
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36744 Журналістика

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 061 Журналістика

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

15.09.2020 р. Справа № 0583/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 06
"Журналістика" у складі:

Бондаренко Тетяна Григорівна – головуючий,

Andrii Sinko,

Katerina Sirinyok-Dolgaryova,

Volodymyr Sadivnychyi,

Андрій Близнюк,

Бабенко Вікторія Володимирівна,

за участі запрошених осіб:

Лизанчук Василь Васильович – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36744

Назва ОП Журналістика

Галузь знань 06 Журналістика

Cпеціальність 061 Журналістика

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 6, Проти – 0

1. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи
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2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У відомостях про самооцінювання сформульовано цілі освітньо-наукової програми, що узгоджені зі стратегією ЗВО,
описано унікальність програми, що полягає в продовженні традицій «львівської школи журналістики». Утім, власне
поняття цієї «школи», її характеристики не удокладнені. В ОНП мета й завдання сформульовані широко, нечітко, без
уваги до особливостей та унікальних характеристик програми.

1.2 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та
потреб заінтересованих сторін

Залучення стейкхолдерів до визначення цілей і програмних результатів навчання ОНП задекларовано й описано у
відомостях про самооцінювання. У лютому 2020 року проведено опитування аспірантів щодо якості навчання за ОНП,
результати будуть узяті до уваги на наступному проекті ОНП. Жодного проекту оновленої освітньо-наукової програми
досі не оприлюднено. ЗВО має низку договорів про співпрацю з потенційними роботодавцями, серед яких
здебільшого заклади вищої освіти. Потенційні роботодавці зі сфери практичної журналістики долучаються до
співпраці у формі проведення майстер-класів і спільних наукових семінарів. Таке залучення зацікавлених сторін поки
не має системного характеру, що є, на думку ЗВО, вразливим моментом ОНП і водночас пріоритетним завданням у
контексті її покращення.

1.3 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

У ході розроблення ОНП жодну освітню програму не взято за взірець, але зважено на досвід аналогічних програм
КНУ ім. Т. Шевченка, ДНУ ім. О. Гончара, УАД та окремих закордонних університетів (зокрема Варшавського
університету, Університету імені Адама Міцкевича, Мерилендського університету (США)). Не конкретизовано, які
саме аспекти згаданих програм залучені під час проектування ОНП. Звіт ЕГ засвідчує, що цілі і ПРН ОНП беруть до
уваги потребу в підготовці науковців та науково-педагогічних працівників у західному регіоні України.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Стандарт ВО рівня доктора філософії зі спеціальності 061 «Журналістика» відсутній. Аналіз ОНП, звіту ЕГ і
відомостей про самооцінювання доводить, що ПРН узгоджені з дескрипторами 8 рівня Національної рамки
кваліфікацій.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

Обсяг ОНП відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для рівня вищої освіти доктора
філософії – 40 кредитів ЄКТС. Стандарт вищої освіти відсутній.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Структурно-логічну схему ОНП простежити неможливо через відсутність матриці забезпечення ПРН компонентами
ОНП. ЕГ під час зустрічі зі здобувачами ВО та іншими стейкхолдерами з’ясувала, що всі сторони розуміють ПРН, їх
досягають повною мірою. Зміст ОНП відповідає рівневі вищої освіти доктора філософії та передбачає: набуття
глибинних знань зі спеціальності, оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, опанування
універсальних навичок дослідника та оволодіння мовними компетентностями. Однак складник, що забезпечує
набуття глибинних знань зі спеціальності, не містить таких освітніх компонентів, які б давали змогу здобувачам
розширити знання цифрових медіа, мультимедійних технологій у журналістиці, конвергентних ЗМІ, крос-медійності
та інших сучасних галузевих трендів.

