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Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
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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 ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

244

Повна назва ЗВО Вищий навчальний заклад "Український 
католицький університет"

Ідентифікаційний код ЗВО 26205857

ПІБ керівника ЗВО Прах Богуслав Антоні 

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.ucu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/244

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

30173

Назва ОП Медіакомунікації

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

1 р. 10 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

кафедра медіакомунікацій

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

м. Львів
вул. Хуторівка, 35а

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 6827

ПІБ гаранта ОП Титаренко Марія Олексіївна
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Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

Tytarenko@ucu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(067)-676-24-26

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(067)-958-38-71

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітня програма “Медіакомунікації” була відкрита на Гуманітарному факультеті в ВНЗ “Українському 
католицькому університеті” в 2012 році. 
Тогочасний стан масовокомунікаційного простору України неможливо було уявити без медійного 
продукту, а самі мас-медіа – без комунікаційних технологій, які складають ключовий майданчик для 
діяльності масової комунікації. Медійна практика як елемент комунікаційних технологій мала свої 
структуру, стиль, методи, типи. Методологічне забезпечення вишколу кадрів у сфері 
медіакомунікацій було надзвичайно важливим, оскільки йшлося про формування фахівців з 
прикладних та теоретичних аспектів функціонування комунікаційних технологій.
Чи не найголовніша проблема підготовки фахівців з медійної практики полягала в тому, що 
українська модель такої підготовки не враховує двоїстого характеру системи засобів масової 
комунікації: структурно-типологічного та саморегуляційного. Тому вишкіл фахівців у галузі медійної 
практики мав використовувати найсвіжіші та найактуальніші наукові підходи щодо засобів масової 
комунікації, а це передбачало таку упорядкованість навчання, яка оперує не окремими факторами 
журналістикознавства і практичної роботи, а системним підходом до медійної практики в цілому.
У зв’язку з цим великого значення набуло питання стратегії й тактики здійснення підготовки фахівців 
з медіакомунікацій. Значущість цієї проблеми полягала насамперед в тому, що засоби масової 
комунікації є виключним виразником провідних функцій будь-якого соціального прошарку. А тому 
відповідальність за розробку та реалізацію медійної практики як масового управлінського явища мало 
особливе навчальне та науково-методичне значення при підготовці фахівців з медіакомунікацій.
Започаткування спеціальності «Медіакомунікації» в Українському католицькому університеті 
дозволило структурувати та систематизувати цільову підготовку фахівців із затребуваних медіасфер 
– зокрема,  медіаекспертів, галузевих експертів (церковні комунікації, політичні комунікації, освітні 
комунікації, рекламні комунікації тощо), медіааналітиків, медіакритиків, медіадослідників (науковців з 
подальшими можливостями написання і захистів дисертаційних робіт), журналістів для роботи в 
нових медіа тощо.
Український католицький університет, керуючись нормативними документами з розвитку освіти в 
Україні та тогочасною необхідністю у висококваліфікованих фахівцях в галузі комунікаційної 
діяльності, розпочав  підготовку фахівців за спеціальністю «Медіакомунікації» за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр».
Після розгляду і затвердження концепції Магістерської програми з медіакомунікацій на Вчених радах 
Гуманітарного факультету та Українського католицького університету та отримання ліцензії МОН 
України була створена кафедра медіакомунікацій, проведено конкурс на вакантні посади, а в 2013 
році був здійснений перший набір студентів.
Від свого заснування і до 2017 року магістерська програма декларувала і спиралась на три головні 
складові:   медіадослідження,  медіааналітика і нові медіа. Відтак на програмі готували фахівців зі 
знаннями і навичками: медіааналітика,   медіадослідника, журналіста / спеціаліста цифрових медій,  
медіакритика і   медіаексперта. 
У 2016 році в Українському католицькому університеті було створено факультет Суспільних наук і 
Магістерська програма з медіакомунікацій увійшла у структуру цього факультету.
У 2017 році, у зв’язку із новими потребами ринку і запитами роботодавців, магістерська програма 
зазнала суттєвих змін:  постановки нових цілей, оновлення програми, ребрендинг, розробка і запуск 
власного сайту програми тощо. Після низки обговорень і стратегічного планування оновленої 
концепції програми на різних рівнях університету, зміни було успішно впроваджено. Так, магістерська 
програма задекларувала нові два пріоритетні напрями: візуальний і цифровий. Слоганом програми 
став: «Створюємо контент і управляємо ним», метою програми - готувати фахівців для креативних та 
цифрових індустрій, а місією -  сформувати нову ґенерацію медійників та управлінців комунікативного 
сектора цифрового та мультимедійного ринку.  Відтак спектр професій, до яких готують на програмі, 
значно розширився: медіааналітик, SMM і контент-менеджер, PR і рекламний менеджер, координатор 
проектів і програм, бренд-стратег, відеограф/графічний дизайнер, інфографік, digital-редактор, 
програмний продюсер, фахівець з мультимедійного продакшну та ін. Розширився і ринок праці для 
випускників програми: аналітичні та цифрові відділи Інтернет-маркетингових та маркетингових 
компаній, креативні, рекламні агенції та PR компанії, відділи комунікацій державних та приватних 
бізнес-структур тощо. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців
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року 
навчання

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 13 13 0

2 курс 2018 - 2019 20 18 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

програми відсутні

другий 
(магістерський) 
рівень

9802 Медіа-комунікації
11020 Журналістика
30173 Медіакомунікації

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 27780 27780

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

27780 27780

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

0 0

Приміщення, здані в 
оренду 

0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла MD5- хеш файла

Освітня програма Profil-magisterskoyi-
programy-

Mediakomunikatsiyi.pdf

D9Zn6uobgzm2K+MDzppo71131WdY30mczFz+Zlb7A0U=

Навчальний план за 
ОП

Навчальний план 
вступ 2018.pdf

dECCKSPnKdjvWvFzF1M9lVMN/+R1VYEb9LkV+8yt7mM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Твоє місто.pdf Cqq9FeIzdFJrZyBjbbHqsg0mA6U18Y257bWpAN60GyU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Perfect PR.pdf b5IxY2Ye6z1afZ+xWxV4LKqq65pCsMJJ1MZDcVwfpIQ=
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1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Цілі освітньої програми з медіакомунікації:
підготовка фахівців, які здатні застосовувати здобуті знання з теорії медіакомунікацій, нових медій та 
комунікативних технологій для роботи в комунікативному секторі цифрового та мультимедійного 
ринку в Україні та за її межами; формування системи професійних компетенцій та практичних 
навичок щодо комунікаційної, аналітичної, консультативної та проектної роботи.  
Особливості програми:
• фокуси програми: цифрові та візуальні медіакомунікації; 
• загальна підготовка у сфері нових медій, цифрових індустрій та управлінні для роботи у 
комунікативному секторі цифрового та мультимедійного ринку;
• практично-професійна підготовка (практично орієнтовані вибіркові курси, виробнича практика 
різної специфіки; літні школи та закордонні стажування);
• викладачами Програми є практики, які визнані експертами у своїх галузях.
Магістерська програма зосереджена на наданні професійних та ціннісних орієнтацій, які дозволяють 
студенту розвивати комунікацію з представниками різних професійних середовищ.
Для магістерської програми з медіакомунікацій важливими є її практичне спрямування та гнучкість до 
змін комунікаційного середовища, вимог ринку праці та якісна підготовка кваліфікованих фахівців з 
урахуванням компетентнісного підходу.
Ще одна унікальність програми полягає в тому, що студенти можуть застосовувати знання та 
навички, отримані в ході навчання, як в Україні, так і за кордоном.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Виходячи із  Візії УКУ та Стратегії УКУ 2020 цілі освітньої програми органічно вписані в їх контекст та 
допомагають університету досягати місії, а саме формуванню й розвитку відкритої академічної 
спільноти, базованої на східнохристиянських традиціях і орієнтованої на підготовку професіоналів, 
медіаторів-посередників, лідерів переконань і провідників суспільства.
 В основі життя цієї спільноти лежить етос спілкування, що є життєво важливою основою програми, 
діяльність якої ґрунтується на відкритості й діалогічності (1.1). Одна з визначальних цілей програми - 
забезпечення міждисциплінарного підходу і гнучкості навчальної траєкторії (1.2), забезпечення 
активного діалогу з закордонними університетами, зокрема, в рамках академічного обміну 
викладачів і студентів (1.4).
Освітня програма націлена на підготовку фахівців у сфері медій та комунікацій, які будуть  розуміти 
та використовувати сучасні теорії, методології і методи соціальних комунікацій й інших наук стосовно 
завдань фундаментальних і прикладних досліджень у медійній сфері. Уміння застосовувати критичне 
мислення та технології медіааналізу, володіти технологіями цифрової безпеки (розуміти принципи та 
володіти інструментами кібербезпеки), застосовувати принципи медіаправа.

Цьому сприяє, поміж іншим, запровадження на програмі моделі змішаного навчання з використанням 
сучасних цифрових інструментів пошуку інформації, роботою із відкритими даними (здатність до 
пошуку, опрацювання та аналізування інформації з різних джерел). 
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Програма пропонує здобувачам вищої освіти можливості для саморозвитку і вдосконалення, 
міждисциплінарний і студентоцентричний підхід у навчанні. Випускники зможуть вийти на ринок 
праці з унікальним та гнучким набором компетенцій і знань, не тільки легко знайти гідне місце праці, 
а й ініціювати нові інституції і проєкти. Випускники програми здатні розв’язувати складні 
спеціалізовані та наукові (дослідні) завдання та практичні проблеми у сфері соціальних комунікацій, 
медіааналітики та впроваджувати їх, що передбачає застосування медіатеорій та методів 
аналізування медій, інформаційних технологій, проектного менеджменту.
Керівниця програми кожного семестру організовує зустрічі зі студентами для обговорення процесу 
навчання, а відділ моніторингу проводить опитування, результати яких пізніше аналізує команда 
кафедри. 
Випускники програми постійно залучені в процес діяльності й оновлення магістерської програми на 
різних рівнях: проведення майстер-класів, керування студентськими практиками на місцях, участь у 
круглих столах і дискусіях (тут), участь у стратегічних нарадах із розвитку програми (тут) тощо. 

