAKRED%2FОПтаБЖД)
, «Інструкція No2 про надання долікарської допомоги» (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/biological_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fbiological%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FAKRED%2FОПтаБЖД%2FІнструкціяМед%2EД
оп№2%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbiological%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FAKRED%2FОПтаБЖД),
«Інструкція No 10 Правила поведінки при виявленні пожежі» (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/biological_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fbiological%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FAKRED%2FОПтаБЖД%2FІнструкція%20з%20
ПБ%20№%2010%2E%20Правила%20при%20пожежі%5F%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbiological%5Fvnu%5Fedu%
5Fua%2FDocuments%2FAKRED%2FОПтаБЖД), «Загальна інструкція з пожежної безпеки No З для учасників
освітнього процесу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки» (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/biological_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fbiological%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FAKRED%2FОПтаБЖД%2FЗагальна%20інструк
ція%20з%20ПБ%20№%203%5F%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fbiological%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FA
KRED%2FОПтаБЖД) та ін. У комп'ютерних класах розміщуються відеокамери. На території ЗВО розміщують пункти
вакцинації (https://ffj.in.ua/2021/10/02/na-fftazh-pryzupynyly-vaktsynatsiyu/), гарант Марія Андріївна Рожило
засвідчила про наявність у корпусах санітайзерів та вимірювання температури учасників освітнього процесу, а також
100% вакцінацію працівників і часткову вакцинацію здобувачів освіти. Також для учасників освітнього процесу
працює реабілітаційна клініка Волинського національного університету імені Лесі Українки
(https://vnu.edu.ua/uk/reabilitaciyna-klinika-volinskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-lesi-ukrainki).

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Волинський національний університет імені Лесі Українки має офіційний веб-сайт, на якому опублікована вся
необхідна інформація щодо організації навчання та дозвілля учасників освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти
отримують освітню, організаційну, інформаційну, консультативну через сторінку факультету філології та
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журналістики, соціальні мережі та спілкування з НПП. Соціальну підтримку для учасників освітнього процесу
здійснює: психологічна служба на чолі із Тетяною Миколаївною Кулик, яка постійно консультує та ініціює заходи
для студентів; відділ молодіжної політики та соціальної роботи (https://vnu.edu.ua/uk/viddil-molodizhnoi-politiki-ta-
socialnoi-roboti), який проофарінтує здобувачів та допомагає влаштовуватись на роботу, а також діють «Правила
призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам Волинського національного університету імені Лесі
Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Pravyla_pryznachennia_stypendii.pdf),
(https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/poryadok-priznachennya-socialnoi-stipendii-dlya-studentiv-dennoi-formi-
navchannya) та «Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у
Волинському національному університеті імені Лесі Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
06/16_Порядок_формування_рейтингу_СНУ_iм.Л.У__ред.pdf). Здобувачі можуть звернутися анонімно до
психологічної служби та на скриньку довіри. У ЗВО функціонує лабораторія Медіації та відновного правосуддя
(https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/na-yuridichnomu-fakulteti-vidkrili-laboratoriyu-mediacii-ta-vidnovnogo-
pravosuddya).

