
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана Франка

Освітня програма 36744 Журналістика

Рівень вищої освіти Доктор філософії

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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Шевченко Вікторія Едуардівна, Червінчук Аліна Олегівна, Хавкіна
Любов Марківна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

немає

Дати візиту до ЗВО 30.06.2020 р. – 02.07.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/2020-pg-
journalism.pdf

Програма візиту експертної групи http://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Prohrama-vizytu-
EH-dystantsiyno_ONP-ZHurnalistyka_LNU-imeni-Ivana-Franka.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

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
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Під час роботи експертна група пересвідчилася в достовірності інформації, наданої у Відомостях про
самооцінювання, та перевірила необхідну документацію, що дає підстави зробити висновок про достатню
відповідність якісного рівня організації таких освітніх процесів: проектування цілей і завдань ОНП та їх
узгодженість зі Стратегією розвитку ЗВО; розробка структури та змісту ОНП; формування доступу до ОНП та
визнання результатів навчання; організація навчання і викладання за ОНП; контроль знань, оцінювання здобувачів
вищої освіти та академічна доброчесність; забезпечення ОНП людськими ресурсами; формування освітнього
середовища та матеріально-технічних ресурсів; розробка і впровадження системи внутрішнього забезпечення якості
ОНП; створення прозорих та публічних процедур для якісного функціонування ОНП. Освітня програма є виразно
актуальною та враховує сучасні вимоги ринку праці та усіх груп стейкґолдерів. Освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідає усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм, з
недоліками, що не є суттєвими (рівень В). Проте варто відзначити наявність недостатньо використовуваних резервів
посилення та актуалізації унікальних характеристик ОНП. Це й було предметом консультаційного оцінювання
експертної групи.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Наявність власної потужної традиції підготовки наукових кадрів та проведення дисертаційних досліджень, яка
уможливлює і забезпечує якісний глибокий підхід до освітньо-наукового процесу, наявність потужної наукової
школи, наукових зв’язків з іншими ЗВО та науковими установами, сильний науково-викладацький склад,
неформальний підхід і ставлення до категорії академічної доброчесності тощо. Помітна тенденція до посилення
міжнародної спрямованості освіти, її інтернаціоналізації. Урахування трансформації потреб ринку. Комунікація з
випускниками-дисертантами минулих років, які залучаються і до викладання, і до організації практик та стажувань,
співпрацюють у студентських проектах. Якісна матеріально-технічна база. Цілі ОНП «Журналістика» відповідають
Стратегії розвитку ЗВО. ОНП створена з урахуванням регіонального та галузевого контексту, освітнього середовища.
Зміст програми має оригінальну правомірну структуру, відповідає предметній області, передбачає набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок, що відповідають заявленим цілям. Активне залучення всіх основних
груп стейкґолдерів до реалізації ОНП. Активне залучення здобувачів освіти та викладачів до стажувань, потужна
ефективна підтримка академічної мобільності. Наявність силабусів. Відповідність потребам здобувачів вищої освіти
матеріально-технічної бази та ресурсів. Достатня прозорість та публічність основних документів і процедур, що
забезпечують та регулюють освітній процес у ЗВО.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Забезпечення програмних результатів навчання обов’язковими компонентами ОНП недостатньо чітко
задокументоване, зокрема відсутня створена за новітніми вимогами матриця відповідності ПРН та освітніх
компонентів. Варто посилити швидкозмінюваність ОНП та зокрема робочих програм навчальних дисциплін з
огляду на трансформацію потреб ринку та новітніх вимог до освітньо-наукового процесу, а також активізувати
оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, присутніх у потужних наукометричних базах.

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.

Результати експертної перевірки засвідчили чіткість цілей ОП, що дозволяють відрізнити її від аналогічних
програм. ОП передбачає проведення інноваційних досліджень, розвиток науково-дослідних навичок, здобуття
теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, поглиблення
теоретичної загальної та фахової підготовки, підвищення рівня професійної та викладацької майстерності, розвиток
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навичок у написанні й оформленні результатів наукових робіт, набуття знань і практичних навичок викладання у
ЗВО. У Відомостях про СО зазначається унікальність програми: реалізація наукових досліджень у контексті наукової
діяльності «львівської школи журналістики»; орієнтація на найновіші теорію та методологію досліджень сучасного
журналістикознавства; можливість участі аспірантів у науково-дослідних проєктах, у розробці наукових
кафедральних тем, у програмах міжнародної академічної мобільності, а також участі у міжнародних проєктах, які
реалізовуються на факультеті. У Стратегії розвитку ЛНУ увага зосереджена на формуванні культури ставлення до
інтелектуальної власності, впровадження системи запобігання плагіату, зокрема зі здобувачами доктора філософії
підписуються Декларації про дотримання академічної доброчесності. В ОНП діє система внутрішньої та зовнішньої
оцінки освітнього процесу через анкетування аспірантів та розширені засідання кафедр за участі стейкхолдерів
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf).

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

У Відомостях про самооцінювання ОНП описані форми участі стейкґолдерів-здобувачів освіти у формуванні цілей та
РН, а саме – участь в обговоренні ОНП під час розширених засідань кафедр, письмові пропозиції. Також
проводяться наукові семінари за участю роботодавців: на кафедрі радіомовлення і телебачення В. Бабенко, зав. каф.
журналістики УКУ (https://journ.lnu.edu.ua/news/naukovyy-seminar), на кафедрі нових медій Е. Огар, зав. каф.
журналістики, зв’язків з громадськістю та реклами УАД (https://journ.lnu.edu.ua/news/cpil-n-narada-kafedr-
radiomovlennia-i-telebachennia-ta-novykh-mediy); на кафедрі теорії і практики журналістики Ю. Романишина, зав.
відділу періодичних видань ЛНБ імені Василя Стефаника (https://m.facebook.com/groups/304962482975772?
view=permalink&id=1692074957597844). Договір про співробітництво підписаний з Й. Ґеткою, керівницею каф.
міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету, О. Мітчук, деканом факультету
журналістики МЕГУ імені Степана Дем’янчука, О. Богуславським, директором Інституту журналістики і масової
комунікації КПУ. У наукових семінарах у січні-лютому 2020 р. брали участь здобувачі ступеня доктора філософії та
випускники магістратури (інформація на головній сторінці факультету або у Фейсбуці
(https://journ.lnu.edu.ua/news/naukovyy-seminar). Центр моніторингу і Центр забезпечення якості освіти ЛНУ імені
Івана Франка 5.02.2020 р. провели анкетування, результати опитування будуть впроваджені в ОНП у серпні 2020 р.

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.

Як свідчить аналіз ОП, її цілі та ПРН ураховують потребу в підготовці НПП та НП, затребуваних на ринку праці,
особливо в західному регіоні. ПРН передбачають найновіші знання про основні закономірності розвитку сучасної
журналістики, вміння застосовувати їх для розв'язування фундаментальних та прикладних проблем у медіагалузі,
продукувати журналістикознавчі дослідницької методики для емпіричного аналізу медій. Реалізацію ПРН можна
простежити крізь призму курсів «Сучасні проблеми науки про журналістику», «Медіафілософія», «Концепція
сучасного періодичного видання», «Сучасний український інформаційний ринок», у дослідницькій тематиці.
Відповідно до Відомостей про СО галузевий контекст у формулюванні цілей та ПРН враховано у наборі дисциплін
вибору, які належать до Складової 1 (глибинні знання зі спеціальності). За свідченням здобувачів, всі дисципліни
нормативного блоку тією чи іншою мірою забезпечують ПР, дозволяють бути конкуретоспроможними на ринку
праці. Випускники аспірантури минулих років під час зустрічі засвідчили важливість для подальшої роботи
здобутих ПР і їх застосування у подальшій професійній діяльності. Формування цілей та ПР здійснювалося на основі
аналізу аналогічних програм підготовки аспірантів на факультеті журналістики ЛНУ, КНУ ім. Т. Шевченка, ДНУ ім.
О. Гончара, УАД, хоча жодна з програм не була взята за взірець. Бралися до уваги програми підготовки PhD
Варшавського університету, Університету імені Адама Міцкевича, Мерілендського університету (США).

4. Освітня програма дозволяє 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 повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт ВО з PhD не існує, тимчасове положення про стандарт у ЗВО не було прийняте. Однак вивчення звіту
самоаналізу та онлайн-зустрічі з представниками академічної спільноти, здобувачами засвідчили, що ПРН
відповідають дескрипторам 9 рівня Національної рамки кваліфікацій, згідно з якими випускники ОП здатні
розв’язувати комплексні проблеми в галузі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

До сильних сторін та позитивних практик можна віднести чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та
стратегії ЗВО і сформульовані з урахуванням позицій та потреб стейкґолдерів; цілі ОП та ПРН визначені з
урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту і ураховують
досвід аналогічних вітчизняних та іноземних ОП.