- роботодавці
Інтереси і пропозиції роботодавців відображені у міждисциплінарному характері програми, а також в 
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орієнтованості на здобуття студентами практичного досвіду ще під час навчання. Потенційні 
роботодавці були залучені до розробки концепції програми в якості консультантів, пізніше в процесі 
оновлення програми і її ребрендингу; деякі з них створили окремі спецкурси, а також залучені у 
проведення практик і стажувань студентів. В основу концепції програми були взяті, зокрема, 
рекомендації, напрацьовані в рамках зустрічей і круглих столів, які щороку ініціює кафедра 
медіакомунікацій (про останню таку зустріч минулого року - тут). Представники професійного 
середовища постійно беруть участь у подіях і школах, організованих програмою, в якості спікерів, 
менторів тощо (М. Саваневський, О. Фурман, Н. Ольберт-Сінько та ін.). Щороку кілька випускників 
програми працевлаштовуються у різні відділи УКУ, відтак керівництво програми має безпосередній 
зв’язок із роботодавцями з університету і враховує їхні пропозиції і побажання в подальшій роботі.

- академічна спільнота
Завдяки тому, що до створення програми були залучені провідні дослідники, її цілі відповідають 
запитам академічного середовища на сучасні методологічні підходи й актуальну проблематику у 
сфері медіакомунікацій. Відтак теми й питання, заторкнуті в межах програми, орієнтовані на 
найновіші досягнення у сфері комунікативістики загалом та візуальних і цифрових комунікацій 
зокрема. Сприяють цьому, поміж іншим, гостьові лектори із українських, європейських та 
американських університетів (проф. В. Кулик, проф. К. Крістіанс, проф. А. Каїро, проф. М. Найдан, Д. 
Ґрекон, Г. Асмолов та ін.), виступи запрошених дослідників на наших конференціях, симпозіумах, 
міжнародних школах, лабораторіях, майстер-класах тощо (всі проекти є тут). 

- інші стейкхолдери
Серед інших стейкхолдерів програми активну участь у становленні й оновленні магістерської 
програми беруть участь професійні організації, залучені до формотворення професійного середовища 
у відповідності до ОП (проходження студентами виробничих практик на їхній базі або гостьові лекції і 
тренінги від медіа-експертів і комунікаційників, як українських, так і закордонних), а також з огляду 
на рекомендації таких партнерів і консультантів програми, як Texty.org.ua, Be-it Agency, Watcher.com, 
ІМІ, Deutsche Welle, MediaSapiens, Детектор медіа та ін. Все це є запорукою розвитку і дотримання 
професійних стандартів, принципів професійної етики та рівня якості, закладених у такі курси 
навчальної програми як: “Риторика конфлікту в медіа”, “Безпека в цифровому просторі”, “Церква і 
соціальна комунікація”, “Критичне мислення”, “Медіааналітика”, “Інформація в публічному 
самоврядуванні” та ін.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Магістерська програма з медіакомунікацій  – відносно новий напрям освіти медіафахівців. Оскільки 
завдяки новим технологіям сфера медій і комунікацій стрімко розвивається і змінюється, програма 
намагається максимально враховувати всі зміни й інновації у розробці нових курсів, у пошуку 
експертів та фахівці для викладання та гостьових лекцій/майстер-класів, в оновленні баз практик, а 
також методик, форматів, методичних напрацювань тощо. 
Нині Програма готує затребувані на ринку праці профілі: SMM і контент-менеджера, PR і рекламного 
менеджера, координатора проектів і програм, бренд-стратега, відеографа/графічного дизайнера, 
інфографіка, digital-редактора, програмного продюсера, фахівця з мультимедійного продакшну та ін. 
На фахівців такого профілю чекають нині в аналітичних та цифрових відділах Інтернет-
маркетингових та маркетингових компаній, у креативних, рекламних агенціях та PR компаніях, у 
відділах комунікацій державних та приватних бізнес-структур тощо. Актуальність програми 
обумовлюється потребами ринку праці у фахівцях, що здатні виробляти різноформатний контент, 
просувати його, здійснювати планування, організацію, регулювання і координацію проектів, 
продавати, верифікувати, аналізувати, покращувати медіапродукт, займатися медіаменеджментом, 
моделюванням та оптимізацією організаційної структури та бізнес-процесів у сфері. 
Програма надає можливість студентам отримати якісну підготовку, що дозволяє орієнтуватися у 
комунікаційних процесах і обґрунтовано впливати на них у межах сформованих компетенцій.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Для формулювання оновлених цілей програми та нових векторів (візуального і цифрового), нами було 
проведено моніторинг ринку праці в україні, зокрема було створено робочий список установ, які 
успішно функціонують на загальноукраїнському та регіональних рівнях, це були:  медіахолдинги: 
starlightmedia, медіа група україна, діджитал-відділи компаній та брендингові аґенції: стратегічне 
агентство цифрового маркетингу aimbulance, uamaster – аґенція інтернет-реклами uamaster, vitamin – 
рекламна агенція та ін. Було здійснено аналіз нових профілів випускника медіакомунікацій, 
переглянуто спектр знань, навичок і компетенцій, необхідних для випускника. 
Експертними із професійного середовища стали: О. Білоскурський, керівник відділу маркетингу і 
аналітики медіахолдингу starlightmedia, О. Захарова, директорка із стратегічного маркетингу “медіа 
група україни”, і. когут, директорка із розвитку pm business solution, Є. Шевченко, засновник та 
керівник інтернет агенції uamaster, М. Саваневський, засновник видання про інтернет-бізнес в україні 
та маркетинг в соціальних медіа watcher, А. Бондаренко, редактор відділу візуалізації texty.org.ua, Є. 
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Глібовицький, експерт із стратегічних комунікацій. 
Також проведено моніторинг працевлаштування випускників програми, ці результати внесли 
корективи в постановці цілей програми. найпоширенішими серед посад випускників: аналітик,  
контент-менеджер, координатор проектів і програм, менеджер зв'язків з громадськістю, pr-
менеджер, менеджер з комунікацій,smm manager, графічний дизайнер,фотограф та ін.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
В результаті аналізу наявних університетських програм робоча група виявила відмінності у підходах 
до трактування поля медіакомунікацій у різних освітніх системах. Вітчизняна практика засвідчувала 
досить спрощений підхід, який на ототожненні медіакомунікацій із журналістикою.
Однією із найцікавіших програм із медіакомунікацій, яка від початку свого заснування декларувала 
свою відмінність від журналістики, була магістерська програма із медіакомунікацій, на соціологічному 
факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 
Закордонні магістерські програми з медіакомунікацій найчастіше є самодостатніми або у синергії із: 
технологіями (SIPA, Columbia), маркетингом (MEDILL IMC), дизайном (IAAD), культурою (University of 
Nottingham, NYU), креативними індустріями (Malmo University), інженерією (Offenburg University), 
медіабізнесом (University of Westminster) та ін. 
На етапі створення нашої програми одним із найпродуктивніших прикладів для нас був Факультет 
медій і комунікацій Лондонської школи економіки і політичних наук (LSE) - лідер в 
медіакомунікаційній освіті (№1 в Британії і №4 у світі за 2019 QS World University Rankings). Оновлюючи 
програму, ми також взорувались на програми із медіакомунікацій та інтегрованих комунікацій Вищої 
Школи Економіки, а також на модель медіакомунікаційної освіти шведських колег із університету 
Umea (MA in Languages, communication and media).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарт відсутній

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Освітня програма Медіакомунікації відповідає вимогам восьмого рівня Національної рамки 
кваліфікацій. Згідно цього рівня випускники магістерської програми з медіакомунікацій мають 
здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в комунікаційній галузі 
чи в процесі навчання, що передбачає застосування низки медійних та комунікаційних теорій, а 
також методів наук із соціальних комунікацій і характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
120