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

У Правилах внутрішнього розпорядку Волинського національного університету імені Лесі Українки
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
12/Правила%20внутрішнього%20розпорядку%20ВНУ%20імені%20Лесі%20Українки.pdf) зазначається, що особи з
особливими освітніми потребами мають право на: навчально-реабілітаційний супровід, вільний доступ до
інфраструктури університету згідно з медико-соціальними показниками, реалізацію права отримання соціальної
стипендії. Навчальні корпуси обладнані пандусами, а також спеціальними туалетами. У ЗВО діє Інклюзивний хаб
«Простір дії» сприяє адаптації осіб з особливими освітніми потребами. У разі потреби для таких здобувачів освіти
організовують навчання на перших поверхах. За акредитованою ОП навчається студент 4 курсу Владислав Першута,
який наголосив на підтримці студентів з особливими освітніми потребами та сприянні його участі в Західному
реабілітаційно-спортивному центрі Національного паралімпійського комітету України в біатлоні та лижних
перегонах.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Здобувачі вищої освіти ознайомлені з можливами випадками конфліктних ситуацій і мають розуміння куди
звертатись та як діяти в таких випадках. У разі виникнення подібних випадків діє «Положення про порядок і
процедури вирішення конфліктних ситуацій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки»
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_poriadok_vyrishennia_konfliktnykh_sytuatsii.pdf) у якому
зазначається різновиди конфліктних ситуацій та шляхи їх вирішення. У разі виявлення корупції на офіційному веб-
сайті є сторінка з посиланням, на яке можна надіслати електронне повідомлення (https://vnu.edu.ua/uk/povidomiti-
pro-korupciyu). Здобувачі вищої освіти можуть звертатись до старост, деканату, студентського самоврядування,
психолога, написати про виявлення конфліктної ситуації в опитуваннях: від навчально-методичного відділу
забезпечення якості вищої освіти «Світ очима студента», опитуванні кафедри для 1-4 курсу
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-filologii-ta-zhurnalistiki). Також діє скринька довіри для всіх
учасників освіти. Для здобувачів факультету журналістики і міжкультурної комунікації діє ГО «Альтернативна
журналістика», яка ініціює висвітлення проблемних питань (https://ffj.in.ua/2021/11/13/na-fftazh-shukaly-buling/,
https://ffj.in.ua/2020/08/25/ne-grajsya-mashynkoyu-ty-zh-divchynka/, https://ffj.in.ua/2020/07/14/genderne-nasylstvo-
gender-basedviolence/ та ін). На ОП не було випадків конфліктних ситуацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Учасники освітнього процесу мають достатню матеріально-технічну базу та навчально методичне забезпечення в
вільному доступі. Реалізовувати творчий потенціал допомагає сучасна техніка в медіацентрі. Студенти публікують
свої роботи на студентському сайті «Нівроку» (https://ffj.in.ua) та періодично випускають газету «Студентський
об'єктив». Гарним досвідом є функціонування громадської організації «Альтернативна журналістика», яка сприяє
проведенню тренінгів та воркшопів щодо важливих проблемних тем.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.
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Рекомендуємо розробити пам'ятку користування професійною технікою та правила поводження в комп'ютерних
класах.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Здобувачі та викладачі ОП мають в безоплатному доступі потужну матеріально-технічну базу та необхідне
навчально-методичне забезпечення. ЗВО велику увагу надає щодо освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки учасників освітнього процесу. Керівництво закладу піклується про
безпечність освітнього середовища та комфортного навчання особам з особливими освітніми потребами. Вагомих
недоліків щодо критерію виявлено не було, що в загальному відповідає Критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Волинський національний університет імені Лесі Українки послідовно дотримується ї процедури розроблення,
затвердження, моніторингу та перегляду освітньої програми, що регламентується наступними документами:
«Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та
другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у Волинському національному університеті імені
Лесі Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
03/Порядок%20формування%20освітніх%20програм.pdf), «Положення про розроблення, затвердження,
моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у Волинському національному університеті імені Лесі
Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_perehliad_zakryttia_OP.pdf). ОП
Журналістика і міжкультурна комунікація вперше розроблено 2018 р. ОП 2019 (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FОПП%20061%20ЖУРНАЛІСТИКА%2
0І%20МІЖКУЛЬТ%2E%20КОМУНІКАЦІЯ%202019%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fe
du%5Fua%2FDocuments) оновлювалась після після затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю 061
Журналістика для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України від 20 червня 2019 р. № 864).
У 2020 та 2021 роках ОП були оновлені із врахуванням пропозицій стейкхолдерів (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2Fтаблиця%20пропозицій%202020%2E
pdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments, https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2Fтаблиця%20пропозицій%202021%2E
pdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments). У ОП 2020 року зміни були
зумовлені новим порядком формування індивідуальної траєкторії навчання студентів, спрямованого на
поглиблення студентоцентрованого підходу до підготовки фахівців. Підставами для внесення змін в ОП у 2021 р.
стали: зміни в Порядку формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у ВНУ ім. Лесі Українки, а
саме змінено форму контролю ОК 1 із екзамену на залік для вступників 2021 р, зміна назви університету та
структурних підрозділів, а також назви Положень ЗВО, деталізовано логічно-структурну схему ОП, конкретизовано
особливості ОП та ключові слова.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Для здобувачів освіти проводяться опитування на кафедрі за курсами (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FПротоколи%20ОП%2Fрезульт%20оп
ит%2Fвитяг%201%2D2%20курс%207%20від%2030%2E12%2E21%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheli
uk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FПротоколи%20ОП%2F, https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FПротоколи%20ОП%2Fрезульт%20оп
ит%2Fвитяг%201%2D2%20курс%207%20від%2030%2E12%2E21%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheli
uk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FПротоколи%20ОП%2F, https://volnu-
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my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FПротоколи%20ОП%2Fрезульт%20оп
ит%2Fвитяг%203%20курс%207%20від%2030%2E12%2E21%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5
Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FПротоколи%20ОП%2F, https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FПротоколи%20ОП%2Fрезульт%20оп
ит%2Fвитяг%204%20курс%207%20від%2030%2E12%2E21%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5
Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FПротоколи%20ОП%2F) та ініційовані відділом забезпечення якості
вищої освіти (https://volnu-my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FЗвіт%5Fопитування%5F2022%5FЖур
налістика%20і%20міжкультурна%20комунікація%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu
%5Fua%2FDocuments). Анкети для здобувачів, що навчаються на ОП, розміщені на сторінці факультету у розділі
Опитування. У обговоренні проектів ОП у 2020 і 2021 рр. взяли участь здобувачі освіти, в т. ч. представники
студентського самоврядування Ю. Ройко, П. Заболотна, В. Почебула, О. Рожій. Студентське самоврядування
входить до складу Вченої ради ВНУ ім. Лесі Українки, вченої ради ФФЖ і беруть участь в обговоренні ОП, що
засвідчує їх участь у засіданні круглого столу «Сучасний медіаринок і якісна освіта: якого фахівця журналістики
потребує час?» (https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/obgovorennya-navchalnogo-planu-y-opp-zhurnalistika-i-
mizhkulturna-komunikaciya-u). Діяльність студенського самоврядування регламентує «Положення про студентське
самоврядування Волинського національного університету імені Лесі Українки»
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-10/Положення%20відредаговане.pdf), в якому зазначається можливість
здійснювати збір, аналіз та узагальнення зауважень і пропозицій здобувачів щодо організації навчання, проводити
опитування серед студентів щодо якості надання освітніх послуг, вносити пропозиції щодо контролю за якістю
навчального процесу.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