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

Зміст ОНП узгоджений із предметною сферою, повною мірою орієнтований на опанування здобувачами вищої освіти
глибинних знань із теорії та історії журналістики, дає їм змогу проводити самостійні дослідження. Освітній і науковий
складники ОНП взаємопов’язані та взаємодоповнюють один одного. Водночас ОНП бракує таких освітніх
компонентів, які б забезпечували здобувачам отримання глибинних знань із методології досліджень, зокрема
соціологічних і статистичних методів, конкретно-наукових методів.

2.4 Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в
обсязі, передбаченому законодавством

Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечене через виконання аспірантами індивідуальних планів і
реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін. Для вибіркових дисциплін освітнього складника в
навчальному плані передбачено 18 кредитів, що становить 45 % від загальної кількості кредитів ОНП. У звіті про
самооцінювання зазначено, що аспіранти мають змогу вибирати дисципліни вільного вибору з інших рівнів вищої
освіти, проте в навчальному плані це не відображено.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів, які навчаються на ОНП, забезпечена завдяки проходженню педагогічної практики
у ЗВО, залученню аспірантів до науково-дослідницької діяльності кафедр, керівництву редакційними
журналістськими проектами студентів бакалаврату тощо. Перспективним шляхом розвитку ОНП у ЗВО вважають
ширше залучення роботодавців до співпраці та викладання.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

ОНП передбачає набуття здобувачами соціальних навичок через використання різних форм і методів навчання й
викладання, проведення контрольних заходів, залучення аспірантів до участі в конференціях і наукових семінарах,
проходження педагогічної практики.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

На підставі висновків ЕГ, аналізу ОНП і навчального плану можна стверджувати, що обсяг освітнього складника
програми (40 кредитів) та окремих освітніх компонентів реалістично відображає фактичне навантаження здобувачів,
узгоджений із досягненням цілей і ПРН.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

ОП не передбачає дуальної форми освіти.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому на навчання за ОНП є чіткими, зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, оприлюднені
на офіційному веб-сайті ЛНУ імені Івана Франка.

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

Правила прийому на ОНП не відрізняються від правил прийому на інші ОНП у ЗВО, вони єдині для всіх ОНП
університету. Особливістю роботи з абітурієнтами ОНП «Журналістика» є залучення випускників-магістрів і
магістрантів ОП університету до наукових семінарів, під час яких обговорюють особливості навчання на ОНП і
перспективи її розвитку.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

У ЗВО існує чітка процедура перезарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час
академічної мобільності, що регламентоване положеннями. Проте практика академічної мобільності аспірантів
практично відсутня. За час існування ОНП (2016 – 2020 рр.) випадків зарахування результатів національної та
міжнародної мобільності не зафіксовано.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Правила визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, є чіткими, регламентовані положенням.
Визнання результатів навчання поширюється лише на нормативні дисципліни ОНП та дозволені для дисциплін, які
викладатимуть у наступному семестрі. Здобувачі ознайомлені з цими правилами. Є конкретні випадки зарахування
РН, опанованих на платформі «Prometheus».

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

Відомості про самооцінювання, звіт ЕГ засвідчили розмаїття застосовуваних на ОНП форм і методів навчання та
викладання, що передбачають досягнення програмних цілей і ПРН. Студентоцентрованість простежувана на рівні
навчальних занять, самостійної роботи, залучення студентського самоврядування до реалізації ОПН. Науково-
дослідницький та освітній компоненти ОНП узгоджені з принципами академічної свободи.

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

Учасники освітнього процесу своєчасно отримують усю інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, порядку й критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів. Силабуси містять детальну
інформацію з ґрунтовними поясненнями щодо кожного ОК. Силабуси представлені у вільному доступі на сайті ЗВО. У
відомостях про СО зазначено, що консультації викладачів – найбільш зрозумілий і прийнятний спосіб отримання
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інформації для аспірантів. Водночас, за результатами останнього анкетування здобувачів, рівень задоволення
проведенням консультацій на ОНП становить лише 56,3 %.

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

У межах ОНП поєднані навчання й дослідження здобувачів освіти. Окремі навчальні дисципліни присвячені
методології наукової діяльності, обговоренню дисертацій аспірантів. Апробація наукових досліджень здобувачів
проходить на наукових семінарах і конференціях. Праці аспірантів публікують у факультетських наукових збірниках.