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
78

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
30

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОП, орієнтований на предметну область комунікативістика (наука про соціальні комунікації), 
візуальні комунікації, теорія медій, медіавиробництво, комунікативні та цифрові технології. 
Медіакомунікації – один з найперспективніших напрямів знання сучасного інформаційного 
суспільства, тому що медіакомунікативні практики застосовуються в усіх соціальних сферах – органах 
державної влади, комерційних структурах, на підприємствах, у професійних, партійних та 
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громадських організаціях тощо.
Відповідно структура та зміст компонентів програми, сфокусовані на об’єкти вивчення та діяльності: 
основні дисципліни (ОК 1-7) на спектр теоретичних та методологічних концепцій, практик 
комунікацій та суміжних дисциплін.
Цілі навчання: підготувати студента до реалізації науково-дослідної, аналітичної, управлінської та 
прикладної діяльності у сфері комунікативістики та медій.
Структура і зміст програми відображають комплекс методів, методик і технологій, якими має 
оволодіти студент, що застосовуються у комунікативній сфері, медіааналітиці, цифрових індустріях та 
управлінні.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Магістерська програма з медіакомунікацій забезпечує можливості формування індивідуальних 
освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти. Основним інструментом формування такої траєкторії є 
вибіркові дисципліни. За Законом України «Про вищу освіту», здобувач має право обирати дисципліни 
обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП.
Для забезпечення кращої можливості формування індивідуальної траєкторії навчання студенти 
Магістерської програми з медіакомунікацій можуть обирати дисципліни вільного вибору з пропозиції 
Університету. До них належать вибіркові дисципліни, що формують професійні або загальні 
компетентності. Щороку перелік ДВВУ формується деканатами із пропозиції керівників освітніх 
програм. Студент може обрати одну дисципліну з переліку ДВВУ на семестр, якщо інше не 
передбачено навчальним планом.
Можливості реалізації права на вибір навчальних дисциплін викладені у Положенні про порядок 
реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін.
Реєстрація на дисципліни вільного вільного вибору студента проводиться всередині березня. Студент 
реєструється на ДВВ в особистому кабінеті через систему Деканат, використовуючи для входу 
обліковий запис УКУ. Студент, який не зареєструвався відповідно до вказаних термінів, записується 
на навчальні дисципліни за рішенням деканатів. Студенти, що зареєструвались на дисципліни, для 
яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати 
дисципліни зі сформованих у першій хвилі.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Законом України «Про вищу освіту» передбачено, що здобувачі певного рівня вищої освіти мають 
право вибирати навчальні дисципліни, які пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 
погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу (пункт 15 частини першої статті 
62). Таким чином, для вибору усіх інших дисциплін (наприклад, з іншої освітньої програми чи тих, що 
викладаються іншим підрозділом, але на тому ж рівні вищої освіти) отримання окремих погоджень не 
вимагається (окрім випадків, коли вивчення дисципліни передбачає опанування дисциплін-
передумов).
Для забезпечення можливості формування індивідуальної траєкторії навчання у навчальному плані 
освітньої програми передбачено меню навчальних курсів, спрямованих на вдосконалення 
професійних зацікавлень та цілісний розвиток студентів. Пропозицію дисциплін циклу професійної 
підготовки побудовано відповідно до їх затребуваності на ринку праці. Пропозиція дисциплін вільного 
вибору з пропозиції програми та університету формується із урахуванням можливостей університету, 
результатів навчання, що дозволяють сформувати загальні компетентності випускника, визначені в 
ОП та особистих зацікавлень студентів.
Інформування студентів про можливості формування власної траєкторії навчання відбувається через 
безпосередню комунікацію з керівником програми та завідувачем кафедри. Також у часі вибору 
дисциплін студенти отримують повідомлення через загальну розсилку університету. В системі CMS 
студенти мають змогу подивитись коротке відео- анотацію курсу, де пояснюється, що це за курс, його 
зміст та якими будуть результати навчання.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Орієнтація на практичну діяльність є однією з особливостей Магістерської програми з 
медіакомунікацій. У дизайні програми ми шукали і досягли балансу між високими академічними 
стандартами і практично орієнтованими підходами. Відповідно до цієї настанови більшу частину 
спецкурсів читають фахівці-професіонали, що мають значний досвід у роботі в медійних інституціях і 
здійсненні комунікаційних проєктів. У більшості курсів програми передбачена індивідуальна чи 
групова проєктна діяльність студентів.
В навчальному плані Магістерської програми передбачено 610 годин практичної підготовки. А також  
передбачено виробничу практику студентів (150 годин), яка організується на другому році навчання.
Виробнича практика має на меті надати студентам уявлення щодо медіакомунікацій і створення 
індивідуальних медіа-проектів, сформувати навички роботи у різних сферах медіа-установ, а також 
закріпити теоретичні знання та певні практичні навички, що були здобуті студентами в процесі 
вивчення основних навчальних курсів та спецкурсів.
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Під час проходження виробничої практики студенти повинні оволодіти основними уявленнями щодо 
застосування новітніх технологій комунікації у сучасних медіа-закладах.
Завдання керівника практики полягає в керівництві діяльністю студентів, організації відвідувань баз 
практики; забезпеченні контролю засвоєння студентами навичок, отриманих під час практики, і в 
оцінці практики.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
В освітньо-професійній програмі зафіксований перелік загальних і фахових компетентностей, а також 
програмних результатів навчання, частина з яких співвідноситься із соціальними навичками. 
Зміст дисциплін освітньої програми (Церква і соціальні комунікації, Християнська духовність, 
Соціологія міста, Теорія медій і суспільства, Медіапсихологія, Критичне мислення, Інформація в 
публічному самоврядуванні, Візуальні комунікації) сприяє набуттю соціальних навичок (soft skills) 
комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, 
працювати в команді, вміння розв’язувати конфлікти, управління часом, розуміння важливості 
дедлайнів, здатність логічно і системно мислити. Форми викладання дисциплін є інтерактивними та 
проблемно-орієнтованим.
У більшості основних й вибіркових компонентів програми обрано такі форми і методи навчання, що 
сприяють розвиткові у студентів соціальних навичок, наприклад, індивідуальні та групові проєкти 
(дослідження, презентації, опитування, розробка проєктних концепцій, стратегій розвитку, бізнес-
проєктів тощо), метод кейсів, завдання з аналізу/інтерпретації певних комунікаційних явищ, політики 
курсів, орієнтовані на формування культури дедлайнів). Студенти також беруть участь у програмах 
Центру підтримки підприємництва УКУ, що дозволяє розвинути їм соціальні навички з командної 
роботи, комунікації, проєктного і підприємницького мислення.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Освітня програма складається з блоків: нормативні (обов’язкові) навчальні дисципліни (80 кред.), які 
включають предмети циклу загальної підготовки (29 кред.) та циклу професійної підготовки (51 
кред.); вибіркові навчальні дисципліни, які включають курси циклу загальної підготовки (10 кред.) та 
циклу професійної підготовки (20 кред.), що становить 25% від загальної кількості кредитів.
Загальне фактичне навантаження студентів становить 3600 год. Серед аудиторних годин 610 годин 
це практичні заняття (загалом аудиторних 1180 год.), що зумовлено орієнтацією програми на 
використання інтерактивних методів навчання, залучення студентів в активний діалог та співпрацю. 
Відповідно загальна кількість годин, виділених на самостійну роботу становить 600 год., що крім 
підготовки до занять включає написання магістерської роботи, а також участь у програмі практичної 
підготовки 300 годин.
Щороку Сектор моніторингу якості освіти проводить опитування студентів (Блок 1, Самооцінка 
студента, параметр «Моя самостійна підготовка у вивченні дисципліни»).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
ОП не передбачає дуальної форми освіти

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
 https://vstup.ucu.edu.ua/magistratura/mediakomunikatsiyi/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Відповідно до Правил прийому в УКУ  (Додаток 5), для вступу на програму з медіакомунікацій 
потрібно скласти:
фахове випробування (макс. к-сть – 120 балів),
пройти фахову співбесіду (макс. к-сть – 80 балів, де 30 балів абітурієнт отримує за проектну заявку і 
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50 – за співбесіду),
єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО): (макс. к-сть – 200 балів). Для вступників, які вступали 
на основі освітнього ступеня Магістра (ОКР Спеціаліста) єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО) 
може бути замінений на вступний іспит з іноземної мови в університеті.
надати документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого 
здійснюється вступ (середній бал переводиться у макс. к-сть – 20 балів).
Фахова співбесіда має на меті виявити інтелектуальний, аналітичний і практичний потенціал 
абітурієнта, а також його здатність до самореалізації на Магістерській програмі з медіакомунікацій. 
Співбесіда відбувається у формі усних запитань-відповідей на підставі проектної заявки та 
письмового іспиту вступника. 
Для вступників, які вступали на основі ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю необхідною 
умовою допуску для здачі фахових випробувань було попереднє успішне складання додаткового 
вступного випробування. Вступники складають вступне випробування у травні для допуску до 
реєстрації на ЗНО або у липні перед фаховим випробуванням.
Додатковий вступний іспит –має кваліфікаційний характер і передбачає перевірку здатності 
абітурієнта опанувати магістерську програму за неспорідненою спеціальністю.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Перезарахування навчальних дисциплін з попереднього місця навчання здійснюється шляхом 
порівняння та визнання кредитів на підставі поданої академічної довідки з переліком та 
результатами вивчених навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про форму 
контролю, завіреної в установленому порядку. 
Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів передбачає можливість 
переведення студентів між освітніми програмами та спеціальностями, переведення чи поновлення з 
інших ЗВО. Для цього визначена процедура, яка описана в Положенні, де вказано кількість кредитів 
ЄКТС, які є допустимими для переведення чи поновлення студента.
 
Визнання результатів навчання учасників програм академічної мобільності регулюється Положенням 
про академічну мобільність  та здійснюється на основі ЄКТС, або з використанням системи 
оцінювання навчальних здобутків студентів, прийнятої у країні закладу-партнера, якщо в ній не 
передбачено застосування ЄКТС. Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на 
підставі наданого студентом документа (Transcript of Records) з переліком та результатами вивчення 
навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання, завіреного в 
установленому порядку у закладі-партнері. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
Студенти Магістерської програми  з медіакомунікацій брали участь у таких обінах:
Аліна Журбенко, Єлизавета Панченко, Крістіна Поворозник (США, Нью-Йорк, Стемфорд), 23 жовтня-8 
листопада 2018 р. (стажування , проект “Візуальний Архів пам'яті української діаспори Нью 
Йорка”,http://media.ucu.edu.ua/projects/vizualnyj-arhiv-pam-yati-ukrayinskoyi-diaspory-nyu-jorka-
internship-usa/);
Андрусь Еліна, Зубрицька Дарія (Австрія, м. Альпбах), 13 серпня - 1 вересня 2018 року,
/www.alpbach.org/alpbuzz/wp-content/uploads/2018/09/Scope-Magazine-2018.pdf ;
Тирон Олександр, Європейський університет Віадріна, квітень-липень, 2017 рік (Erasmus+);
Александрович Ліза, Uniwestytet Stefana Wyszyńskiego (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw), 
жовтень 2017-лютий  2018р. (Erasmus+);
Дичка Тереза, Європейський університет Віадріна, квітень-липень, 2018 рік, (Erasmus+);
Лопушанська Катерина, Європейський університет (Угорщина м. Будапешт), жовтень-грудень, 2018 
рік, (Erasmus+);
Уся документація (індивідуальні навчальні плани, транскрипт та переведені оцінки, перебувають у 
Відділі міжнародних відносин УКУ)  
На магістерській програмі за звітний період процедур поновлення чи переведення студентів не 
здійснювали .