На факультет філології та журналістики функціонує Рада роботодавців, до складу якої входить Данилюк В.О.,
директор ТзоВ Редакція обласної громадсько-політичної газети «Волинська газета» та є членом НСЖУ, який
залучений до покращення ОП та впровадження важливих та актуальних дисциплін, однією з яких є робота
журналіста під час воєнних умов (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FРецензії%20ОП%2F2020%2D2021%2
FРЕЦ%5FДанилюк%20на%20сайт%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocu
ments%2FРецензії%20ОП%2F2020%2D2021). Також до покращення ОП залучені: начальник відділу інформаційної
політики ВНУ Мошкун А.В., директорка ТзОВ сайт соціальних новин «Перший» Булковська О.П., директор Центру
журналістських розслідувань «Сила правди» Горбач Ю.А (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FРецензії%20ОП%2F2020%2D2021%2
FРЕЦ%5FГорбач%20на%20сайт%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocum
ents%2FРецензії%20ОП%2F2020%2D2021), керівник Проекту «12 Канал» Ричук Ю.С. (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FРецензії%20ОП%2F2020%2D2021%2
FРЕЦ%20Ричук%2021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FРе
цензії%20ОП%2F2020%2D2021), голова редакторка «ВолиньPost» Рудишн І.М., заступниця головного редактора
газети «Ти і я, і вся сім'я» Самуляк О.В. підтвердили свою залученість до покращення ОП через комунікацію з
представниками кафедри, а також участь у круглому столі «Сучасний медіаринок і якісна освіта: якого фахівця
журналістики потребує час?» (https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/obgovorennya-navchalnogo-planu-y-opp-
zhurnalistika-i-mizhkulturna-komunikaciya-u). Випускниця Ю. Ройко рекомендувала ввести в програму дисципліну з
SMM і пропозиція була врахована та додана до ОП як вибіркова дисципліна. Зазначені вище представники надають
місця практики для здобувачів та робочі місця, завдяки чому вони мають постійний зв'язок і наочне бачення
втілення компетентностей та вмінь, які передбачає ОП. Також для стейкхолдерів діє сторінка Громадське
обговорення ОПП (https://vnu.edu.ua/uk/gromadske-obgovorennya) в якому вони можуть висловити побажання та
рекомендації, а також на сторінці факультету філології та журналістики розміщується електронна адреса декана та
гаранта освіти (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-filologii-ta-zhurnalistiki).