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

В новій редакції ОНП варто чіткіше задокументувати й урахувати компетентності та ПРН, які відповідають
національній рамковій кваліфікації. Проводити опитування стейкґолдерів раз на рік для врахування їх потреб і
позицій, для більш швидкого реагування на потреби галузі.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі та місія ОНП відповідають Стратегії розвитку ЗВО та сучасним вимогам до реалізації програм освітньо-
наукового рівня. ПРН відповідають вимогам стейкґолдерам, здобувачів задовольняє рівень навчання. Деякі
параметри реалізації ОНП недостатньо конкретизовано у Відомостях СО, але при зустрічі були надані пояснення і
додаткові документи. Стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти немає, у ЗВО не
затверджували тимчасовий стандарт, розробка матриць відповідності ПРН і освітніх компонентів за новітніми
вимогами перебуває на стадії розробки.

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
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Загальний обсяг ОП – 40 кредитів, нормативні дисципліни – 22 кредити, з них 300 аудиторних годин і 360 годин
самостійної роботи. Вибіркові дисципліни – 18 кредитів, з них 90 аудиторних та 450 самостійної роботи. Бажано
розподілити години аудиторної та самостійної роботи більш пропорційно, оптимізувавши обсяг освітніх
компонентів. У цілому ж ОНП відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного
рівня вищої освіти.

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.

ОНП має чітку структуру, ОК структуровані за семестрами і роками навчання, а також змістовно за блоками. Проте
відсутня створена за новітніми вимогами логічно-структурна схема та «Матриця забезпечення програмних
результатів навчання відповідними компонентами ОП», що ускладнює можливість дійти обґрунтованих висновків
щодо того, чи складають освітні компоненти логічну взаємопов’язану систему та чи сукупно дозволяють досягти
заявлених цілей і програмних результатів. Зміст ОНП враховує 4 складові, визначені постановою КМУ (пункт 27
Порядку... N261 від 23.03.2016), які забезпечують набуття таких компетентностей: 1) здобуття глибинних знань із
спеціальності («Сучасні проблеми науки про журналістику», «Науковий семінар», ДВВА; 2) оволодіння
загальнонауковими (філософськими) компетентностями («Філософія»); 3) набуття універсальних навичок
дослідника («Педагогічна практика», ДВВА; 4) здобуття мовних компетентностей («Іноземна мова за фаховим
спрямуванням»). За оцінкою у самоаналізі і під час зустрічей з’ясовано, що до ПР призводить вивчення як
нормативних, так і вибіркових дисциплін з блоків. Іноземна (англійська) мова викладається на високому рівні, про
що неодноразово згадували здобувачі. Оцінити, наскільки кожний освітній компонент спричиняється до досягнення
ПРН, встановити складно, оскільки відсутня чітка Матриця, створена за останніми вимогами. Але під час зустрічей
зі здобувачами та всіма групами стейкґолдерів простежується чітке розуміння, що ПРН досягаються повною мірою.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Аналіз ОНП показав, що зміст освітньої програми відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності, що
він зорієнтований на професійну діяльність, медійні методи і технології. Із 40 кредитів предметній області
відповідають 11 кредитів нормативних дисциплін та 9 кредитів вибіркових. Зміст дисциплін вільного вибору
(Складова 1) стосується філософського аспекту теорії та історії української журналістики як складного і важливого
феномену. ОНП здатна забезпечити також наукову складову шляхом організації належного рівня виконання
дисертаційної роботи кожного аспіранта. Не вдалося чітко з’ясувати наявність чи відсутність спеціалізації: в
самоаналізі зазначено про наявність спеціалізації, а в заголовній частині звіту спеціалізація відсутня.

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

Аналіз ОП, навчального плану, відомостей про самооцінювання, «Тимчасового положення про організацію
освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті
імені Івана Франка» (протокол N54/9 від 26.09.2018) дає всі підстави стверджувати, що на цій ОП здобувачам вищої
освіти повною мірою забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії. Кожен здобувач на
основі навчального плану підготовки докторів філософії формує свій індивідуальний план опанування навчальних
дисциплін, до якого включаються також вибіркові навчальні дисципліни. «Дисципліни вільного вибору аспіранта»
містять дві складові. «Складова 1» допомагає здобути аспірантам глибинні знання із спеціальності, «Складова 2» −
загальнонаукові компетентності. Здобувачі мають змогу обирати дисципліни згідно зі своїми науковими інтересами,
так, щоб вони були релевантними для конкретного наукового дослідження. Кількість аспірантів у групах дисциплін
вибору не регламентується, дисципліну може вивчати і один аспірант, що дає велику свободу вибору відповідно до
наукових інтересів. ЗВО пропонує зручні і зрозумілі процедури вибору. Зі змістом дисциплін аспіранти можуть
ознайомитись на сайті факультету журналістики (вкладка «Аспірантура (підготовка докторів філософії)»): ОНП
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/osvitn-o-naukova-prohrama-pidhotovky-doktoriv-filosofii.). Тему
дисертаційного дослідження аспіранти пропонують самостійно.

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

Практична підготовка передбачена в ОНП. Згідно з навчальним планом під час другого та третього року навчання
аспіранти проходять педагогічну практику. Навчальна дисципліна «Педагогічна практика» належить до
нормативних дисциплін. Отримані під час проходження практики компетентності будуть корисними в подальшій
професійній діяльності, підтвердження цього було отримано на зустрічі. Педагогічна практика дозволяє набути
також комунікативні компетентності: вміння організовувати діалогічне спілкування зі студентами, активно
використовувати інтерактивні методи навчання, конструктивно спілкуватися з викладачами у процесі аналізу
проведених навчальних занять. Здобувачі повинні також демонструвати авторитетність, інноваційність, академічну
та професійну доброчесність.

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

ОНП передбачає загальні та фахові компетентності, які забезпечують soft skills. Вони входять до нормативних та
вибіркових дисциплін. Насамперед це комунікативні навички, які передбачають спілкування в діалоговому режимі з
науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової діяльності («Іноземна мова за фаховим
спрямуванням», «Лінгвокреативні тенденції в ефірному мовленні», «Сучасна українська телевізійна і
радіопубліцистика»), навички міжособистісного спілкування під час проведення аудиторних занять («Педагогічна
практика»), конфлікт-менеджмент («Психологія вищої школи», «Преса як засіб протидії гібридній війні», «Гібридні
війни в соціальних мережах»), презентаційні навички щодо власної наукової діяльності у вигляді звітів, обговорень
статей та розділів дослідження, наукових проєктів («Науковий семінар», «Сучасні проблеми науки про
журналістики»). Це також управлінські навички – ініціювання інноваційних комплексних проєктів, лідерство,
робота у команді, автономність під час їх реалізації («Філософія», «Сучасний український інформаційний ринок»,
«Інновації та підприємництво», «Інформаційні технології та програмування»). Соціальні навички аспіранти також
можуть набути під час виступу на наукових конференціях, участі у круглих столах Ради молодих вчених факультету
журналістики, на наукових семінарах кафедри. Набуттю соціальних навичок сприяє система форм і методів, що
застосовується під час навчання.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт відсутній.

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.

Аналіз ОНП, навчального плану, бесіда зі здобувачами дає підстави стверджувати, що обсяг ОП (40 кредитів) та
окремих освітніх компонентів реалістично відбивають фактичне навантаження здобувачів, є відповідними для
досягнення цілей та ПРН. Навчальний час за нормативними та вибірковими дисциплінами розподілено загалом
рівномірно: нормативні дисципліни – 22 кр. (660 год.), вибіркові – 18 кр. (540 год.). Це 3−4 кр. на навчальну
дисципліну, окрім «Іноземної мови за професійним спрямуванням» (7 кр.). Загалом на тиждень припадає від 6 до
8,5 ауд. год. на 1−2 роки навчання, від 2,5 до 0,5 ауд. год. на 3-4 роках навчання, адже в цей час відбувається
написання та підготовка наукової роботи до захисту. Отже, загальний обсяг навантаження становить 1200 год. З них:
навчальний час, відведений для ауд. год., становить 540 год., самостійна робота аспіранта, регламентована
навчальним планом, становить 660 год. Отже, частка самостійної роботи становить 0,48 від загального обсягу
навчального часу, відведеного на вивчення дисциплін, а частка аудиторного навантаження – 0,45 від загального
обсягу навчального часу. Тобто самостійна робота становить менше, ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, а
аудиторне навантаження – більше, ніж 1/3. Це стосується і дисциплін, які здобувачі слухають разом зі здобувачами
інших ОНП. Здобувачі під час зустрічі відмітили добре спланований час на самостійну роботу, якого вистачає для
підготовки дослідження. Результати опитування здобувачів також це засвідчили.