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

Викладачі постійно оновлюють зміст освітніх компонентів ОНП, зокрема за результатами закордонних стажувань,
публікаційної активності НПП, роботи в міжнародних і національних проектах (програм «Erasmus+», «IREX» та ін.).
Водночас зміст ОНП орієнтований на глибинну теоретичну підготовку з таких традиційних дисциплін, як
публіцистика, філософія, історіософія журналістики, бракує освітніх компонентів, які б давали змогу здобувачам
опановувати сучасні практики цифрових медіа, наукову методологію їх дослідження.

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

ЗВО активно провадить діяльність з інтернаціоналізації освіти. Викладачі залучені до закордонних стажувань
(програми «Erasmus+», «Fulbright» та ін.), беруть участь у міжнародних проектах, що якісно відображено в змісті
дисциплін, які вони викладають, у їхніх наукових і навчально-методичних публікаціях. Водночас не всі викладачі й
аспіранти активно публікують праці в англомовних закордонних виданнях, зокрема в тих, які індексовані в
наукометричних базах «Scopus», «Web of Science Core Collection». У відомостях про самооцінювання зазначено, що
перспективним напрямом розвитку ОНП є введення до навчального плану англомовних дисциплін.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

Форми контролю й критерії оцінювання освітнього складника ОНП є чіткими, доступними та зрозумілими для
здобувачів. Уся інформація про контрольні заходи оприлюднена на сайті ЗВО в спеціальному положенні та
деталізована в силабусах. Форми контрольних заходів і критерії оцінювання наукового складника ОНП, зокрема
проміжних щосеместрових і щорічних атестацій, не описані в ОНП і відомостях про самооцінювання. На сайті ЗВО
така інформація також відсутня. У «Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка» форми атестації
аспірантів не деталізовані. ЕГ також не подає такої інформації у звіті, хоч зазначає, що всі здобувачі виконують
індивідуальні плани навчання.

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

Стандарт вищої освіти відсутній.

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

Критерії оцінювання з кожної дисципліни окреслені в силабусах, викладачі заздалегідь повідомляють здобувачам про
форми контролю й систему оцінювання. Процедура врегулювання конфлікту інтересів регламентована положенням
«Про організацію освітнього процесу». У ЗВО функціює Комісія з питань етики та професійної діяльності.

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

У ЗВО розроблений чіткий комплекс регулятивних заходів щодо дотримання стандартів і політики академічної
доброчесності: чинне положення й Кодекс академічної доброчесності, усі здобувачі підписують «Декларацію про
дотримання академічної доброчесності». Академічні роботи здобувачів проходять перевірку за допомогою сервісу
«Unicheck». Водночас бракує публічних заходів для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів рівня
доктора філософії.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

НПП, які викладають на програмі, мають високу професійну й академічну кваліфікації, що вможливлює досягнення
ПРН, описаних в ОНП. Це підтверджене інформацією про публікації викладачів, їхній досвід участі в міжнародних
грантових програмах, академічній мобільності, науково-дослідницькій діяльності.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Процедура конкурсного відбору викладачів є прозорою, регламентована «Порядком проведення конкурсного відбору
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників». Під час обрання на посаду беруть до уваги такі
чинники: наявність наукового ступеня, знання з фаху, досвід науково-педагогічної роботи та наукові здобутки
кандидатів. Претенденти на посаду НПП повинні провести відкрите заняття в присутності викладачів кафедри, після
чого проходить попереднє обговорення кандидатур, висновки затверджують таємним голосуванням на Вченій раді.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу через участь у наукових семінарах, майстер-
класах, конференціях. До таких роботодавців переважно належать науково-педагогічні працівники ЗВО України та
закордону. У перспективах розвитку ОНП зауважено, що роботодавці будуть залучені до викладання дисциплін на
ОНП.