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

У ЗВО існує Асоціація випускників ВНУ ім. Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/vstupne-slovo-rektora). На сторінці
розміщена анкета, яка має запитання щодо професійної діяльності і кар’єрного росту. Також для випускників
функціонує сторінка у Facebook (https://cutt.ly/aUL3CDg), а також публікуються історії кар'єрного шляху
(https://www.facebook.com/hashtag/НашіВипускники/?__gid__=1456073761143507). на платформі YouTube
опублікована цикл відео «80 історій успіху» (https://www.youtube.com/playlist?
list=PL28Vxdbx7spzLujHnfOqV9F9iUP2t61wg), у якому випускники розповідають про власний досвід та дають свої
поради. Випускники ОП (Ю.Горбач, А. Мошкун, Н.Коваль) на умовах сумісництва викладають певні дисципліни.
Під час зустрічі із випускники із захопленням згадують навчання та своїх викладачів і запевнили ЕГ, що досі
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підтримують зв'язок як з викладачами, так і з здобувачами, організовуючи для них різні зустрічі та майстер-класи
(https://ffj.in.ua/2021/11/11/anastasiya-lazuka-shlyah-do-uspihu-kriz-krov-slozy-i-pit/,
https://ffj.in.ua/2021/04/29/sportyvnyj-komentator-rozpoviv-pro-plyusy-ta-minusy-svoyeyi-roboty-interv-yu/,
https://ffj.in.ua/2020/04/06/chetverta-vlada-v-umovah-karantynu-yak-pratsyuyut-i-navchayutsya-studenty-zhurnalisty/).

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Моніторинг щодо внутрішньої якості ОП здійснюється відповідно до «Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки»
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-11/Положення%20про%20систему%20скан.pdf). У ЗВО працює
навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти (https://vnu.edu.ua/uk/navchalno-metodichniy-viddil-
zabezpechennya-yakosti-vischoi-osviti), який проводить анкетування здобувачів, а також ініціює Школу гарантів, на
якій представники усіх факультетів обмінюються досвідом від проведення акредитацій та обговорюють результати
акредитацій в ЗВО. Навчальний відділ моніторить та створює реєстр викладачів, за яким стежать за активністю
НПП в науковій діяльності та дає рекомендації щодо покращення роботи. Для покращення ОП залучаються
стейкхолдери, частина з яких викладає за сумісництвом або надає місця практики/роботи для здобувачів.
Системний контроль ОП та освітньої діяльності здійснюється кафедрою.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

ОП Журналістика та міжкультурна комунікація вперше проходить акредитацію.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки розвитку ОП сприяють наступні засади:
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Волинському національному
університеті імені Лесі Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
11/Положення%20про%20систему%20скан.pdf), «Зразок формування освітньо-професійної / освітньо-наукової /
освітньо-творчої програми» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Zrazok_formuvannia_osvitno-
profesiinoi_prohramy.pdf), «Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та
другому (магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки»
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_navchalnoho_protsesu_2ch_rivniakh.pdf),
«Положення про електронний курс навчальної дисципліни у Волинському національному університеті імені Лесі
Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_pro_elektronnyi_kurs.pdf) «Положення про
відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» Волинського
національного університету імені Лесі Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_viddil_tekhnichnykh_zasobiv_navchannia.pdf), «Кодекс академічної доброчесності Волинського
національного університету імені Лесі Українки» (https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-
akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf), «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf). У наведених вище
документах визначено засади забезпечення якості освіти, окреслені базові поняття та прописано засоби
вдосконалення та поширення культури якості у ЗВО. Навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої
освіти ініціює Школу гарантів для (https://vnu.edu.ua/uk/navchalno-metodichniy-viddil-zabezpechennya-yakosti-
vischoi-osvit). Під зустрічей ЕГ з'ясувала, що на ній викладачі обговорюють проведені акредитації та обмінюються
досвідом для покращення усіх ОП у ЗВО. Крім того, проводиться опитування студентів та випускників, відбувається
комунікація із стейкхолдерами, для викладачів на базі відділу технічних засобів навчання Центр інноваційних
технологій та комп'ютерного тестування для НПП проводять безкоштовні курси для вдосконалення їх роботи на
різних електронних ресурсах. Зустрічі з фокус-групами засвідчили, що усіх учасники освітнього процесу залучені до
розвитку та якості ОП, завдяки сформованій культурі якості у ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЗВО не лише існує, а діє студентоцентрований підхід, який виявляється в постійних анкетуваннях, які проводить
навчально-методичний відділ та кафедра. Загалом студенти оцінюють ОП на добре та відмінно, висловлюють
побажання щодо більшої кількості практичних занять та надають позитивну оцінку дисциплінам як
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Телевиробництво, Основи реклами та PR, Газетно-журнальне виробництво та ін. У ЗВО діє Рада Роботодавців та
відбувається моніторинг кар'єрного шляху випускників і створений цикл відео «80 історій успіху». До покращення
ОП залучають стейкхолдерів, які не лише висловлюють побажання, а й долучаються до проведення тренінгів,
майстер класів та викладання дисциплін. Позитивною практикою є проведення школи гарантів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Рекомендуємо включити до Ради роботодавців більше стейкхолдерів, які дотичні до ОП Журналістика і
міжкультурна комунікація. Рекомендуємо оновити «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf) у зв'язку з
оновленням назви ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Аналіз фактів дає підстави для ЕГ вважати, що забезпечення якості освіти в ЗВО відповідає вимогам Критерію 8.
Зауваження можуть бути усунені в короткі терміни й рекомендації можуть використані задля вдосконалення й
подальшого розвитку ОП «Журналістика і міжкультурна комунікація».