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.

ОНП не передбачає дуальну освіту.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Збалансований, чітко структурований навчальний план. Свобода вибору дисциплін. Наукова свобода. Можливості
для формування індивідуальної освітньої траєкторії, які вповні реалізовуються здобувачами і забезпечують гарні
результати.

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

Нерівномірний розподіл годин аудиторної та самостійної роботи у вибіркових дисциплінах. Бажано чіткіше
визначитись із поняттям спеціалізації та її доцільністю. Відсутня логічно-структурна схема та розроблена за
новітніми вимогами «Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОП»
(представлена у Таблиці 3 в додатках до звіту самоаналізу не дає повної картини).

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг навчального навантаження в цілому відповідає вимогам, але по конкретним дисциплінам є зауваження до
розподілу годин. Щодо змісту і структури освітньої програми зауважень немає; освітні компоненти, включені до неї,
складають логічну взаємопов’язану систему та сукупно дозволяють досягти заявлених цілей. У разі оновлення
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програми треба долучити Матрицю відповідності, яка наразі перебуває на стадії розробки; недостатньо прописані
ПРН щодо основних до вибіркових компонентів. Вибір дисциплін є, він надається здобувачам у межах формування
індивідуальної траєкторії, дисципліни сучасні і здобувачі обирають потрібні їм з огляду на тематику дослідження.
Стосовно практичної підготовки зауважень немає, вона ведеться за кількома напрямками (і педагогічна підготовка,
і наукова діяльність, і журналістська підготовка). Є рада молодих вчених, її представники висловлюють позицію
спільноти, модерують конференції, підключаються до готових проєктів, зокрема міжнародних (від перекладу
наукових праць до соціальних ініціатив), аспіранти керують роботою редакційних груп студентів бакалаврату. В
умовах карантину дистанційно підтримувалось робоче спілкування та вповні здійснювалась реалізація ОНП.
Здобувачів влаштовує розподіл годин навчального навантаження, що дозволяє здійснювати власні дослідження.

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 на навчання за ОНП є чіткими, зрозумілими, не містять дискримінаційних положень і
оприлюднені на офіційному веб-сайті ЛНУ імені Івана Франка https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/. Вони є
єдиними для всіх ОНП університету і доступні для розуміння потенційних вступників. Правила вступу до
аспірантури 2020 року також розміщено: https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf
Правила вступу до аспірантури 2016 року: https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Pravyla-
pryyomu-do-aspirantury-ta-doktorantury- 2016-r.pdf. Обмежень або привілеїв щодо вступу до навчання на ОНП не
виявлено.

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

Абітурієнти ОНП «Журналістика» мають змогу попередньо ознайомитися з освітньо-науковою програмою,
правилами вступу до аспірантури, рецензіями на ОНП, договорами із стейкґолдерами, орієнтованим переліком
запитань та рекомендованою літературою. Магістри, які планують вступати на навчання на відповідну ОНП в 2020
році, мають можливість взяти участь у наукових семінарах кафедри, на яких обговорюють особливості
функціонування і розвитку освітньо-наукової програми в сучасних реаліях. Інформацію про наукові заходи можна
отримати на сайті факультету. Абітурієнти проходять співбесіду, після чого складають вступні іспити з трьох
предметів: журналістики, філософії, іноземної мови. Співбесіди з кандидатами покликані виявити наукову сферу
зацікавлень вступників та їхній інтерес до ОНП, мотивацію, перспективи подальшого працевлаштування.

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.

Перезарахування результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності,
регламентується «Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної
мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка», «Положенням про порядок визнання
здобутих в іноземних внз документів про вищу освіту», розташованими на сайті ЛНУ імені Івана Франка. Але,
відповідно до звіту самоаналізу, за період 2016−2020 років практики застосування вказаних правил на ОНП з
«Журналістики» не було.

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.

У Відомостях про самооцінювання ОНП зазначено, що питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, регулюється «Порядком визнання у Львівському національному університеті імені Івана
Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті». Здобувачі освітньо-наукового
ступеня мають право подати документи на розгляд предметної комісії та пройти процедуру визнання результатів
навчання у неформальній освіті. Визнання результатів навчання поширюється лише на нормативні дисципліни
ОНП та дозволені для дисциплін, які викладатимуться в наступному семестрі. Під час зустрічі аспіранти
підтвердили це. Правила визнання результатів неформальної освіти чіткі, вони відомі здобувачам і реально
втілюються на практиці на постійній основі. Є конкретні випадки цього, наприклад, зарахування проходження курсу
медіапсихології на платформі Prometheus у межах дисциплін, що викладає Н. Габор.
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Реальне втілення практики зарахування результатів навчання, здобутих у межах академічної мобільності та
неформального навчання. Правила визнання результатів навчання в інших ЗВО чіткі, вони відомі та зрозумілі
здобувачам. Є неодноразові випадки цього в межах ЗВО, оскільки академічна мобільність у ЗВО активно
запроваджується.

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

Рекомендація – оприлюднити інформацію про ОНП на сайті факультету журналістики, а не лише на
загальноуніверситетському сайті, проте на якість ОНП це не впливає.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання відповідають усім вимогам і реалізуються якісно та
послідовно. Перезарахування неформальної освіти реально здійснюється і має гарний результат. Демонструється
відкритість до сучасних викликів і змін, якісних та формальних, максимальне їх врахування на змістовному рівні.
Наскрізно втілюється застосування здобутків освітньо-наукової спільноти, використовуються всі можливості
міжнародних стажувань із втіленням їх результатів в реалізацію ОНП.

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.

Принцип академічної свободи наскрізно втілюється, так само, як і студентоцентрованість, – і в науковому, і в
навчальному компонентах, від вибору теми роботи, керівника, кафедри до вибору дисциплін. Форми і методи
відповідають отримуваному рівню освіти та програмним цілям і завданням. Освітній процес передбачає різні форми
і методи навчання (лекції, лекції-разом, лекції-візуалізації, дебати, круглі столи, мозкові штурми). Виробляється
вміння застосовувати знання під час розв’язання комплексних проблем (навчальні розробки, аналіз кейсів,
аналітичні звіти, есеї, дерево рішень тощо), здатність до фахової комунікації (лекція-діалог, лекція-разом, групові
проєкти, тьюторство, мозкові штурми), здатність ініціювати інноваційні проєкти, лідерство, автономність під час
реалізації (тренінги, майстер-класи, проєкти, презентації). Навчання має студентоцентричний характер, що
закріплено в «Положенні про Студентське самоврядування». Форми і методи навчання викладачі обирають
відповідно до змісту освітніх компонентів, їх центрованість на здобувачах полягає передусім у найкращих практиках
викладання, максимальній сформованості компетентностей та досягненні програмних результатів навчання.
Можливе проходження навчальних курсів у системі Moodle. Освітній процес здійснюється у таких формах:
навчальні заняття; самостійна робота; науковий семінар; контрольні заходи; педагогічна практика.
Найпоширенішими формами навчання є лекції, практичні заняття, консультації, презентації та дискусії.

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).

Інформація здобувачам про освітній процес подається своєчасно і відкрито, силабуси наявні, порядок і критерії
оцінювання зрозумілі, завдяки чому на ОНП відсутні прецеденти апеляцій чи інших варіантів
нерозуміння/незадоволення оцінюванням. Інформація про цілі, зміст, очікувані результати навчальних дисциплін,
порядок та критерії оцінювання міститься в робочих програмах та силабусах, що розміщені на сайті факультету.
Викладач на першому занятті описує цілі, порядок і критерії оцінювання навчальної дисципліни. Зміст та очікувані

Сторінка 9



результати навчання викладач висвітлює окремо для кожного змістового модуля. Під час написання дисертаційних
робіт на першому етапі науковий керівник розглядає з кожним майбутнім доктором філософії тему роботи, її
актуальність і структуру, а також терміни виконання кожного з розділів. Для покращення взаємодії здобувачі
ступеня доктора філософії отримують контактну інформацію викладачів.