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

У межах реалізації ОНП професіонали-практики (журналісти та науковці) залучені до викладання майстер-класів і
відкритих лекцій під час навчальних занять, наукових конференцій та семінарів. Окремих навчальних дисциплін
професіонали-практики не викладають.

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

ЗВО веде систематичну роботу з підвищення кваліфікації НПП. В університеті чинне положення, яке регламентує
форми й порядок професійного розвитку викладачів через короткі й тривалі програми з підвищення кваліфікації,
міжнародні стажування тощо.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Заохочення викладацького складу та стимулювання розвитку регламентовані в «Положенні про преміювання
працівників, аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки», «Положенні про мотиваційний фонд ЛНУ імені
Івана Франка», «Положенні про почесне звання «Заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка», «Положенні про
Відзнаку ЛНУ імені Івана Франка «Медаль Івана Франка». П’ять НПП, які залучені до реалізації ОНП, мають звання
«Заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка».

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Звіт ЕГ засвідчує, що матеріально-технічні ресурси ОНП є доступними для здобувачів освітнього процесу та мають
достатньо високий рівень. Відомості про самооцінювання містять інформацію про те, що навчально-методичним
забезпеченням задоволені 62,5 % опитаних здобувачів ВО.

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

Здобувачі мають безкоштовний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання,
викладацької й наукової діяльності в межах ОНП. Водночас відсутня інформація про те, які саме міжнародні фахові
медіазнавчі онлайн-журнали, повнотекстові бази даних, архіви, онлайн-бібліотеки чи інші наукові веб-ресурси
доступні здобувачам ОНП.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

Звіт ЕГ задокументував, що освітнє середовище безпечне для життя здобувачів ВО. В університеті працює
психологічна служба ЛНУ ім. І. Франка, відділ охорони праці, служба пожежної безпеки, відділ із питань
надзвичайних ситуацій, медпункт.

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

Здобувачі отримують необхідну освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
регулярно й своєчасно.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

ЗВО створює умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Частина приміщень обладнана пандусами.
Функціює «Ресурсний центр з інклюзивної освіти». За час існування ОНП на ній не було здобувачів з особливими
освітніми потребами.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

Порядок розгляду конфліктних ситуацій прописаний у «Положенні про комісію з питань етики та професійної
діяльності». В університеті працює Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції. Під час
інтерв’ювання залучених до реалізації програми ЕГ не виявила випадків конфліктних ситуацій на ОНП.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У ЗВО задокументовано процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх
програм. У відомостях про самооцінювання й на сайті ЗВО подане покликання на ОНП і навчальні плани зразка 2016
року. Оновлення ОНП у період 2017 – 2020 рр. простежити неможливо, оскільки дані про це відсутні. Також у
відомостях про СО, у звіті ЕГ і на сайті ЗВО бракує інформації про процедури змін ОП відповідно до щорічного набору
аспірантів. Проект ОНП зразка 2020 р. не оприлюднено, хоч про нього йдеться у відомостях про СО.
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8.2 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

У ЗВО функціює механізм залучення здобувачів до періодичного перегляду ОНП. У березні 2020 року проведено
низку наукових семінарів і зустрічей зі здобувачами та роботодавцями. Центр забезпечення якості освіти проводить
опитування здобувачів. У відомостях СО зазначено, що висловлені побажання й зауваги здобувачів будуть узяті до
уваги в ОНП зразка 2020 року.

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

Участь роботодавців у перегляді ОНП підтверджена експертною групою під час акредитаційної експертизи.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

У ЗВО існує практика збирання й аналізу інформації щодо кар’єрного шляху випускників усіх освітніх програм
Асоціацією випускників університету. На ОНП ще немає випускників, проте вже деякі здобувачі працевлаштовані на
кафедрах факультету журналістики.

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

Звіт ЕГ містить інформацію про те, що здобувачі задоволені тим, як беруть до уваги їхні побажання й рекомендації
щодо освітньої діяльності. В університеті працюють Центр забезпечення якості освіти та Центр моніторингу, які через
опитування збирають побажання здобувачів. Результати обговорюють на вченій раді факультету та ухвалюють
рішення стосовно внесення змін до ОНП.