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

На офіційному сайті ЗВО (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza ) в вільному доступі розміщені наступні
документи, які регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу: Статут Волинського національного
університету імені Лесі Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-
10/Статут%20ВНУ%20новий%20стиснутий.pdf), «Положення про організацію навчального процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі
Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_orhanizatsiiu_navchalnoho_protsesu_2ch_rivniakh.pdf), «Колективний договір на 2021-2025 роки
між Уповноваженим власником Волинського національного університету імені Лесі Українки та Профспілковим
комітетом працівників Вадміністрацією університету і первинною профспілковою організацією Волинського
національного університету імені Лесі Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Koldog20201-
2025new.pdf), Правила внутрішнього розпорядку Волинського національного університету імені Лесі Українки
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
12/Правила%20внутрішнього%20розпорядку%20ВНУ%20імені%20Лесі%20Українки.pdf), «Порядок формування
рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Волинському національному університеті
імені Лесі Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
06/16_Порядок_формування_рейтингу_СНУ_iм.Л.У__ред.pdf), «Положення про ректорат Волинського
національного університету імені Лесі Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia%20pro%20rektorat.pdf), «Положення про кафедру Волинського національного університету імені
Лесі Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia%20pro%20kafedru.pdf), «Положення про
науково-методичну раду Волинського національного університету імені Лесі Українки»
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia%20pro%20naukovo-metodychnu.pdf), «Положення про
вчену раду факультету (навчально-наукового інституту) Волинського національного університету імені Лесі
Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_pro_vchenu_radu_fakultetu.pdf), «Положення
про вчену раду факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки»
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_pro_vchenu_radu_universytetu.pdf), «Положення про
підготовку студентів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з використанням елементів
дуальної форми здобуття освіти» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_pidhotovku_dualnoi_formy_zdobuttia_osvity.pdf) та ін. Моніторинг правил та процедур, які
регламентують права та обов’язки учасників освітнього процесу дає підстави ЕГ підтвердити їх доступність.
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2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