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

Компоненти навчання і дослідження якісно і структурно скорельовані, що дає оптимальний результат.
Передумовою поєднання навчання та наукових досліджень майбутніх докторів філософії є наявність навчальної
дисципліни «Науковий семінар». На факультеті журналістики щороку відбуваються звітна наукова конференція, а
також міжнародна конференція студентів і молодих вчених, круглі столи, учасниками яких є і майбутні доктори
філософії факультету. Головними елементами науково-дослідної роботи здобувачів є: науково-дослідна робота на
семінарських заняттях; написання статей, тез доповідей, написання дисертацій; участь у наукових проєктах і
конференціях, дослідницька й аналітична робота у мультимедійній лабораторії, кабінеті журналістської
майстерності, у навчальній телестудії FrankoTV. Щороку виходить «Вісник Львівського університету. Серія
журналістика» та збірник наукових праць «Теле- та радіожурналістика», де публікуються статті здобувачів та НПП.

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

Зміст освіти викладачами постійно оновлюється, зокрема за результатами численних закордонних стажувань,
роботи в наукових проєктах тощо, хоча це не завжди швидко відбивається в документації. Відповідно до звіту
самоаналізу перегляд змісту навчальних дисциплін відбувається щороку. Оновлення відображаються у силабусах
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/sylabusy). Наприклад, зміст навчальної дисципліни «Гібридні
війни в соціальних мережах» оновлюється на основі нових закордонних публікацій у гуманітарній сфері, а також на
основі стажування, яке пройшов викладач курсу доц. Залізняк Ю. Б. за кордоном. Зміст навчальної дисципліни
«Інформаційна війна в теле- та радіоефірі» оновлюється на основі нових наукових публікацій професора В. В.
Лизанчука. Програма навчальної дисципліни «Сучасні проблеми науки про журналістику» оновлюється з огляду на
нові монографії і інші наукові публікації викладачів, які опубліковані у фахових наукових періодичних виданнях.

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

Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено в «Положенні про порядок реалізації міжнародних проектів,
грантів та договорів» та «Стратегії міжнародної діяльності ЛНУ імені Івана Франка». Відповідними договорами
передбачено участь здобувачів ступеня доктора філософії та НПП факультету у програмах мобільності. Доцент
кафедри нових медій Ю. Б. Залізняк в 2019 р. перебував на стажуванні в США в Університеті Іллінойса в Урбана-
Шампейн. Здобувачка кафедри радіомовлення і телебачення Софія Ворончук у вересні 2018 р. була на стажуванні
для волонтерів EVS за програмою Erasmus+ у проєкті Interculture 3S в м. Любліні, а у 2019 р. також стала
волонтером у програмі Interculture 4S. З 2018 р. наукові керівники долучені до міжнародного проєкту «DESTIN» у
рамках «ERASMUS+KA2». 3.03.2020 р. факультет журналістики став фіналістом-учасником проєкту IREX «Вивчай
та розрізняй: інфомедійна грамотність» за підтримки посольств Великої Британії та США. Доц. Мельник Ю. І. був на
двотижневому стажуванні в НТШ (США) тощо. У численних міжнародних ініціативах була задіяна викладачка Н.
Войтович та ін. Навчання пов’язане із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО: є можливість відвідувати гостьові
лекції, відбувається поступове внесення наукових видань у світові рейтингові системи та бази даних. Хоча
англомовних дисциплін немає, але мовна підготовка на дуже високому рівні, багато іншомовних, зокрема
англомовних публікацій, прикладів участі в міжнародних проєктах – навчальних і наукових.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Серед сильних сторін – інтернаціоналізація, міжнародне співробітництво, оновлення змісту освіти на основі цього,
мовна підготовка, академічна свобода. Студенти можуть вільно обирати теми наукових досліджень, у тому числі
соціально, політично чи етично контраверсійні. Інституційний формат передбачає невеликі групи студентів, що
створює сприятливі умови для організації індивідуальної праці зі студентами, дає змогу розкрити їхні здібності,
продемонструвати знання під час обговорення, з’ясувати з викладачем їхні сильні і слабкі сторони. За результатами
опитування здобувачів щодо ОНП, 87,5 % задоволені методами проведення навчальних занять; методами
проведення лекцій задоволені 93,8 % здобувачів, методами проведення практичних занять – 100 %. Комплексне
використання усіх задіяних форм навчальної діяльності дозволяє досягти ПРН, знання та розуміння в галузі
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професійної діяльності компонентів наповнюються з урахуванням можливостей варіювання інформаційного
матеріалу, свободи слова і творчості здобувачів.

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

Відповідність методів навчання і викладання щодо ПРН чітко встановити було відносно складно, оскільки в ОНП
відсутня матриця відповідності, створена за новітніми вимогами. Але під час онлайн-зустрічей ця відповідність була
з’ясована і підтверджена всіма учасниками. Рекомендація: завершити процес затвердження матриці відповідності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

В ОНП застосовується студентоцентрований підхід, є академічна свобода, здобувачі пропонують власні теми
досліджень, формат занять відповідає потребам навчального процесу. На сайті є робочі програми та силабуси, але
вони неструктуровані за ОНП. Оновлення програм поки не проводилось, планується оновлення з урахуванням
анкетування і зауважень у серпні. В ОНП дисципліни не читаються англійською мовою, але аспіранти беруть участь
у численних міжнародних конференціях, мають можливість слухати й навіть читати лекції в європейських країнах
англійською мовою, що на зустрічі підтвердила аспірантка 3 року навчання. У програмах міжнародний досвід
недостатньо врахований. Здобувачі отримують усі потрібні знання, навички та компетенції, але це не завжди чітко
відображено в документації. Дуже якісно викладається іноземна мова, досягається опанування й відчуття мови на
високому рівні із подальшим застосовуванням у роботі.

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.

Викладачі визначають форми контрольного оцінювання та заздалегідь повідомляють про це здобувачам. ОНП
передбачає поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, підготовка і захист проектів) та
підсумковий (проведення заліків та екзаменів із врахуванням накопичених здобувачами балів). Процедура
оцінювання регламентується документами, що оприлюднені на офіційному сайті: Положення про організацію
освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); Положення
про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf. Вимоги щодо оцінювання конкретизуються у силабусах:
https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/sylabusy. Лектори повідомляють про специфіку розподілу балів за
кожною з форм контролю на перших заняттях. Системно проводиться опитування здобувачів Центром забезпечення
якості освіти та Центром моніторингу. Аналіз звіту про проведене опитування від 5.02.20
(https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zvit-za-rezul-tatamy-opytuvannia-aspirantiv.pdf) серед
здобувачів третього рівня вищої освіти, спілкування з аспірантами дає підстави стверджувати, що інформування про
форми контролю та критерії оцінювання є чіткими, доступними та зрозумілими для здобувачів.

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

Стандарт відсутній.

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.

Сторінка 11



Критерії оцінювання з кожної дисципліни визначені у силабусах навчальних дисциплін
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/sylabusy), викладачі заздалегідь повідомляють здобувачам про
форми контролю та систему оцінювання в межах курсу. Процедура врегулювання конфлікту інтересів визначена
Положенням про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf). У разі виникнення конфліктної ситуації здобувачі мають змогу звернутися до Комісії з питань
етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Під
час інтерв’ювання представників адміністрації університету та факультету, а також аспірантів було з’ясовано, що
здобувачі ознайомлені з процедурою врегулювання конфлікту інтересів, проте за час навчання за ОНП таких
прецедентів не виникало. Опитування, проведене Центром забезпечення якості освіти та Центром моніторингу
(https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zvit-za-rezul-tatamy-opytuvannia-aspirantiv.pdf),
продемонструвало загальний високий показник щодо рівня задоволеності здобувачів формами поточного контролю
та критеріями оцінювання. Під час інтерв’ювання здобувачі підкреслили задоволеність інформуванням про вимоги
щодо оцінювання та контроль знань, а також налагоджену комунікацію з викладацьким складом факультету.

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.