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
У пункті 2.10 Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних 
дисциплін, опублікованому на сайт Університету,  прописано можливість прослуховування та 
перезарахування онлайн курсів, які є частиною неформальної освіти. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Таких прикладів немає.
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4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Викладання на програмі забезпечують: висококваліфікований науково-педагогічний та педагогічний 
склад кафедри, провідні фахівці-практики, які  мають досвід роботи у відповідній сфері, та експерти. 
Навчання має студентоцентрований характер та орієнтоване на залучення елементів інтерактивного 
та змішаного навчання. Завдяки чому, студенти вмотивовані до розроблення та втілення власних 
медіапроектів. Викладання відбувається із застосуванням активних методів навчання (лекції, дискусії, 
бесіди, презентації, ілюстрації, метод проектів, моделювання професійних ситуацій, індивідуальна 
дослідницька робота, проведення «круглих столів» тощо).
 На досягнення окреслених у програмі результатів навчання скеровані та методи викладання та 
навчання:  дискусії, бесіди, презентації, ілюстрація,  метод проектів, моделювання професійних 
ситуацій, індивідуальна дослідницька робота, методи фасилітації, ігрові методи, групові завдання.
1. розуміння і продукування комунікаційного дискурсу (навчальні та публічні лекції з використанням 
проблемного підходу, дискусії, аналіз кейсів, дебати, презентації тощо),
2. вміння організувати свою і командну роботу (різнотипні самостійні індивідуальні та групові 
завдання та проєкти),
3. візійна діяльність (навчальні та публічні лекції викладачів кафедри та запрошених лекторів, 
дискусії, мозкові штурми, аналіз кейсів, презентації, рольові ігри, проєкти),
4. проєктна діяльність (навчальні та публічні лекції українських та закордонних медіадослідників, 
рольові ігри, групова робота, тренінги, проєкти).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Парадигмою студентоцентрованості може бути підхід, за яким студента розглядають як суб’єкта із 
власними унікальними інтересами, потребами, досвідом та бекграундом, і який спроможний бути 
автономним і відповідальним учасником освітнього процесу. 
Студентоцентрований підхід на Магістерській програмі з медіакомунікацій є таким, що враховує 
різноманітність студентів та їхні потреби, уможливлюючи гнучкі навчальні траєкторії через ДВВ у 
напрямках цифрових та візуальних медій. Гнучке використання навчальних методів сприяє 
досягненню програмних результатів навчання. Завдяки активній діяльності Центру навчальних та 
інноваційних технологій викладачі беруть участь у різноманітних  тренінгах та семінарах, 
орієнтованих на розвиток студентоцентрованого підходу. Окремою нагодою для формування 
відповідних умінь є Школа викладацької майстерності, яка відбувається щосеместру.
Відповідно до результатів опитування рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання є таким (за 5-ти бальною шкалою):
Кривенко Соломія - 4.68
Саківська Ірина - 4.39
Палій Оксана - 4.32
Шестак Андрій - 5
Міхеєва Оксана - 5
Довженко Марина - 4.14
Заяць Роман - 4.56
Мокрий-Вороновський Дмитро - 4.84
Галина Герасим - 3.36
Трухімович Сергій - 4.57
Бондаренко Анатолій - 3.65

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
У всіх нормативних документах Університету, а також у його повсякденних практиках, академічна 
свобода є однією з визначальних цінностей. Відповідно до цього вибір форм і методів навчання та 
викладання обмежений хіба що дидактичною доцільністю. Натомість важливою перевагою у 
викладанні вважаємо забезпечення студентів можливістю самим пропонувати теми власних 
досліджень і їхній формат, можливістю обирати наукового керівника, розвиток їхнього вільного, 
допитливого і толерантного розуму, а також дотримання варіативності типів завдань з однієї теми. 
Важливою перевагою навчання на ОП є також забезпечення вільного доступу до інформації, а також 
до найновіших досягнень у сфері комунікацій завдяки дослідницькій діяльності викладачів кафедри, 
а також запрошених лекторів. Ми культивуємо діалогічний стиль викладання та пошук істини через 
поступове і всебічне осмислення проблем; боремося з інтелектуальним редукціонізмом; заповнюємо 
можливі прогалини у світогляді та етичних принципах наших здобувачів ВО та доповнюємо курси у 
відповідь на інтелектуальні запити студентів.
Кожен працівник, викладач і студент УКУ має право вільно обирати свою громадянську та наукову 
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позицію – при цьому вони узгоджують це своє право з місією УКУ та вимогами навчального процесу. У 
разі радикальної несумісності цієї позиції з місією УКУ та вимогами навчального процесу, людина має 
можливість обстоювати згадану позицію поза стінами УКУ, не належачи до нього.
Положення про духовну, громадянську й академічну свободу в Українському католицькому 
університеті.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Кожен викладач на першому занятті ознайомлює студентів з цілями, змістом і очікуваними 
результатами навчання, порядком і критеріями оцінювання. Завдяки підтримці і розвиткові системи 
електронних курсів (CMS на базі Moodle) студенти завжди мають доступ до цієї інформації, а також до 
розміщених там силабусів. ЦеНІТ розробив низку шаблонів, рекомендацій та інструкцій, завдяки яким 
інформація про курси впорядкована і містить три блоки: візитку курсу, його структуру, оцінювання та 
комунікацію зі студентами.
Така форма інформування є найбільш зрозумілою і доступною для студентів. При знайомстві з курсом 
викладачі мають можливість безпосередньо в авдиторії пояснити студентам всі особливості, 
можливості й вимоги дисципліни, відповівши на всі питання. Завдяки електронним курсам студенти 
можуть на кожному етапі проходження курсу ще раз повернутись до цією інформації. На жаль, 
викладання ще не всіх дисциплін вдалося перевести в електронний формат. Задля цього 
здійснюються заходи заохочення для викладачів (сертифікація електронних курсів, збільшення годин 
для їх викладання у навантаженні), а також постійні нагоди здобути відповідні навички (діяльність 
ЦеНІТ).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Компетенції щодо проведення дослідження є одними з найважливіших для фахівців з комунікацій. 
Здатність провести аналіз ринку загалом та аналіз конкурентного середовища зокрема, дослідження 
профільної сфери – це початкові елементи роботи фахівця з комунікацій при роботі на новому проекті. 
Саме тому у нашій освітній програмі елемент дослідження присутній як в процесі навчання, так і при 
написанні магістерської роботи.
В рамках вивчення окремих курсів (медіаекономіка, веб-аналітика, інструменти інтернет-бізнесу) 
одним з проектних завдань, яке отримують студенти на початку та виконують протягом всього 
семестру, обов’язково є дослідницьке завдання. Його конкретний зміст залежить від курсу, але у всіх 
цих курсах суть завдання полягає в дослідженні певного сегменту медіаринку чи певних 
інструментів, або проведення частини дослідження для власного майбутнього магістерського 
проекту та написання по результатам дослідження есею з подальшою презентацією на парі. Такий 
підхід дозволяє студентам підійти до написання магістерської роботи фахівцями, які здатні провести 
комплексне дослідження і втілити його або в якості теоретичної магістерської роботи, або 
використати його як елемент  при створенні власного практичного проекту (для проектних 
магістерських робіт). 
На курсі медіааналітика студенти вивчають методи дослідження медіатекстів. Зокрема йдеться 
протакі методи:  контент-аналіз, фрейм-аналіз, наративний аналіз, семантичний аналіз тощо.
Отримані навички вони використовують при написанні магістерських робіт.
Зокрема контент-аналіз використовувався у таких магістерських роботах: О. Тирон «Стратегії 
висвітлення терактів у світових медіях», Ірина Волощак «Неузгодженість мас-медійних повідомлень 
як ознака медіадискурсу в умовах кризи», Лопушанська Катерина «Образ України в медіа США»
Пінчук Валерія у магістерській роботі «Ознаки антагоніста і протагоніста в анімації Незлежної 
України» використовувала наративний аналіз.
На курсі інформація в публічному врядуванні студенти вивчають механізми взаємодії органу 
місцевого самоврядування та ЗМІ, а також принципи публічного врядування. Дослідження шляхів 
такої взаємодії здійснив Домашин Євген у своїй магістерській роботі: «Pr-стратегії врегулюваеня 
політичного конфлікту за участі органу місцевого самоврядування».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Комунікації, особливо digital-комунікації – це та сфера, яка вельми динамічно змінюється. Відтак 
викладачі освітньої програми змушені відповідним чином реагувати на потреби ринку. Це 
відображається, до прикладу, і у змісті окремих курсів, і у меті самих курсів. Наприклад, курс 
«Онлайн-безпека», який викладається на програмі з 2015 року, змінив назву на «Безпека у цифровому 
просторі». Якщо спочатку метою курсу було вивчення основних онлайн-загроз та способів боротьби з 
ними, то згодом в курс було додано розділи, які стосуються медіаграмотності, фактчекінгу та 
боротьби з фейками, що в наш час є обов’язковою компетенцією фахівців з комунікацій. Відповідним 
чином був змінений силабус курсу. З початку 2020 року на програмі викладається курс «Інструменти 
інтернет-бізнесу та електронної комерції», мета якого – познайомити студентів з набором 
інструментів, які допоможуть їм не лише в професійній діяльності фахівця з комунікацій, але й дадуть 
змогу розуміти, які онлайн-інструменти та програмне забезпечення потрібне для створення та 
функціонування бізнесу. Це дає змогу краще розуміти процеси в компанії чи середовищі, в якому 
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працюватиме фахівець, та дозволить йому використовувати ці інструменти й у своїй професійній 
діяльності. Зміст курсу «Медіаекономіка» теж зазнав трансформації та більша його частина стала 
пов’язана з принципами функціонування та монетизації саме digital-медіа. 
Всі курси – медіакритика, медіааналітика, інформація в публічному врядуванні, політичні комунікації, 
– доступні в онлайн кабінеті студента, що демонструє використання технічних новинок у викладанні, 
тобто узгоджується з принципами сучасного навчання. Посилання: медіакритика 
https://cms.ucu.edu.ua/course/view.php?id=1654; медіааналітика – 
https://cms.ucu.edu.ua/course/view.php?id=1981; інофрмація в публічному врядуванні – 
https://cms.ucu.edu.ua/course/view.php?id=2423; політичні комунікації –  
https://cms.ucu.edu.ua/course/view.php?id=1222
У кржному з курсів матеріалом для дослідження є актуальні медіатексти та програми. На кожне 
заняття студенти аналізують найновіші законодавчі акти та журналістські доробки.
На заняттях з медіакритики послуговуються найновішими рекомендаціями для журналістів, описаних 
у «Медіакомпасі: Путівник Професійного Журналіста» 
(https://cms.ucu.edu.ua/pluginfile.php/152145/mod_resource/content/1/Mediakompas.pdf).
У курсі інформація в публічному врядуванні студенти обговорюють наявність комунікативних програм 
в органах місцевого самоврядування на даний момент, розробляють власні комунікативні стратегії. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Відповідно до “Положення про академічну мобільність” здійснюється міжнародна мобільність 
студентів магістерської програми з медіакомунікацій. Кожного семестру Сектор міжнародних 
академічних зв’язків оголошує конкурс на участь в програмах міжнародної студентської мобільності, 
в разі успішного проходження якого студенти мають можливість навчатись один семестр за 
кордоном в рамках договорів програми Erasmus+.  
Окрім програми Erasmus+, студенти мають можливість приймати участь у міжнародних проектах та 
стажуваннях одним з таких проектів є Міжнародна школа мультимедійної журналістики (ISMJ) – це 
унікальна програма, метою якої є  об’єднання українських, австрійських, данських та грузинських 
студентів, а також сприяння розумінню системи ЗМІ та медійного ландшафту цих  держав. Школа є 
спільним проектом з FHWien der WKW та Магістерської програми з медіакомунікацій  УКУ.
Частими гостями на програмі є викладачі іноземних університетів та фахівці-практики світової 
медійної та комунікаційної галузі:
Девід Грекон (США), Бен Мозес (США), Андріан Кармазин (США), Ізабель Лефгрен та Роман Горбик 
(Швеція),  Мортен Холст (Норвегія), Пелле Шнікаш (Швеція), Мартін Цімпер (Швейцарія) та інші. 