У документі «Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти денної та заочної форм навчання у Волинському
національному університеті імені Лесі Українки» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
02/Рекоменд_до_навч_пл_2021.pdf) зазначається, що «проєкти ОП, навчального плану не пізніше ніж за місяць до
їх погодження на засіданні вченої ради факультету (інституту) обговорюються здобувачами освіти, випускниками,
науково-педагогічними працівниками, роботодавцями, стейкголдерами, адміністрацією Університету шляхом
проведення спільних засідань, круглих столів, зборів, оприлюднення проєктів освітньої програми, навчального
плану у відкритих джерелах, на веб-сторінці факультету (інституту), сайті Університету». На офіційному веб-сайті
ЗВО у вкладці «Громадське обговорення ОПП» (https://vnu.edu.ua/uk/gromadske-obgovorennya) розміщується
посилання на проєкт: ОП (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
01/ПРОЄКТ%20ОПП%20061%20бак%202020%20на%20обговорення.pdf), навчального плану
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Files/zhurnalistika_bakalavr.pdf) поряд із посиланням на анкету для
пропозицій. У ході зустрічей ЕГ було з'ясовано про постійне залучення стейкхолдерів до покращення ОП, про що
свідчить круглий стіл «Сучасний медіаринок і якісна освіта: якого фахівця журналістики потребує час?»
(https://ffj.in.ua/2021/06/04/na-fftazh-dyskutuvaly-pro-osvitnyu-pidgotovku-zhurnalistiv-foto/), «Зведена таблиця
пропозицій та рекомендацій за результатами громадського обговорення й співпраці зі стейкхолдерами, обговорення
з науково-педагогічними працівниками, здобувачами освіти, випускниками, абітурієнтами та іншими
зацікавленими особами ОПП Журналістика і міжкультурна комунікаціяспеціальності 061 Журналістика 2020 року»
(https://volnu-my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2Fтаблиця%20пропозицій%202020%2E
pdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments), «Зведена таблиця пропозицій
та рекомендацій за результатами громадського обговорення й співпраці зі стейкхолдерами, обговорення з науково-
педагогічними працівниками, здобувачами освіти, випускниками, абітурієнтами та іншими зацікавленими особами
ОПП Журналістика і міжкультурна комунікаціяспеціальності 061 Журналістика 2021 року» (https://volnu-
my.sharepoint.com/personal/kocheliuk_olena_vnu_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2Fтаблиця%20пропозицій%202021%2E
pdf&parent=%2Fpersonal%2Fkocheliuk%5Folena%5Fvnu%5Fedu%5Fua%2FDocuments).

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Волинський національний університет імені Лесі Українки вчасно розміщує точну та достовірну інформацію про
освітню програму на офіційній сторінці факультету філології та журналістики (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-
institutions/fakultet-filologii-ta-zhurnalistiki) (ОП за 2018-2021 роки, навчальні плани, силабуси, рецензії, нормативні
навчальні дисципліни, дисципліни з циклу професійної підготовки, вибіркові навчальні дисципліни, а також цілі,
очікувані результати навчання та компоненти). Це дає підстави для ЕГ переконатись в достатньому обсягу
інформації для зацікавлених осіб. Під час проведення акредитації факультету журналістики та міжкультурної
комунікації у розділі «Акредитація ОП» (https://vnu.edu.ua/uk/specialnist-061-zhurnalistika-osvitnya-programa-
zhurnalistika-i-mizhkulturna-komunikaciya) ЗВО опублікував відомості про самооцінювання освітньої програми, заяву
про акредитацію освітньої програми, програму проведення акредитаційної експертизи та лінк на відкриту зустріч у
Zoom.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЗВО вчасно розміщує необхідну інформацію на офіційному веб-сайті (https://vnu.edu.ua/uk) в вільному доступі для
всіх зацікавлених сторін. У достатньому обсязі опублікована інформація стосовно ОП «Журналістика та
міжкультурна комунікація», включаюючи її цілі, очікування, результати оцінювання, дисципліни таа освітні
компоненти. Сприяє більшому ознайомленню із ЗВО та факультетом «Журналістика та міжкультурна комунікація»
сторінки в соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/FFtaZH,
https://www.facebook.com/groups/ffzh.snu.lutsk, https://www.facebook.com/groups/887211778531939,
https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-
%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
4 1 9 6 6 2 1 1 8 5 4 5 3 0 5 / , YouTube (https://youtube.com/channel/UCOZUTsNJ-SR_ieGKSPaw9Ug,
https://www.youtube.com/c/ВолинськийнаціональнийуніверситетіменіЛесіУкраїнки) Instagram
(https://www.instagram.com/ffzh_vnu_lutsk/).
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Деякі файли стосовно ОП не відкривались. На прохання ЕГ ЗВО поступово почав відновлювати доступ до них.
Рекомендуємо уважно стежити за доступністю опублікованих файлів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Волинський національний університет імені Лесі Українки надає на офіційному веб-сайті всю необхідну
інформацію в достатніх обсягах для зацікавлених сторін та учасників освітнього процесу. Виявлений недолік з
доступом до файлів не є суттєвим і вже усувається керівництвом ЗВО. Це дає підстави вважати,що освітня діяльність
закладу з ОП «Журналістика і міжкультурна загалом відповідає вимогам Критерію 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

не застосовується

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

не застосовується

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

не застосовується

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
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здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

Критерій 5 . Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Сторінка 27



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Супрун Людмила Вікторівна

Члени експертної групи

Сушкова Олена Миколаївна

Стебловська Анна Олександрівна
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