Вимоги щодо академічної доброчесності визначені у Положенні щодо забезпечення академічної доброчесності:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. Воно спрямоване на формування
академічної культури (дотримання етичних стандартів та цінностей) у всіх сферах діяльності усіма учасниками
освітнього процесу. Моніторинг щодо дотримання засад академічної доброчесності НПП та здобувачами системно
проводить Центр забезпечення якості освіти. Контроль за дотриманням академічної доброчесності покладено на
відповідальних осіб відповідно до Положення про щодо забезпечення академічної доброчесності
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). ЗВО використовує сервіс Unicheck
(https://www.lnu.edu.ua/l-vivs-ky-universytet-pochynaie-vykorystovuvaty-suchasny-servis-poshuku-plahiatu/) для
перевірки робіт. Дотриманню академічної доброчесності сприяє популяризація вимог та ідей, викладених у Кодексі
академічної доброчесності. ЗВО практикує підписання Декларацій про дотримання академічної доброчесності
працівниками (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx) та
здобувачами (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx). Інтерв’ювання
здобувачів ОНП продемонструвало усвідомлення вимог академічної доброчесності, а під час зустрічі з викладачами
було з’ясовано, що у індивідуальних проектах, наукових роботах здобувачів не було виявлено фактів її порушення.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Забезпечення доступного та зрозумілого інформування про форми контролю та критерії оцінювання з кожної
дисципліни. Здобувачі ознайомлені з процедурою звернення до Комісії з питань етики та професійної діяльності.
Прецедентів щодо виникнення конфлікту інтересів не було. Звітування здобувачів відбувається за підсумками
кожного навчального року на засіданнях кафедр та Вченої ради факультету. Усі здобувачі виконують індивідуальні
плани навчання. Популяризація академічної доброчесності здійснюється системно і на високому рівні. Здобувачі та
НПП підписують Декларації про дотримання академічної доброчесності.

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

Не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОНП має високий рівень відповідності якісним характеристикам за підкритеріями Критерію 5. Освітня діяльність
ОНП повністю відповідає Критерію 5, із наявністю унікального досвіду і кращих практик, зокрема в напрямку
реалізації засад академічної доброчесності.
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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.

Проведений аналіз академічного персоналу (Таблиця 2), засвідчив, що залучені до реалізації ОНП викладачі мають
достатню академічну та професійну кваліфікацію щодо викладання ними дисциплін. Публікації НПП відповідають
напряму роботи в межах ОНП. Під час експертизи була організована зустріч з академічним персоналом задля
оцінювання експертною групою індивідуальних професійних траєкторій викладачів. Відповіді викладачів
продемонстрували їх орієнтованість на забезпечення якісного навчання здобувачів вищої освіти. Так, значна
частина академічного персоналу проходить науково-педагогічне стажування в Україні та за кордоном та враховують
здобутий досвід у викладацькій роботі. Для цього використовують різні форми підвищення кваліфікації: зокрема,
короткотермінові стажування за програмами «Еразмус +», «Горизонт 2020». В реалізації програми «Еразмус+ КА2»
брали участь доц. А. М. Яценко, доц. Н. Б. Габор, доц. О. М. Білоус, доц. Ю. Б. Залізняк, доц. Ю. С. Лавриш, асист. Н.
О. Войтович. Упродовж останніх двох років за кордоном проходили стажування Н. О. Войтович, Н. Є.
Михайличенко, М. С. Рудик, Я. І. Табінський, (Польща), О. Ю. Квасниця (Японія), Ю. Б. Залізняк (США). ЗВО сприяє
участі НПП у безкоштовних дистанційних курсах:
(https://www.facebook.com/ifnul.international/photos/a.724623160939541/2840045732730596/?type=3&theater).
Участь у міжнародних проектах, конкурсах та грантах регулюється Положенням про порядок реалізації
міжнародних проектів, грантів та договорів.

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

Процедуру конкурсного відбору викладачів визначено у Порядку проведенні конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). При обранні на посаду передусім враховується: наявність наукового
ступеню, знання з фаху, досвід науково-педагогічної роботи та наукові здобутки кандидатів. Як визначено у
Порядку, претенденти повинні провести відкрите заняття у присутності викладачів кафедри, надалі проходить
попереднє обговорення кандидатур, висновки затверджуються таємним голосуванням, після цього завідувачі
кафедр оголошують пропозиції на Вченій раді. Потрібно відзначити, що академічний персонал факультету
передусім складають випускники факультету журналістики, які успішно захистили кандидатські та докторські
дисертації після завершення навчання.

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

Зустріч із потенційними роботодавцями засвідчила їх залученість до організації та реалізації освітнього процесу у
різних форматах: майстер-класи, конференції, семінари. Зокрема, був проведений науковий семінар «Тематично-
змістове наповнення освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 061 Журналістика»
за участі потенційних роботодавців Бабенко В. В., Огар Е. І, Романишина Ю. О. та Богуславського О. В.
(https://journ.lnu.edu.ua/news/naukovyy-seminar). У наукових семінарах з питань методології та методики наукових
досліджень брали участь директор ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка В. В. Різун, декан факультету СЗМК ДНУ імені
Олеся Гончара В. Д. Демченко, завідувачка кафедри журналістики Українського Католицького Університету В.В.
Бабенко та викладачі інших ЗВО. Одним із форматів залучення потенційних роботодавців є рецензування праць
аспірантів факультету журналістики (О. В. Богуславський, В. М. Галич, О. Г. Ткаченко, О. Д. Пономарів, М. С.
Тимошик, О.М. Холод та ін.). Зустріч експертної групи з роботодавцями дозволяє зробити висновок, що
взаємозв'язок ЗВО зі стейкґолдерами систематичний та ґрунтовний, роботодавці зазначили, що зацікавлені у обміні
знаннями та навичками з аспірантами. Думки та рекомендації роботодавців враховуються для покращення ОНП,
зокрема на сайті факультету презентовано рецензії роботодавців, з якими налагоджена співпраця:
https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/retsenzii-robotodavtsiv.

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

Навчання за освітньою програмою здійснюють викладачі-практики: зокрема, виконавчий директор медіахолдингу
«Люкс» Парасковія Дворянин, Народний артист України, актор театру імені Марії Заньковецької Орест Гарда,
доктор філологічних наук, професор Ігор Павлюк, редактор інтернет-видання «Варіанти» Ірина Марушкіна.
Відкриті лекції для аспірантів прочитали запрошені науковці та професіонали-практики міжнародного рівня:
викладач відділення журналістики Ягелонського університету Мацєй Міжеєвський, британський журналіст та
дипломат Богдан Нгайло, професор Жешівського університету Гражина Філіп, журналіст, спікер моніторингової
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місії ОБСЄ в Україні Михайло Боцюрків. У межах наукової конференції «Професійне становлення журналіста:
традиції та нові підходи» (https://journ.lnu.edu.ua/news/profesiyne-stanovlennia-zhurnalista-tradytsii-ta-novi-
pidkhody), в якій взяли участь здобувачі освітньо-наукового рівня, майстер-класи провели М. Сич, Г. Сафроньєва, К.
Мельников, О. Яриш.

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

ЗВО має налагоджену систему професійного розвитку викладацького персоналу, що регламентується у Положенні
про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf). НПП підвищують кваліфікацію у довгостроковій та
короткостроковій формах. Завдяки програмам підвищення кваліфікацій викладачі поглиблюють спеціальні фахові,
науково-педагогічні компетентності, отримують та залучають у своїй роботі європейський досвід викладання.
Університет, зокрема робота відділу міжнародних зв’язків (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/) сприяє
стажуванню викладачів за кордоном, зокрема публікується інформація про можливість участі у конкурсах
(https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/). Спілкування з
академічним персоналом засвідчило, що викладачі беруть участь у стажуваннях та інших форматах підвищення
кваліфікації систематично.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Заохочення викладацького складу та стимулювання розвитку визначено у Положенні про преміювання працівників,
аспірантів і студентів Університету за наукові здобутки (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf); Положенні про мотиваційний фонд ЛНУ імені Івана Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf); Положенні про почесне звання
«Заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf); Положенні про Відзнаку ЛНУ імені Івана Франка «Медаль
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf). Як вказано у звіті СО,
проф. О. А. Сербенська отримала «Медаль Івана Франка». Також здійснюються додаткові виплати, що визначено у
Положенні про порядок встановлення та надання працівникам надбавок, доплат, матеріальних допомог, премій та
інших грошових винагород (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/kol-dogovir-2017.pdf). Як зазначено
у Положенні про підручники і навчальні посібники ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/books_provision.pdf), щороку нагороджують авторів грамотами і грошовими преміями. Як
вказано у звіті та зазначено у ході розмови з викладачами, проф. В. В. Лизанчук отримав відзнаку за посібники
«Журналістська майстерність», «Психологія мас-медіа», підручник «Інформаційна безпека України: теорія і
практика»; проф. С. А. Кость за посібник «Журналістика і війна».