Викладачі кафедри також беруть участь в академічних обмінах та міжнародних конференціях.
В рамках Erasmus+ Соломія Кривенко брала участь в академічному обміні у жовтні 2019 року  
(Університет Ліннеус Швеція, м. Кальмар); Уляна Макаренко брала участь в академічному обміні у 
листопаді 2019 року (Університет ім. Адама Міцькевича, Польща м. Познань).

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджує 
кафедра і студентів ознайомлюють з ними на першому занятті надаючи силабус навчальної 
дисципліни.
Для оцінювання навчальних досягнень з дисциплін програми з  Медіакомунікацій застосовуються 
контрольні заходи у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового (семестрового) 
контролю знань. 
Оцінка за курс виводиться сумарно з окремих оцінок за підсумкові завдання, що скеровані на 
перевірку досягнення програмних результатів конкретного курсу. Відповідно до завдань і цілей, які 
ставить перед собою розробник курсу, оцінка складається зазвичай з поточного контролю протягом 
семестру (робота на практичних чи семінарських заняттях заняттях, виконання і презентація 
індивідуальних проєктів, написання самостійних, контрольних робіт чи тестів), у випадку, якщо курс 
закінчується іспитом, то оцінка за іспит доплюсовується. Поточний контроль здійснюється фактично 
на всіх видах авдиторних занять. Основна мета поточного контроль – дати студентові нагоду “пізнати 
себе”, своє розуміння теми, а також тримати в тонусі мотивацію студентів до навчання. Інформація, 
яку викладач отримує, залучаючи різні види поточного контролю, використовується для 
удосконалення методів навчання, а студентів змушує замислитися над плануванням і ефективною 
організацією самостійної роботи. 
Програмні результати відображаються у конкретних формах усного опитування, письмового експрес-
контролю, виступів студентів при обговоренні тематичних питань.

На освітній програмі з медіакомунікацій система оцінювання навчальних досягнень студентів 
грунтується на аналізуванні знань та компетенцій та здійснюється за 100-бальною рейтинговою 
системою. В межах дисципліни застосовуються контрольні заходи у формі поточного, проміжного 
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(модульного) та підсумкового (семестрового) контролю знань. Великий акцент зроблено на 
застосуванні формувального оцінювання, тобто організації викладання і навчання в такий спосіб, щоб 
студенти усвідомлювали цілі та очікувані результати навчання в межах курсу і ширше - програми, 
щоб студенти прагнули зростання над собою, щоб студенти отримували невпинний зворотний зв'язок 
і підтримку як від викладача, так і від своїх колег у навчальній групі, і найважливіше, щоб студенти 
брали відповідальність за своє навчання. Про складнощі з успішністю та про шляхи їх подолання 
консультуємо кожного здобувача ВО зокрема.
Викладач на початку семестру повідомляє студентам і фіксує в силабусі, а також в окремому розділі 
електронного курсу на CMS форми і часові рамки контролю, які використовуватиме впродовж 
навчання і на закінчення курсу. Разом з тим, тематичне планування та дидактичний дизайн курсу 
передбачають певну долю гнучкості з урахуванням динаміки групи, щоб якнайкраще сприяти 
навчанню та особистісному розвитку ввірених студентів. Внесення змін до силабусу в кожній новій 
ітерації завжди проговорюємо зі студентами.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
В Українському католицькому університеті розроблено і на всіх програмах запроваджено систему 
оцінювання (відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів), яка є одним із 
інструментів для мотивації студентів до системного і наполегливого навчання та саморефлексії і 
контролю впродовж семестру. Щоб подолати чи мінімізувати суб’єктивізм при оцінюванні знань 
студента, в університеті запроваджено різнобічні форми контролю, за допомогою яких можна 
системно врахувати всі види навчальної роботи студента - від усних відповідей і участі в тематичних 
дискусіях під час практичних і семінарських занять, взявши до уваги роботу в малих групах та 
авторських колективах, до самостійних письмових робіт, контрольних тестів, написаних есеїв, 
виступів з презентаціями, мініпроєктів, публічних захистів і т. ін. 
Такий підхід до оцінювання дозволяє надати студентові академічну свободу самореалізуватися, 
беручи за орієнтир найякісніші відповіді чи найяскравіший навчальний внесок колег по групі або 
роботи студентів попередніх років, доступ до яких (за згодою) може з відповідними коментарями і 
поясненнями надати викладач.
Критерії оцінювання в межах кожного курсу чи окремого завдання визначає викладач, щоразу 
обумовлюючи ці критерії і - там, де виникає потреба - узгоджуючи їх розуміння зі студентами. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
На сайті Українського католицького університету розміщено Академічний календар, який 
оновлюється на кожен навчальний рік. У календарі, описані терміни основних та додаткових сесій; 
орієнтаційні сесії та формаційні дні, що допомагає студентам вдало спланувати час для підготовки до 
проходження контрольних заходів по відповідних дисциплінах.
Терміни, форма та критерії оцінювання прописані в силабусі навчальної дисципліни, який, відповідно 
до Розпорядження № 6-р-в від 14.07.2017 р., повинен бути розроблений та представлений студентам 
у відповідні терміни на І та ІІ семестри кожного навчального року.
Сектор моніторингу якості освіти щосеместру проводить опитування студентів, в якому є окремий 
розділ “Поінформованість про критерії оцінювання”, де студенти оцінюють доступність, своєчасність і 
зрозумілість цих критеріїв. Результати опитування отримує кожен викладач (щодо своїх курсів) і 
завідувач кафедри (щодо всіх курсів програми), що дозволяє моніторити і вчасно діагностувати 
проблеми, знайти шляхи вирішення у кожному конкретному випадку.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Стандарт відсутній