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

Проходить первинна акредитація. У ЗВО чинним є «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти», регулярно відбуваються заходи, спрямовані на підвищення внутрішнього забезпечення якості освіти.

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

У звіті експертна група звернула увагу на формування високої культури якості в академічній спільноті здобувачів і
НПП, що забезпечене поєднанням тривалих традицій аспірантури зі спеціальності «Журналістика» і розвитком ОНП
«Журналістика» у ЛНУ ім. І. Франка.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила й процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, докладно розроблені й
утілені в межах реалізації ОНП. Документи вчасно оприлюднюють на офіційному сайті ЗВО, вони доступні для всіх
учасників освітнього процесу та відображені в статуті університету й низці положень.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

У ЗВО передбачено механізм отримання зауважень і пропозицій щодо вдосконалення ОНП (на електронну пошту).
Проекти ОНП оприлюднюють на сторінці відділу аспірантури й докторантури університету. Проект ОНП 2020 року
на офіційному сайті не оприлюднено.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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
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Інформація про ОНП доступна на офіційному сайті ЗВО. Очікувані результати навчання описані в силабусах
навчальних дисциплін, що доступні на сторінці факультету журналістики у вкладці «Аспірантура (підготовка докторів
філософії)». Однак на офіційному сайті ЗВО бракує точної й детальної інформації про наукові дослідження аспірантів
ОНП, із переліком тем дисертацій, даних щодо узгодженості наукової діяльності аспірантів та їхніх наукових
керівників, покликаннями на актуальні дослідження наукових керівників, процедури й вимоги до атестації здобувачів
(проміжної щосеместрової та щорічної), іншої релевантної публічної інформації.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Звіт ЕГ і матеріали, надані ЗВО, засвідчують відповідність змісту ОНП науковим інтересам аспірантів, що забезпечує
їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності за спеціальністю «Журналістика». Теми
дисертацій узгоджені зі змістом фахових нормативних і вибіркових дисциплін.

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

У відомостях про СО зазначено, що на кафедрах сформовано папки-досьє наукових керівників із публікаціями, які
співзвучні з науковими інтересами аспірантів. Це підтверджене у звіті ЕГ. Подано приклади публікацій наукових
керівників відповідно до тематики досліджень їхніх дисертантів. Проте вичерпна інформація про всіх здобувачів ОНП
і їхніх наукових керівників на офіційному веб-сайті ЗВО не оприлюднена.

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

ЗВО має організаційні та матеріальні ресурси, аби забезпечувати здобувачам ОНП «Журналістика» проведення
досліджень: телерадіостудію, бібліотечні фонди, доступ до онлайн-ресурсів і наукометричних баз даних «Scopus» та
«Web of Science», Центр моніторингу для проведення досліджень. Апробація досліджень відбувається під час
наукових конференцій і семінарів, які регулярно проходять на факультеті журналістики ЛНУ ім. І. Франка. Функціює
Рада молодих учених факультету, яка залучена до організації та проведення наукових заходів на ОНП.

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

ЗВО має низку договорів про співпрацю із закордонними закладами. Здобувачі практикують апробацію власних
досліджень на міжнародних конференціях, публікують свої праці в закордонних журналах і колективних монографіях
(зокрема, у польських «Social Communication», «Problemy mediów i komunikacji społecznej – Uwarunkowania polskie i
ukraińskie» та «Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy»).

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

У звіті ЕГ зазначено, що наукові керівники аспірантів залучені до виконання наукових тем кафедр факультету
журналістики, беруть участь у проектах визнаних міжнародних програм «Erasmus+», «IREX», «Fulbright». Однак не
представлено покликань на публікації чи на практичне впровадження досліджень, що засвідчують результати участі
наукових керівників у цих міжнародних програмах. Не простежувано, чи наявні в наукових керівників і потенційних
рецензентів аспірантських дисертацій публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних «Scopus» та/або «Web of
Science Core Collection».