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Рівень кваліфікації викладачів є високим. Підвищення кваліфікації відбуваються у різних форматах (стажування,
участь у семінарах, конференціях) як в Україні, так і за кордоном. Публікації викладачів відповідають напряму
їхньої роботи зі здобувачами. Працює процедура конкурсного відбору. До складу академічного персоналу входять
випускники аспірантури, які успішно захистили дисертації. Співпраця з роботодавцями відбувається в різних
форматах: лекції, майстер-класи, конференції, семінари. Здобувачі під час зустрічі підкреслили прагнення
викладачів забезпечити зручну атмосферу та кваліфіковане спілкування. Також зауважили на забезпеченні
викладачами достатнього рівня комунікації зі здобувачами як у межах вивчення дисциплін, так і під час
індивідуального консультування.

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

Варто висловити рекомендацію щодо більшої залученості до навчального процесу роботодавців нинішніх і
потенційних.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Кваліфікація викладачів є високою, процедура конкурсного відбору ефективно працює. На ОНП працюють
випускники аспірантури минулих років та здобувачі освітньо-наукового рівня заочної і вечірньої форми. Наявність
трьох форм навчання (очна денна, очна вечірня, заочна) дозволяє їх оптимально залучати до викладання та
наукових проєктів. Проводяться спільні заходи для здобувачів. Роботодавці на постійні основі на ОНП не працюють,
але залучаються до освітнього процесу в межах різних заходів і форм співпраці. Викладачі, залучені до реалізації
ОНП, часто є журналістами-практиками, мають практичний досвід. Активно якісно реалізується система
підвищення кваліфікації, яка показує високі результати.

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.

Матеріально-технічні ресурси є доступними для здобувачів освітнього процесу та перебувають на достатнього
високому рівні. Огляд експертами матеріально-технічної бази (у форматі відеоекскурсії) засвідчив, що основні
заняття для реалізації ОНП проводяться на факультеті журналістики (достатній аудиторний фонд); аспіранти мають
доступ до теле- і радіолабораторії, бібліотеки факультету журналістики. Факультет забезпечений аудиторіями для
проведення майстер-класів, зустрічей із лекторами. Власне видавництво дає змогу сформувати знання/навички
щодо особливостей видавничої діяльності й самостійного випуску наукових фахових видань, навчально-методичних
посібників викладачів. Під час огляду експертами матеріально-технічної бази факультету, відповідальними особами
(заст. декана з навчально-виховної роботи Я. І. Табінським та М. Т. Павликом) було зазначено, що до роботи над
телепроєктами (зокрема, документальним проєктом «Таємний щоденник університету»
https://www.youtube.com/watch?v=qGYrTXmnBWA) залучають здобувачів, які мають досвід та стають наставниками
для студентів, керують їхньою роботою. Здобувачі під час розмови зазначили, що мають можливість користуватись
усіма ресурсами факультету, які є необхідними для підготовки власних проєктів чи для роботи над власними
дослідженнями.

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.

Здобувачі ОНП мають безкоштовний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для
навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП (це робота у комп’ютерному класі, використання
проектора, мультимедійної лабораторії, телерадіостудії). Під час огляду матеріально-технічних ресурсів факультету,
заст. декана Я. І. Табінським було підкреслено, що на факультеті є безкоштовний доступ до мережі Інтернет та
відкритий доступ до WІ-FI. Здобувачі ОНП можуть брати участь у засіданнях Ради молодих вчених і входять до її
складу, робота регламентується Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). На засіданнях Ради
відбувається обговорення результатів наукової роботи аспірантів (https://journ.lnu.edu.ua/news/rada-molodykh-
vchenykh). Також аспіранти беруть участь у наукових конференціях, зокрема наукових звітних конференціях
факультету (https://journ.lnu.edu.ua/news/na-fakul-teti-vidbulasia-zvitna-naukova-konferentsiia). На факультеті
журналістики також відбуваються Міжнародні науково-практичні конференції студентів та молодих вчених
(https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/2020_PROHRAMA_KONFERENTSII-.pdf). Спілкування зі
здобувачами засвідчило, що вони активно залучені до життя факультету, беруть участь у наукових заходах, на
засіданнях Ради молодих вчених висловлюють пропозиції щодо організації наукових заходів.

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.

Проведений експертами аналіз стану освітнього середовища засвідчив, що воно є безпечним для життя здобувачів
вищої освіти. Як зазначено у Відомостях про самоаналіз, в університеті діють відділ охорони праці, служба пожежної
безпеки, відділ з питань надзвичайних ситуацій, медпункт (Університетська, 1, ауд. 067) та Десята міська лікарня
міста Львова (вул. Бой-Желенського, 14). Також в університеті працює психологічна служба ЛНУ ім. І. Франка (вул.
Дорошенка, 41, ауд. 103), яка проводить тренінги та семінари (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-
universytetu).
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Під час інтерв’ювання здобувачів було з’ясовано, що всю необхідну інформацію та консультації вони отримують від
деканату факультету, зокрема, інформація про заплановані заходи та події подається на офіційному сайті
факультету чи у соціальних мережах. Необхідну інформацію щодо стипендіального забезпечення
(https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/) доносить студентський відділ та здійснює інші повноваження, передбачені
Положенням про студентський відділ Львівського національного університету імені Івана Франка
(https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf). Налагодженою є комунікація зі
студентським самоврядуванням (https://students.lnu.edu.ua/self-government/), яке діє відповідно до Положення
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). На факультеті функціонує Рада молодих вчених
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf), робота якої сприяє розвиткові
наукових досягнень здобувачів ОНП. Також функціонує та надає підтримку здобувачам вищої освіти Первинна
профспілкова організація студентів, метою діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів
(http://ppos.lnu.edu.ua/). Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до
категорій, що цього потребують https://studviddil.lnu.edu.ua/pil-hove-prozhyvannia-v-hurtozhytku/. Аспіранти під час
розмови з експертами зауважили, що за потреби звертаються за консультаціями до викладачів, комунікація є
налагодженою.

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

За час існування ОНП на ній не було здобувачів з особливими освітніми потребами. Проте ЗВО має чималий
позитивний досвід навчання осіб цієї категорії. На сайті Університету оприлюднена інформація для людей з
особливими освітніми потребами (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-
inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). Частину приміщень обладнано пандусами. «Ресурсний
центр з інклюзивної освіти» координує питання щодо забезпечення освіти осіб з особливими потребами
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).

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.

Всі опитані учасники освітнього процесу (адміністрація, викладачі, здобувачі) стверджують, що конфліктних
ситуацій не було. Порядок розгляду конфліктних ситуацій визначено у Положенні про комісію з питань етики та
професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). В
Університеті працює Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції, якою є доцент Іваночко Ірина
Богданівна.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічні ресурси факультету перебувають на високому рівні. Доступність ресурсів для усіх учасників
освітнього процесу є задокументованою та реалізованою на практиці. Якісно і системно налагоджена ефективна
комунікація між викладачами та здобувачами. За час існування ОНП відсутні прецеденти конфліктних ситуацій.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОНП має високий рівень відповідності якісним характеристикам за підкритеріями Критерію 7. Освітня діяльність
ОНП повністю 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.

У закладі вищої освіти успішно діють процедури із запровадження та розвитку освітніх програм, які затверджені
відповідними документами: Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), Положенням про відділ аспірантури та
докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/04/reg aspirantura.pdf), Положенням про Центр забезпечення якості освіти Львівського
національного університету імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf), Положенням про забезпечення якості освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Під час інтерв’ювання адміністрації факультету та гаранта ОНП
було з’ясовано, що до процесу перегляду ОНП для її удосконалення залучають здобувачів та роботодавців. Змістовне
наповнення навчальних дисциплін систематично оновлюється викладачами.

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.

Здобувачів дійсно залучають до процесу перегляду ОНП. Зокрема, це підтверджується систематичним опитуванням,
яке проводиться Центром забезпечення якості освіти (https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Zvit-za-
rezul-tatamy-opytuvannia-aspirantiv.pdf). Аспіранти під час розмови з експертами зауважили, що їхньою думкою
щодо якості ОНП програми цікавляться та беруть її до уваги
(https://www.facebook.com/groups/304962482975772/permalink/1692074957597844/).

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

Згідно з Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf), роботодавці залучаються до
відповідного процесу. Це безпосередньо підтвердили самі роботодавці під час зустрічей, на сайті факультету
оприлюднені рецензії роботодавців із відповідними рекомендаціями
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/retsenzii-robotodavtsiv). Також роботодавців залучають до спільних
нарад: зокрема, було запрошено Е. Огар (https://journ.lnu.edu.ua/news/cpil-n-narada-kafedr-radiomovlennia-i-
telebachennia-ta-novykh-mediy) та В. Бабенко.