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про порядок оцінювання знань 
студентів, яке розміщене на офіційній сторінці Університету. Положення про Екзаменаційну комісію 
пункт 2.8 передбачає обов’язкове запрошення представника професійних об’єднань або 
роботодавців.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
У пункті 12.2.1 "Права здобувачів вищої освіти" "Положення про освітній процес" йдеться: оскарження 
дій органів управління Університету та їхніх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних 
працівників. У разі виникнення між студентом і викладачем непорозуміння або конфліктної ситуації 
студент має право звернутися з клопотанням до деканату. Розглядають таке звернення лише за 
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умови, що студент спільно з викладачем і представником деканату доклали максимум належних 
зусиль для самостійного залагодження конфлікту.
Об’єктивність екзаменаторів забезпечує використання комп’ютерних технологій (тести розв’язують і 
оцінюють на базі CMS), а також екзаменаційні комісії у складі кількох викладачів та запрошених 
експертів.
За час існування програми не було випадків, які б потребували врегулювання конфліктів між 
здобувачами ВО та екзаменаторами. Відраховані студенти не мали підстав оскаржувати таке 
рішення.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
У розділі 3 "Порядок ліквідації академічної заборгованості" "Положення про порядок оцінювання 
знань студентів" описано процедуру повторного проходження контрольних заходів. 
В Положенні прописані конкретні терміни ліквідації академічної заборгованості, склад екзаменаторів. 
Терміни визначені таким чином, щоб студент мав достатньо часу підготуватися до перездачі. В 
рамках визначених термінів студент має погодити з викладачем час і місце й умови (завдання) 
перездачі. Після успішного повторного проходження контрольних заходів студента переводять на 
наступний рік навчання.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У розділі 6 "Розгляд апеляцій" "Положення про Екзаменаційну комісію" описано порядок подання та 
розгляду заяви студента, який не погоджується з оцінкою. На Магістерській програмі з 
медіакомунікацій таких випадків не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Одним з найважливіших пріоритетів діяльності Українського католицького університету є формація 
спільноти викладачів і виховання нового молодого покоління на засадах академічної доброчесності та 
дотриманні чітких етичних норм.
В університеті діє "Положення про запобігання академічному плагіату та іншим видам порушення 
академічної доброчесності й коректне застосування цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній 
і науковій діяльності ВНЗ "Український католицький університет", розміщене на сайті Університету.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Університет та освітня програма Медіакомунікації використовують систему Unicheck. У системі 
Unicheck здійснюється обов’язкова перевірка всіх магістерських робіт студентів, а також інших 
письмових наукових робіт. Порядок використання системи описаний та розміщений на сайті 
Університету.
Після того, як студенти здають, у визначені керівником програми терміни, свої роботи на кафедру, 
відповідальна особа здійснює перевірку у системі Unicheck. Разом із роботою студенти подають заяву, 
в якій підтверджують самостійність виконання роботи та відсутність академічного плагіату. 
Відповідальна особа готує висновок, який долучається до пакету супровідних документів 
кваліфікаційної роботи. В разі виявлення академічного плагіату робота до захисту не допускається.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Вчена рада Університету в 2018-19 н.р. створила робочу групу, куди увійшли представники 
студентства, викладачів, бібліотеки, академічного відділу, тощо, для розробки плану дій з 
поглиблення культури академічної доброчесності в УКУ. 
Цей план дій Вчена рада затвердила наприкінці листопада 2018 року. Уряд студентів УКУ теж 
активно включився в роботу і крок за кроком проводить просвітницькі заходи серед студентства для 
кращого усвідомлення вимог академічної доброчесності. Одним із таких заходів стало проведення 
Днів академічної доброчесності в УКУ ще у І семестрі 2018-2019 н.р. та медіаініціатива “Той Ной”. 
Лекція із доброчесності є обов’язковою частиною орієнтаційної сесії першокурсників. 
Про принципи академічної доброчесності викладачі обговорюють зі студентами на першому занятті 
та прописують ці правила у силабусі навчальної дисципліни.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
У пункті 5.4 "Положення про запобігання академічному плагіату та іншим видам порушення 
академічної доброчесності й коректне застосування цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній 
і науковій діяльності ВНЗ "Український католицький університет" описані наслідки встановленого 
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факту порушення академічної доброчесності (від повторного проходження оцінювання до 
відрахування з Університету). 
На Магістерській програмі з медіакомунікацій факти плагіату були зафіксовані на проміжних 
контрольних заходах. У цих випадках студенти отримували “0” балів і відповідне попередження.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
У Кадровій політиці Українського католицького університету описано перелік внутрішніх принципів та 
стандартів, які визначають етичні норми і правила поведінки в Університеті 
(Детальніше тут: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Kadrova-
polityka-Ukrayinskogo-katolytskogo-universytetu.pdf).
Відбір викладачів відбувається лише за конкурсом на основі Положення «Професійно-кваліфікаційні 
вимоги до претендентів на посади науково-педагогічних працівників Українського католицького 
університету» (https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_vymogy_do_-NPP.pdf).
При обранні на посаду переваги надаються особам, які:
- вільно володіють українською та англійською мовами (чи іншими
офіційними мовами Європейського Союзу);
- демонструють високу цифрову грамотність;
- мають досвід навчання, роботи за фахом чи стажування за кордоном;
- виявляють розуміння місії Університету і готовність брати участь у її здійсненні.
Нові викладачі залучаються до орієнтаційної сесії з метою адаптації до нового місця праці (https://s3-
eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Polozhennya-pro-adaptatsiyu.pdf). 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Представники професійного середовища постійно беруть участь в організації та реалізації освітнього 
процесу на різних рівнях (лектура і майстер-класи, школи, конференції, керівництво практиками) у 
різних якостях (спікери, лектори, тренери, ментори). Представники роботодавців беруть активну 
участь у позанавчальних заходах програми. На магістерській програмі читали курси і майстер-класи, 
а потім приймали до себе на практику: фотожурналіст та виконавчий директор New Cave Media 
Олексій Фурман; співзасновник Young&Hungry Production, режисер, сценарист Омелян Ощудляк; 
журналістка, режисерка та сценаристка Жанна Озірна та ін. (із тематикою і лекторами/тренерами 
відкритих лекцій і майстер-класів програми можна ознайомитись тут.) Активність роботодавців 
зумовлена усвідомленням потреби у розвитку їхніх інституцій/проєктів завдяки появі нових 
працівників з числа випускників програми. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Однією із найбільших цінностей програми є її практичне спрямування, відтак велику кількість 
предметів читають практики, експерти і представники роботодавців. Наприклад, курс 
“Медіавиробництво та креативні індустрії” читає відома кінорежисерка і сценаристка Жанна Озірна. 
Курс “Онлайн-радіо” читає засновник і керівник MJoy Multimedia,  медіаменеджер, журналіст і 
медіатренер Роман Заяць. Курс “Self-branding” читає Володимир Поліщук – маркетолог, рекламіст, 
спеціаліст із брендингу. Курс “Управління проектами” читає бізнес-тренерка та засновниця 
Консалтингової компанії PM Business Solution Ірина Когут. Курс “Рекламні комунікації” читає 
консультант із реклами, медіатренер Сергій Трухимович. Про команду викладачів кафедри можна 
прочитати тут. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Викладачі програми трактують процес навчання як взаємний процес творення знання. Відтак є дуже 
уважними до розвитку і удосконалення своїх професійних кваліфікацій і педагогічної репутації, що 
проявляється в участі у численних семінарах і тренінгах, присвячених методикам і технологіям 
викладання. Роль професійного розвитку полягає в тому, щоб допомогти викладачеві у створенні й 
реалізації нових педагогічних теорій і практик, а також у підвищенні їх компетентності щодо 
педагогічної діяльності.
Щоб забезпечити професійний розвиток викладачів, в Університеті створено Центр навчальних та 
інноваційних технологій, діяльність якого скерована на забезпечення високої якості навчального 
процесу університету шляхом задоволення освітніх потреб професорсько-викладацького складу, 
студентів та ін. членів університетської спільноти. Центр організовує орієнтаційні сесії для нових 
викладачів, регулярні семінари та тренінги для викладацького складу, програму підвищення 
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кваліфікації “Школа викладацької майстерності”, мериторичну підтримку створення та провадження 
електронних курсів тощо. 
Щороку сектор моніторингу якості освіти проводить опитування студентів, один з блоків якого 