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

ЗВО системно й послідовно реалізовує політику та практику дотримання академічної доброчесності. Здобувачі й
НПП, які залучені до реалізації ОНП, обізнані з цими процедурами, правилами та дотримуються їх. Однак відсутні
практики постійної систематичної популяризації принципів академічної доброчесності серед аспірантів ОНП у формі
круглих столів, дискусійних клубів, обговорення проблемних кейсів тощо.
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3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Традиції «львівської школи журналістики» неодноразово згадані в освітньо-науковій програмі й відомостях про
самооцінювання, проте ніде вичерпно й ґрунтовно не описано, що саме мають на увазі під цим концептом. Варто
чітко схарактеризувати традицію «львівської школи журналістики» і відобразити її в цілях ОНП, зосередившись на
унікальних рисах, які артикулюватимуть цінності, місію та візію програми. Рекомендовано всебічно й системно
залучати аспірантів, роботодавців із науково-педагогічних установ і сфери практичної журналістики, випускників та
інших стейкхолдерів до регулярного перегляду й удосконалення програми, розроблення стратегії її розвитку, яка
повинна корелювати зі стратегією розвитку ЗВО. Варто запровадити щосеместрові опитування аспірантів, аби
оперативно зважати на їхню думку щодо навчання на ОПН. Рекомендовано чітко прописати ПРН у тексті ОНП,
узявши до уваги формат представлення освітніх програм, який містить матрицю відповідності ПРН освітнім
компонентам програми.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Рекомендовано включити до ОНП інформацію щодо можливості обрання аспірантами дисциплін вільного вибору з
інших рівнів вищої освіти та оновити навчальний план. Рекомендовано уникати блоковості в частині навчального
плану, що забезпечує аспірантів дисциплінами вільного вибору. Варто надати широкий вибір із-поміж дисциплін
складника 1 (глибинні знання зі спеціальності) та окремо з дисциплін інших освітніх програм. Доцільно додати до
навчального плану такі освітні компоненти, які дадуть здобувачам змогу опанувати глибинні знання сучасних
медійних трендів цифрової журналістики й наукової методології, зокрема соціологічних, статистичних та інших
методів медіадосліджень.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендовано акцентувати увагу на залученні аспірантів до академічної мобільності – як на національному рівні, так
і на міжнародному. Оскільки підготовка сучасного науковця не можлива без здобуття досвіду міжнародних
стажувань, варто передбачити угоди про академічні обміни й академічну мобільність із закордонними ЗВО, де
реалізують освітні програми з журналістики рівня доктора філософії. До індивідуальних планів роботи аспірантів
варто внести обов’язковий пункт про участь у міжнародних програмах академічної мобільності, тематика яких
узгоджуватиметься з тематикою їхніх дисертацій. Необхідно переглянути умови визнання результатів навчання,
здобутих у неформальній освіті, які на разі поширюються лише на нормативні дисципліни. Такі умови обмежують
права здобувачів, якщо результати навчання, отримані в неформальній освіті, стосуються дисциплін вільного вибору
студента. Це особливо важливо для здобувачів ВО рівня доктора філософії, оскільки вузькоспеціалізовані курси за
тематикою дисертацій можуть бути доступні лише в неформальній освіті. У цьому разі аспірант повинен мати право
на визнання результатів такого навчання у ЗВО.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендовано покращити рівень консультування здобувачів на ОНП, зокрема індивідуальних консультацій
викладачів, аби вчасно й повною мірою інформувати про навчання та викладання за освітньо-науковою програмою.
Рекомендовано оптимізувати зміст ОНП, оновивши його відповідно до новітніх наукових досягнень і сучасних
практик у журналістиці, пов’язаних із диджиталізацією й конвергенцією медійної галузі. Варто активізувати
залучення здобувачів до процесів інтернаціоналізації освіти у ЗВО через регулярну участь у закордонних
стажуваннях, апробацію досліджень на закордонних конференціях, наукових семінарах, у спільних дослідницьких