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

В Університеті налагоджена комунікація з випускниками, зокрема діє Асоціація випускників
(https://alumni.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Нова_редакція_Статуту_Асоціації_2015р-pdf.pdf).
Випускників цієї ОНП немає, проте аспіранти-випускники попередніх років навчання працевлаштовані та
підтримують тісний зв’язок з факультетом журналістики. Також працевлаштовані аспіранти, які ще навчаються за
ОНП: у 2019−2020 н.р. на кафедрі теорії та практики журналістики на 0,25 ставки були працевлаштовані Міклушка
Є. та Табінська І., а також аспірантка 3 року навчання Імбіровська-Сиваківська Л.

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

Здобувачі ОНП в цілому задоволені ОНП. Також аспіранти підкреслили, що їхні побажання та рекомендації щодо
освітньої діяльності враховуються.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

За ОНП проводиться первинна акредитація. В Університеті є Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), систематично
плануються заходи, спрямовані на підвищення внутрішнього забезпечення якості освіти (https://education-
quality.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/program-2019-2020.docx). Результати акредитаційної експертизи
заплановано активно залучити про оновленні ОНП у 2020 році.

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

Під час зустрічей з усіма учасниками освітнього процесу експертна група переконалася, що на освітній програмі
сформована культура якості, яка відповідає традиціям та академічній культурі Університету. Відсутніми є випадки
корупції та академічної недоброчесності. Як зауважили аспіранти, до викладачів завжди можна звернутися за
консультаціями, добре налагоджена комунікація на рівні викладач-здобувач.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Тривала традиція існування аспірантури з журналістики в ЗВО і її оптимальна й органічна трансформація в ОНП
«Журналістика» забезпечує сталу культуру якості, яка втілюється наскрізно в усіх основних компонентах навчальної
та наукової діяльності.

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

Рекомендується покращити швидкість перегляду та оновлення ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Випускників ОНП ще не було. Випускники аспірантури факультету минулих років успішно працевлаштовані за
фахом. Здобувачів системно опитують, враховуючи надалі висловлені ними думки та пропозиції. За кількома
підкритеріями програма тяжіє до зразковості, однак містить незначні недоліки, які потребують коректування.

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.

Відповідні правила і процедури є детально розробленими та втілюваними в межах реалізації ОНП. Вони вчасно
оприлюднюються на офіційному сайті і є доступними для всіх учасників освітнього процесу та стейкґолдерів. Права
та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються Статутом Університету, Розділ 10
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасовим положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ імені Івана Франка
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Як зазначено у Відомостях СО,
документи є у вільному доступі на офіційному веб-ресурсі ЗВО (https://www.lnu.edu.ua/) у розділі «Документи
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Університету». Зокрема, діяльність Центру забезпечення якості освіти регламентується Положенням про Центр
забезпечення якості освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf), Центру
моніторингу – Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників, роботодавців щодо
якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf), процедуру
підвищення кваліфікації НПП визначено у Положенні про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf) тощо.

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.

ЗВО за встановленою процедурою оприлюднює ОНП та зміни до неї, надаючи змогу усім групам стейкґолдерів
долучитися до її вдосконалення, зокрема шляхом висловлення зауважень та пропозицій. На сайті факультету
журналістики є вкладка «Аспірантура (підготовка докторів філософії)», де розміщено освітньо-наукову програму,
навчальні плани для аспірантів всіх форм навчання, програму вступу до аспірантури. У вкладці зазначено адресу, на
яку потрібно надсилати всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми
«Журналістика» (спеціальність 061 Журналістика): journft@lnu.edu.ua»
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Хоча на офіційному сайті не передбачено «зворотній зв’язок» зі
стейкґолдерами, але надання пропозицій і зауваг системно відбувається у межах нарад і практичних семінарів, у
форматі подання відгуків про ОНП та інших письмових пропозицій і побажань. (Як уже згадувалося, на сайті
представлено зокрема відгуки роботодавців про ОНП).

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.

Як було підтверджено під час експертизи, Університет оприлюднює на офіційному сайті точну та достовірну
інформацію про ОНП в потрібному обсязі. Освітньо-наукова програма підготовки докторів з філософії у ЛНУ імені
Івана Франка за спеціальністю 061 «Журналістика» наявна у вкладці «Аспірантура (підготовка докторів філософії)»
за адресою https://journ.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/osvitn-o-naukova-prohrama-pidhotovkydoktoriv-filosofii
на офіційному веб-ресурсі факультету журналістики (https://journ.lnu.edu.ua/). Також під час акредитаційної
експертизи було з’ясовано, що системно і періодично відбувається публічне звітування здобувачів про виконання
індивідуальних планів наукової роботи, що є одним із складників прозорої і публічної реалізації ОНП в межах
реалізації засади щодо відкритості форм звітності.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Вчасне системне оприлюднення на офіційному веб-ресурсі засадничих і допоміжних документів, які регламентують
усі сфери діяльності в межах ОНП та Університету в цілому. Доступність зокрема робочих програм як форм
інформування здобувачів вищої освіти про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії
оцінювання в межах освітніх компонентів. Постійний зв’язок з усіма групами стейкґолдерів, які системно
долучаються до обговорення, коректування та реалізації ОНП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Рекомендація – передбачити існування «зворотного зв’язку» на офіційному сайті Університету; зробити інформацію
технічно зручнішою для пошуку та користування потенційними і нинішніми здобувачами, наприклад, на окремій
сторінці ОНП прописати всю необхідну інформацію про неї.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

У межах реалізації ОНП вповні дотримано засади прозорості та публічності. Вся необхідна інформація та
регламентуючі документи оприлюднюються належним чином. При тому оптимізувати процес консультативного
долучення стейкґолдерів можна було б за умови забезпечення на сайті «зворотного зв’язку».

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.

У ході експертизи було підтверджено, що зміст ОНП повністю відповідає науковим інтересам здобувачів. Вони
вивчають нормативні дисципліни, які дозволяють їм поглибити загальнотеоретичну підготовку, необхідну для
здобуття ступеня PhD. Як зазначено у Відомостях СО, вибіркові дисципліни спрямовані на удосконалення фахових
знань та здійснення наукових досліджень у межах ОП. Теми дисертацій аспірантів відповідають змісту фахових
дисциплін. Зокрема, теми досліджень С. Ворончук «Образ українця в електронних ЗМІ України, Росії, Польщі та
Франції: порівняльний аспект» та М. Стельмах «Українська тематика в історичній публіцистиці Тімоті Снайдера і
Енн Еплбаум» узгоджуються із програмою курсу «Україна у світових мас-медіа». Тема дисертації О. Яриша
«Соціальні медії як інструмент інформаційних маніпуляцій» відповідає змісту дисципліни «Гібридні війни в
соціальних мережах». Дослідження О. Левантович «Пропаганда в умовах гібридної медійної реальності (на
прикладі публіцистики Пітера Померанцева)» корелюється з дисципліною «Преса як засіб протидії гібридній
війні». Завдяки нормативному курсу «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» здобувачі мають змогу
удосконалювати знання іноземної, зокрема англійської мов, що дозволяє їм ефективно комунікувати в
міжнародному середовищі. «Педагогічна практика» якісно готує здобувачів до викладання у ЗВО, «Науковий
семінар» – до дослідницької діяльності тощо.

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

У межах ОНП системно намагаються дотримуватися принципу відповідності напрямків наукової діяльності
аспірантів та їх наукових керівників. Як зазначено у Відомостях СО, під час написання доповідей на наукові
конференції, підготовці статей до наукових фахових видань тощо здобувачі широко використовують наукові
доробки своїх керівників. Зокрема, теми аспірантів Я. Сиваківського («Преса в умовах гібридної війни: засади і
особливості функціонування, тенденції») та Л. Імбіровської («Воєнна журналістика: морально-етичний та правовий
аспекти») корелюють із дослідженнями проф. С. Костя «Журналістика і війна» (Львів, 2016) та «Історія української
військової преси» (Львів, 2018). Аспірантка І. Лазуркевич у межах теми «Медійні ресурси світоглядної публіцистики
Клайва Льюїса (Велика Британія) і Любомира Гузара (Україна) та духовні виклики сучасного світу» має змогу
спиратися на праці керівника, проф. Й. Лося «Публіцистика й тенденції розвитку світу» (Львів, 2008),
«Перспективи світоглядної публіцистики» (Львів, 2014). Праці проф. В. Лизанчука «Інформаційна безпека України:
теорія і практика» (Львів, 2017» та «Творімо разом Україну!» (Львiв, 2009) дотичні до теми аспіранта Д. Плахти
«Мас-медійний контекст виборчих політичних технологій: українські реалії і світовий досвід». На кафедрах
сформовано теки з публікаціями наукових керівників, співзвучними з науковими інтересами здобувачів.