присвячений визначенню якості освіти. На основі цього опитування здійснюється, зокрема, 
визначення рівня та динаміки професіоналізму викладачів. “Положення про підвищення кваліфікації 
викладачів” регламентує систему професійного розвитку викладачів Українського католицького 
університету.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері здійснюється в Українському католицькому 
університеті відповідно до “Положення про засади преміювання працівників УКУ за виняткові 
досягнення у науковій праці”. 
В Українському католицькому університеті працює робоча група, яка складається із викладачів різних 
програм та факультетів, перед якою стоїть завдання розробити систему визнання і винагороди 
досягнень у викладацькій сфері. 
Результати роботи очікуються до кінця 2019 року. Робочою групою напрацьовано та розроблено 
проєкт Положення про оцінку та відзначення кращих викладачів УКУ (відзнака Викладач року). 
А також за результатами оцінки студентів складається перелік викладачів УКУ, які отримали найвищі 
оцінки за підсумками навчального року (оцінка 4,8 і вище за 5-ти бальною шкалою) у розрізі кафедр. 
Таких викладачів нагороджують премією за особливі успіхи у викладацькій майстерності.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Навчальний процес в Університеті проводиться відповідно до державних вимог щодо матеріально-
технічного забезпечення. Університет має у своєму розпорядженні 5 сучасних корпусів, у яких 
розташовані колегіум, аудиторії, конференц-зали, їдальні, комп’ютерні класи, приміщення для 
кафедр та деканатів, каплиці, телестудія, читальні зали бібліотеки, музей, публічний культурний 
простір, виставкові зони, адміністративні приміщення, коворкінги.
Newsroom – сучасний підхід до надання практичних освітніх послуг студентам-магістрам. Newsroom 
складається з багатофункційних комп’ютерів, програмне забезпечення яких дає змогу слухачам 
магістерської програми з медіакомунікацій здобути практичні навички з відео- та аудіомонтажу.
На Програмі функціонує Студентське Radio 412. Базовою основою є курс онлайн-радіо. Студентське 
радіо створене як повноцінне медіа з усіма складовими мультимедійної редакції. Навчальна 
радіостудія обладнана необхідним технічним устаткуванням для практичної роботи студентів 
магістерської програми з медіакомунікацій.
Навчання студентів магістерської програми з медіакомунікацій переважно здійснюється в 
Філософсько-богословському корпусі (вул. Хуторівка, 35а). 
Кожна авдиторія має мультимедійне обладнання. 
Книжкові фонди бібліотеки налічують понад 160 000 найменувань книжок та 2 600 найменувань 
періодичних видань і знаходяться у двох корпусах Університету: у Центрі Митрополита Андрея 
Шептицького та у корпусі філософсько-богословського факультету (вул. Хуторівка, 35а).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
Студенти та викладачі мають доступ до внутрішнього сайту Портал УКУ, де можна ознайомитись з 
усіма основними електронними сервісами: можна зарезервувати аудиторію або залишити звернення 
у господарський та ІТ відділи (при технічних несправностях або потребі спеціального обладнання 
тощо). Для студентів діють знижки на харчування у їдальні та каферії ЗВО до 50%, при отримані 
читацького квитка. Під час сесії бібліотека працює цілодобово. 
Центр Шептицького часто стає майданчиком різноманітних академічних, культурних і громадських 
подій міського, регіонального та міжнародного масштабів, що дозволяє студентам брати в них 
участь, збагачувати свій інтелектуальний та соціальний розвиток. Крім цього, у Центрі діє 
студентський простір, де студенти можуть збиратись для спільної роботи над завданнями і 
проєктами, організувати власні події. З ініціативи студентів програми в одній із авдиторій було 
встановлено піаніно, яке студенти використовують для спільного музикування. 
Щороку сектор моніторингу якості освіти проводить опитування і звітує щодо роботи структурних 
підрозділів, які забезпечують організацію навчання та побуту студентів ЗВО.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
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Навчальний процес в Університеті проводиться відповідно до державних вимог щодо матеріально-
технічного забезпечення. Про охорону праці та техніку безпеки дбає відповідний Відділ. 
Двічі на рік весь викладацький склад проходить інструктаж з безпеки життєдіяльності, вимог якого 
дотримується під час занять та дизайну навчальних діяльностей. 
Інститут психічного здоров'я та Кафедра клінічної психології надає консультації, щороку у жовтні 
вони спільно організовують заходи в межах Тижня психічного здоров'я з нагоди Всесвітнього дня 
психічного здоров'я. 
На першому і другому році програми за інтелектуальним, фізичним та психічним благополуччям 
студентів наглядають академічні порадники, підтримуючи за потреби зв'язок з батьками. Колегіум, у 
якому проживають більшість не львівських студентів, пропонує свою формаційну програму та групи 
підтримки.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Рівень задоволення студентів відображено у “Результатах щорічного оцінювання науково-
педагогічних та педагогічних працівників УКУ” Сектору моніторингу якості освіти. Для підтримки 
незахищених груп студентів в УКУ існує знижка «Соціальна». Вона може надаватися вступникам на 
бакалаврські освітні програми, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають 
можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.
На отримання знижки академічної з Фонду Університету можуть претендувати і вступники 
магістерської програми з медіакомунікацій. Рішення про надання знижки приймає університетська 
Комісія з питань фінансової підтримки студентів УКУ. Існують такі знижки «Магістерська Плюс»: 
Знижка академічна,  «Імені митрополита Андрея Шептицького»,  Знижка академічна «Зі Сходу на 
Захід»,  Знижка академічна «Магістерська Плюс»
Знижка академічна «Імені митрополита Андрея Шептицького»  у разі втрати її власником права на 
продовження не надається іншим студентами.
Знижка академічна «Зі Сходу на Захід» у разі втрати її власником права на продовження надається 
студентам, які відповідають критеріям даної знижки.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
УКУ дбає, щоб забезпечити людям з інвалідністю доступність та зручність своїх приміщень. Згідно з 
вимогами ліцензійних умов Університет уклав договір з Підприємством об’єднання громадян «Центр 
професійної підготовки та інжинірингової діяльності» щодо проведення технічного обстеження 
університетських корпусів, а також консультацій на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення. Згідно з висновками, використання приміщень усіх будівель є 
доступним для обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно 
до державних будівельних норм, правил і стандартів ДБН В.2.2-17:2006.
Сектор підтримки студентів із особливими потребами в складі Відділу студентського життя 
проводить регулярні зустрічі для тюторів, на програмах яких навчаються такі студенти. 
Робочою групою було напрацьовано Положення про організацію інклюзивного навчання осіб із 
особливими освітніми потребами у Вищому навчальному закладі «Український католицький 
університет», яке буде затверджено на Вченій раді Університету в лютому 2020 р.
Осіб з особливими освітніми потребами на Магістерській програмі з медіакомунікацій не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
У 2017 році було розроблено та затверджено Політики захисту вразливих осіб (протокол №13 від 
22.05.2017 р.) та призначено Уповноваженого Університету з прав вразливих осіб. Політики 
включають в себе:
глосарій;
сферу застосування;
правове регулювання;
обов’язки Уповноваженого;
обов’язки осіб, на яких поширюється дія Політик;
порядок проведення розслідування жорстокого поводження з вразливими особами;
відповідальність;
перелік додатків.
Відданість цінностям виховання цілісної особи та академічної етики спонукає кожного учасника 
освітнього процесу свідомо дотримуватися християнських засад наукової праці й досліджень, а також 
зобов’язує відмовитися від застосування будь-яких недоброчесних практик в академічному житті. 
Списування, плагіат, будь-які форми академічного шахрайства (див. «Положення про запобігання 
плагіату й коректне застосування цитат у навчальному процесі Українського католицького 
університету»), непотизм, упереджене чи зверхнє ставлення до студентів, панібратство, неповага 
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одне до одного, грубощі, психологічне і фізичне насильство, сексуальне домагання і провокування, 
вживання наркотичних речовин, зловживання алкогольними напоями, паління у приміщенні 
Університету, нищення чи пошкодження бібліотечних фондів, зловживання інформаційними 
ресурсами, пошкодження інших матеріально-технічних ресурсів Університету чи використання їх не за 
призначенням, інші форми неморальної поведінки – усе це не сумісне з етикою академічного життя і 
суворо заборонено в Університеті (див. «Пам'ятка про етос Українського католицького університету»). 
У разі грубого порушення особою цих вимог Університет залишає за собою право: здобувача вищої 
освіти – відрахувати зі складу студентів Університету, а з працівником – достроково розірвати 
трудовий договір.
На Магістерській програмі з медіакомунікацій таких прецедентів не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
“Положення про освітній процес” https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/07/Polozhennya-pro-osvitnij-protses-02.05.2019-r..pdf