проектах, тематика яких корелює з темами їхніх дисертацій.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендовано чітко прописати в спеціальному положенні й оприлюднити на сайті ЗВО форми контрольних заходів,
критерії оцінювання наукового складника ОНП – правила та вимоги до проміжних щосеместрових і щорічних
атестацій здобувачів. У регулярних опитуваннях аспірантів варто моніторити, чи є правила й критерії атестації
зрозумілими для аспірантів. Варто започаткувати практику постійної та систематичної популяризації принципів
академічної доброчесності серед аспірантів ОНП у формі круглих столів, дискусійних клубів, обговорення
проблемних кейсів під час проміжних атестацій тощо. Рекомендовано надавати аспірантам консультаційну підтримку
з академічного письма. Доцільними формами роботи з аспірантами є постійні консультативні семінари з
академічного письма, викладання окремої навчальної дисципліни «Академічне письмо» або започаткування Центру
академічного письма. Рекомендованим також є ретельне узгодження процедури наукових досліджень аспірантів із
науковими керівниками, публічне обговорення таких процедур під час наукових семінарів для уникнення
недоброчесних практик.
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Критерій 6. Людські ресурси
Варто ширше залучати роботодавців до викладання на ОНП не лише з науково-педагогічного середовища, а й із
професійно-практичного. Необхідно налагодити постійні зв’язки з українськими та міжнародними професійними
організаціями, які братимуть участь в організації й реалізації освітнього процесу.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендовано покращити навчально-методичне забезпечення відповідно до потреб і побажань здобувачів ВО. Варто
розширити міжнародні зв’язки та співпрацю з партнерськими ЗВО України, аби здобувачі мали доступ до
міжнародних фахових онлайн-журналів, повнотекстових баз даних, архівів, інтернет-бібліотек та інших наукових
онлайнових, офлайнових ресурсів, необхідних для підготовки дисертацій.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендовано регулярно оприлюднювати на сайті ЗВО проекти оновлення ОНП для оперативного інформування
стейкхолдерів щодо пропонованих змін і їх широкого обговорення. З огляду на принцип студентоцентризму, варто
вносити зміни до ОНП відповідно до щорічного набору аспірантів, зважаючи на тематику їхніх наукових досліджень.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Варто забезпечити вчасне оприлюднення й обговорення проекту оновленої ОНП (не пізніше, ніж за місяць до його
затвердження). Рекомендовано покращити швидкість оновлення, технічну зручність, інформативність сторінки сайту
ЗВО, що присвячена ОНП, додавши до неї таку систематизовану й деталізовану інформацію: перелік тем дисертацій
здобувачів та інформацію про їхніх наукових керівників, дані щодо узгодженості наукової діяльності аспірантів і їхніх
наукових керівників, процедури та вимоги до атестації здобувачів (проміжної щосеместрової й щорічної), інші
релевантні публічні відомості.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Рекомендовано корелювати зміст ОНП із науковими інтересами аспірантів, щорічно змінюючи вибіркові дисципліни
навчального плану, організовуючи тематичні наукові заходи для апробації дисертацій (семінари, конференції, круглі
столи). Доцільно посилити публікаційну активність наукових керівників і здобувачів у міжнародних рецензованих
наукових виданнях (зокрема англійською мовою). Науковим керівникам варто підготувати англомовні публікації в
міжнародних наукових виданнях, індексованих у наукометричних базах «Scopus» та/або «Web of Science Core
Collection». Варто простежувати впровадження результатів наукових досліджень дисертантів і їхніх наукових
керівників у професійній медійній практиці, а також оприлюднювати результати участі в міжнародних дослідницьких
проектах. Рекомендовано ретельно ставитися до випадків унеможливлення академічної недоброчесності, публічно
розглядати й обговорювати потенційні ситуації недоброчесної академічної поведінки.

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БОНДАРЕНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
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