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).

Експертами було підтверджено, що ЗВО забезпечує освітньо-наукову діяльність здобувачів технічно, матеріально,
організаційно в достатньому обсязі. Для цього на факультеті журналістики налагоджена робота з організації і
матеріального оснащення наукових досліджень аспірантів. Вони мають змогу працювати в мультимедійній
лабораторії та бібліотеці факультету, у телестудії, Науковій бібліотеці Університету, Львівській національній
науковій бібліотеці імені В. Стефаника НАН України (електронні бібліотеки пропонують детальний пошук в
електронному каталозі, доступ до баз даних, бібліографічні огляди, каталог лінків). Аспіранти та НПП мають доступ
до інформаційних ресурсів та баз даних. ЗВО має доступ до міжнародних наукових баз Scopus та Web of Science).
Здобувачі можуть звертатися по допомогу у проведенні опитувань до Центру моніторингу (на інших ОНП такі
випадки вже є). Апробація результатів наукових досліджень аспіранта відбувається під час наукових та науково-
практичних конференцій, наукових семінарів кафедр, що підтверджено відповідними документами. Про
проведення цих заходів інформують керівники аспірантів, а також Рада молодих вчених факультету. Опитування
аспірантів засвідчило, що оснащеність та укомплектованість факультету та лабораторій задовольняє 62,5 %
опитуваних.
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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.

Аспірантам, які навчаються за ОНП «Журналістика», надається можливість різнопланово долучатися до
міжнародної академічної спільноти, беручи участь у програмах міжнародного академічного обміну («Erasmus+»,
«Fulbright»), стипендіях та інших програмах, актуальну інформацію про які можна знайти на сторінці відділу
міжнародних зв’язків ЛНУ ім. І. Франка. ЗВО має угоди про співпрацю із понад ста університетами Європи і світу.
Зокрема, налагоджено співпрацю між факультетом журналістики ЛНУ та Українським Вільним Університетом у
Мюнхені (Німеччина), Варшавським університетом, Вроцлавським університетом, Ягелонським університетом,
Католицьким університетом у Любліні, Університетом Марії Кюрі-Склодовської, Інститутом польської філології у
Жешувському університеті (Польща), тож аспіранти мають змогу стажуватись у цих закладах. Наукові дослідження
здобувачів проходять апробацію, зокрема міжнародну: аспіранти факультету журналістики систематично
публікують результати своїх досліджень в міжнародному реферованому електронному журналі «Social
Communication», взяли участь у підготовці українсько-польських колективних монографій «Problemy mediów i
komunikacji społecznej – Uwarunkowania polskie i ukraińskie» та «Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i
komunikacja: stan i perspektywy», мають виступи на міжнародних конференціях тощо.

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

Наукова робота керівників аспірантів пов’язана з виконанням наукових тем кафедр факультету журналістики.
Зокрема, тема кафедри теорії і практики журналістики − «Журналістика в реаліях інформаційного суспільства:
історичний досвід і сучасність» (керівник – проф. Крупський І. В.); кафедри української преси – «Історичний та
сучасний контекст функціонування української преси» (керівник – проф. Кость С. А.); кафедри радіомовлення і
телебачення – «Електронні засоби масової інформації в контексті гібридної війни Російської Федерації проти
України» (керівник – проф. Лизанчук В. В.); кафедри нових медій − «Кросмедіа: застосування в сучасній
журналістиці та перспективи» (керівник – доц. Габор Н. Б.); кафедри мови ЗМІ − «Медіатекст: сучасні концепти,
інновації, жанрово-стильові різновиди» (керівник – проф. Яцимірська М. Г.); кафедри зарубіжної преси та
інформації − «Мас-медіа світу і утвердження гуманістичних ідеалів» (керівник – проф. Лось Й. Д.). З 2018 р. НПП
факультету, зокрема наукові керівники аспірантів, долучені до міжнародного проєкту «DESTIN» у рамках
«ERASMUS+KA2». 3 березня 2020 р. факультет журналістики став фіналістом-учасником проєкту IREX «Вивчай та
розрізняй: інфомедійна грамотність» за підтримки посольств Великої Британії та США. Результати діяльності НП в
межах цих колективних тем і проєктів постійно публікуються та впроваджуються на практиці та в освітньо-
науковому процесі.

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

Університет має системно і якісно налагоджену практику профілактичного запобігання академічній
недоброчесності. Можливі конфліктні ситуації є підставою до розгляду на засіданні кафедри, Вченої ради
факультету, Університету. Наукові керівники та здобувачі можуть звертатися для вирішення таких ситуацій до
Комісії з питань етики та професійної діяльності ЗВО. На кафедрах підписано декларації здобувача і наукового
керівника щодо дотримання правил академічної доброчесності. Наукові праці аспірантів і їх НПП проходять
процедуру рецензування і перевірку на академічні збіги. На сайті оприлюднене «Положення про забезпечення
академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка», яке визначає і закріплює норми та правила академічної
доброчесності НПП і здобувачів освіти університету. Воно є важливим складником внутрішньої системи
забезпечення якості освіти і наукової діяльності Університету. Дія «Положення» поширюється на наукових,
науково-педагогічних і педагогічних працівників, студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників освітнього
процесу та наукової діяльності Університету, тут визначені поняття і принципи академічної доброчесності;
деталізовано зобов’язання НПП та здобувачів вищої освіти щодо дотримання норм і правил академічної
доброчесності. У Положенні визначено порядок перевірки на наявність порушень академічної доброчесності. На
сайті ЗВО можна ознайомитися із «Положенням про Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені
Івана Франка».

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Здобувачі вчасно поінформовані про всі вимоги, регламентуючі документи і практики розгляду конфліктних чи
проблемних ситуацій. Документи і вимоги продумано розроблені і оприлюднені належним чином. Завідувачі
кафедр контролюють дотримання академічної доброчесності. На ОНП поширена практика перевірки дисертацій
аспірантів на плагіат за допомогою Unicheck. Здобувачі вчасно поінформовані про всі вимоги, регламентуючі
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документи і практики розгляду конфліктних чи проблемних ситуацій. Для уникнення порушень академічної
доброчесності аспіранти підписують Декларацію академічної доброчесності, ознайомлюються із Кодексом,
укладеним відповідно до «Положення про забезпечення академічної доброчесності». Таким чином формується
усвідомлена всіма учасниками освітньо-наукового процесу академічна культура. На ОНП «Журналістика» не було
прикладів недотримання академічної доброчесності. За результатами звіту від 5.02.2020 р., 81,3 % опитуваних
аспірантів висловилися про задоволеність дотриманням правилами академічної доброчесності.

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

Серед рекомендацій – активізувати процес апробації результатів досліджень аспірантів та їх керівників у
міжнародних виданнях, представлених у потужних наукометричних базах, а також прикладного запровадження
результатів наукових досліджень у медійній та іншій практиці.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Вимоги Критерію 10 дотримано на високому якісному рівні, зокрема в напрямках забезпечення засад академічної
доброчесності, формування академічної культури, дійсного корелювання напрямків наукових досліджень
здобувачів та їх наукових керівників тощо. При тому можуть бути запропоновані окремі рекомендації в напрямку
забезпечення максимальної ефективності освітньо-наукової діяльності.

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.

Експертній комісії були надані всі необхідні матеріали та створені належні умови роботи в дистанційному форматі,
який ЗВО було реалізовано оптимально і в повному обсязі. Експертиза відбувалась відповідно до програми виїзду.
Відомості, наведені у відомостях про самоаналіз, повністю підтвердились. Експертній групі було надано можливість
ознайомитися зі змістом документів тощо, які не могли бути переглянуті завчасно або були додатковими. Варто
відзначити відповідальне ставлення всіх стейкґолдерів до освітнього процесу та ОП. Зазначені у звіті недоліки є
незначними, вони не носять системного характеру і вказані з рекомендаційною метою. Онлайн-зустрічі експертної
групи з представниками керівництва ЗВО підтвердила наміри і потребу ЗВО щодо розвитку і вдосконалення ОНП
«Журналістика». Варто відмітити відкритість та щирість усіх учасників акредитаційного процесу.

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 A

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B
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Критерій 5 . Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність

A

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

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

Хавкіна Любов Марківна

Члени експертної групи

Шевченко Вікторія Едуардівна

Червінчук Аліна Олегівна
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