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Розроблення і затвердження освітніх програм організовується за формалізованою процедурою, що 
передбачає:
- створення концептуальної пропозиції для нової освітньої програми, презентація на Ректораті, 
отримання дозволу на розробку концепції та бюджету освітньої програми;
- створення на підставі наказу Ректора проєктної групи із розроблення концепції освітньої програми;
- розроблення профілю освітньої програми;
- експертизу освітньої програми зовнішніми стейкхолдерами - експертами, роботодавцями, іншими 
зацікавленими сторонами;
- розробка та погодження бізнес-плану освітньої програми;
- обговорення та отримання дозволу на відкриття освітньої програми від Сенату та Ректорату УКУ;
- обговорення та затвердження освітньої програми на засіданнях Вченої ради факультету;
- затвердження освітньої програми Вченою радою УКУ;
- підготовка ліцензійної справи для МОН.

Перегляд здійснюється на основі:
- оцінки програми зовнішніми експертами та їхні пропозиції стосовно змін у освітній програмі, що 
фіксується відповідним протоколом;
- аналізу керівником програми потреб ринку і необхідності змін у програмі;
- оцінки потреб та задоволення студентів стосовно програми (на основі результатів опитування 
випускників стосовно якості навчання та оцінки якості програми випускниками через декілька років 
після завершення навчання в університеті);
- оцінки всіх видів практик.
УКУ має напрацьовані політики, які цілісно формують внутрішню систему забезпечення якості освіти. 
Завданням політик є формування культури якості в університеті. Напрацьовані та описані процеси 
кожної з політик є основою злагодженої внутрішньої системи забезпечення якості, яка формується 
циклом безперервного вдосконалення.
На магістерській програмі з медіакомунікацій щороку проводиться аналіз навчального плану та його 
коригування відповідно до потреб ринку галузі.
Робочою групою було напрацьовано Положення про запровадження та розвиток освітніх програм у 
Вищому навчальному закладі «Український католицький університет», яке буде затверджено на 
Вченій раді Університету в лютому 2020 р.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Сектор моніторингу якості освіти УКУ проводить опитування студентів щодо якості викладання двічі 
на рік - у березні та грудні, на основі результатів якого можна планувати зміни в програмі. 
Методологія опитування оприлюднена на сайті Університету. З 2018-2019 н. р. опитування 
проводиться в онлайн формі. Технологічна організація процесу описано в “Порядку організації, 
проведення, аналізу та представлення результатів опитування студентів стосовно якості 
викладання”. Студенти отримують запрошення заповнити електронну анкету і можуть це зробити 
впродовж 2 тижнів. Після завершення семестру звіт з опитування отримує кожен викладач, а 
завідувач кафедри отримує звіти у розрізі кафедри та програми. 
Результати опитування беруться до уваги під час перегляду програми: при розподілі реального 
навантаження студентів, перегляді методів викладання та оцінювання, продовження співпраці з 
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викладачами. Так, завдяки врахуванню результатів опитування у частині дисциплін часомісткі 
завдання були перенесені на середину семестру, запроваджено більше інтерактивних методів 
викладання, впорядковано критерії до оцінювання окремих завдань.
Одним із основних викликів у здійсненні опитування є низька активність студентів. Наразі шукаємо 
способи, аби мотивувати студентів повніше брати участь в опитуваннях.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Відповідно до пункту 12.2.1. Права здобувачів вищої освіти Положення про освітній процес здобувачі 
мають право на участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, 
науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення та 
на участь у діяльності інститутів, факультетів, відділень, Вчених Рад факультетів та Університету, а 
також органів студентського самоврядування.
Згідно з Положенням про студентське самоврядування, обрані студенти стають членами Вчених Рад 
факультетів, а також Студентського уряду. Вони мають право вносити пропозиції щодо контролю над 
якістю навчального процесу (п.2.1.1) а також щодо навчальних планів і програм (п. 2.1.11).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості
На програмі періодично відбуваються зустрічі і круглі столи з потенційними і реальними 
роботодавцями задля обговорення й оновлення профілів випускника програми із медіакомунікацій, 
ревізії навчальної програми, обговорення баз практик, подальшого запрошення гостей-експертів 
галузі для відкритих лекцій і майстер-класів тощо. Наприклад, одна з останніх таких зустрічей на 
Магістерській програмі з медіакомунікацій відбулась 22 жовтня 2019 року, на якій окрім 
представників УКУ і програми були: Наталія Улинець – засновниця та директорка Perfect PR; Ольга 
Лех – Perfect PR; Мар’яна Мазурак – програмна менеджерка Центру міської історії; Галина Янишівська 
– власниця “Майстерня маркетингу MATE”; Леся Мірошник – Арт-директорка студії контенту 
7Континент, консультантка з політичного та бізнес піару; Сергій Смірнов – Маркетолог, координатор 
проектів “Твоє Місто”. На зустрічі обговорювали стратегію та напрямки розвитку програми, зокрема: 
фахові компетенції, які студент/-ка має отримати під час навчання, сучасні тенденції розвитку 
медіакомунікацій, покращення навчальних курсів магістерської програми, збалансування теоретичних 
та практичних курсів у програмі, працевлаштування випускників програми та ін. (Інформацію про 
зустріч можна знайти тут). 
    На основі перемовин і низки зустрічей з експертами було окреслено нові два вектори програми 
(візуальний і цифровий), а також здійснено аналіз нових затребуваних профілів випускника 
медіакомунікацій, переглянуто спектр знань, навичок і компетенцій, необхідних для випускника. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Щороку на програмі відбувається моніторинг працевлаштування і кар’єрних змін серед випускників 
програми усіх попередніх випусків. На основі отриманих результатів формується-оновлюється 
секторний графік, який є розміщений на головному сайті програми у розділі “Кар’єра: де працюють 
наші випускники” (тут), де сектори у відсотках ілюструють працевлаштування випускників у різних 
сегментах медіакомунікайного ринку. 
Тут так само подано інфовізитівки від випускників, які розробляє програма в межах вступних 
кампаній - це серія коротких реплік-відгуків про найкорисніші навички і знання, отримані під час 
навчання на програмі, які найбільше знадобились на теперішній роботі випускників . 
Окрім того, починаючи від набору студентів на навчання, програма одразу створює веб-профілі на 
кожного студента усіх випусків, які перманентно оновлює під час навчання і які студенти можуть 
подавати, влаштовуючись на роботу чи подаючись на гранти, стажування тощо. 
 Програма часто запрошує випускників на конференції, круглі столи тощо, на яких обговорюються 
траєкторії працевлаштування випускників програми(наприклад, тут). 
В межах університету роботою із випускниками, організацією зустрічей, залученням їх до 
дистанційного зв'язку і співпраці з Університетом, збиранням коштів тощо займається Асоціація 
випускників УКУ , а зокрема відділ студентського життя УКУ, який окремо займається розвитком 
студентської кар’єри, проводить освітні заходи задля підготовки студентів до легшої інтеграції та 
орієнтації у сучасному ринку праці.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
ЗВО тільки планує запускати Внутрішню систему забезпечення якості освіти, над якою працюють 
відповідальні особи за кожну із визначених Політик. Однак цикл безперервного вдосконалення існує 
на більшості бакалаврських та магістерських програм УКУ, зокрема і на програмі з медіакомунікації.
Завдяки постійному моніторингу різних процесів в УКУ, помітно, що є кілька проблем в ЗВО, зокрема із 
розвитком викладацької майстерності: викладачі не хочуть для галочки проходити підвищення 
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кваліфікації, а дійсно хочуть підвищити якість викладання та свою майстерність; із процесом 
інтернаціоналізації: потрібно мати ширше меню англомовних дисциплін для залучення більшої 
кількості іноземних студентів за обміном, але викладачі не охоче тратять свій час та зусилля на 
розробку таких дисциплін. ЗВО вважає, що цілісна система забезпечення якості мала б допомогти 
виправити такі труднощі.
Наприклад, після моніторингу роботи їдалень у 2019/2019 н.р., завдяки участі багатьох респондентів 
вдалося отримати суттєві орієнтири для поліпшення роботи, і вже з початком нового навчального 
року викладачі та студенти із сатисфакцією відзначили ці зміни.
Були також нарікання щодо того, що студентам бракує простору для коворкінгу і спільної підготовки 
до семінарів, особливо якщо завдання слід виконати в малій групі. Але зі здачею в експлуатацію 
Центру митрополита Андрея Шептицького ці нарікання втратили підстави.
Діагностувавши проблеми з академічним письмом, особливо англомовним, з 2018-19 н.р. Університет 
відкрив Ресурсний центр підтримки письма для студентів, а також серію тренінгів.
Щосеместрове опитування студентів стосовно якості викладання виявило недостатній баланс 
реального навантаження студентів, недієвість деяких застосованих методів викладання та 
оцінювання, проблеми з кадровим забезпеченням окремих дисциплін. Завдяки аналізові анкет 
студентів щодо якості викладання ми здійснили низку конкретних кроків, аби ці недоліки усунути: 
обговорили їх на засіданнях кафедри, спільно з викладачами шукали способи покращення 
викладання, брали участь у тренінгах і семінарах ЦеНІТ.
Окрім формального зворотного зв'язку кафедра медіакомунікацій та керівництво ОП регулярно 
отримує неформальний зворотний зв'язок від студентів усіх курсів, з особливою увагою до доброї 
практики викладання та “життєвого циклу” студентів, а також коментарів та пропозицій, що і як нам 
варто вдосконалювати.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Під час удосконалення ОП беруться до уваги  результати зовнішнього забезпечення якості вищої 
освіти, Магістерською програмою з медіакомунікацій були враховані усі зауваження та пропозиції з 
останньої акредитації:
Зауваження: Звертаємо увагу на доцільність посилення інформаційно-агітаційної роботи серед 
студентів вищих навчальних закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації з метою залучення більшої кількості 
абітурієнтів.
Покращення: Гнучка система формування контингенту студентів, використання різноманітних форм і 
методів профорієнтаційної роботи гарантують стабільний вступний рейтинг факультету загалом і 
спеціальності «Медіакомунікації» зокрема. Наявна в Університеті ступенева підготовка фахівців за 
ОКР «бакалавр»-«магістр» сприяє відбору найкращих випускників бакалаврату для навчання за ОКР 
«магістр». 
 Зауваження: з метою ефективнішої фахової підготовки магістрів доцільно реструктурувати навчальні 
плани шляхом укрупнення дисциплін в тематичні блоки, здійснити ухил на практичну сферу 
підготовки.
Покращення:  Щороку ОП переглядає свій навчальний план та за необхідності впроваджує зміни 
навчальних курсів та їх обсягу за потреб ринку.
 Зауваження: необхідно надалі зміцнювати матеріально-технічну базу підготовки фахівців з 
медіакомунікацій.
Покращення: ОП  покращила свою матеріально-технічну базу: закупівля ноутбуків,  фотоапаратів, 
диктофонів. Покращення матеріального стану радіостудії (Radio 412).

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Зростання університету зумовлює інтенсивність роботи над Внутрішньою системою забезпечення 
якості освіти як платформи підтримки і постійного вдосконалення викладання і навчання. Зараз 
система перебуває на стадії завершення розробки. Академічна спільнота через делегованих 
представників у відповідних робочих групах (включаючи викладачів, студентів та освітніх 
менеджерів) має прямий і безпосередній вплив на встановлення і дотримання внутрішньо 
університетських академічних стандартів, створення і розширення навчальних можливостей, 
розвиток якості викладання й модернізацію навчання.
Зараз у ЗВО проводиться велика кількість онлайн опитувань: про роботу структурних підрозділів, про 
якість викладання, про роботу їдалень. Такі процеси дозволяють відчувати залученість до розбудови і 
змін в УКУ. Звіти про результати опитувань та пропозиції змін на краще розсилаються на пошту всім 
стейкхолдерам та публікуються на сайті Університету.
Аналіз та опрацювання результатів опитування студентів Сектором моніторингу якості освіти 
дозволяє виявити слабкі і сильні сторони конкретних курсів та викладацьких стилів і обраних 
методів. Цей аналіз допомагає внести вчасні корективи, метою яких є ефективніша взаємодія зі 
студентами\студентками, врахування актуальних тем, обрання ефективніших методів комунікації з 
аудиторією.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
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здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Для напрацювання Внутрішньої системи забезпечення якості освіти, створено робочу групу та 
визначено 7 основних Політик УКУ, які є складовими Внутрішньої системи забезпечення якості вищої 
освіти:
1. Політика у питаннях Етосу та цінностей, служіння - відповідальний: проректор із призначення та 
місії УКУ Маринович М.
2. Політика у питаннях академічної доброчесності і свободи, а також протидії академічному плагіату - 
відповідальна: керівник науково-організаційного відділу Пиріг М.
3. Політика забезпечення якості освітньої діяльності з акцентом на студентоцентрованість - 
відповідальна: проректор з науково-педагогічної роботи Опацька С.
4. Політика розвитку наукової діяльності - відповідальний: проректор з наукової роботи Скочиляс І.
5. Кадрова політика - відповідальна: керівник відділу управління персоналом Кульчицька У.
6. Політика забезпечення навчальними ресурсами та підтримка студентів – відповідальна особа: 
проректор з адміністративних та фінансових питань Л. Тарновський.
7. Політика інтернаціоналізації - відповідальний: керівник академічного відділу Шеренговський Д.
8. Інформаційна політика - відповідальна: проректор з розвитку та комунікації Климовська Н.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються “Положення про освітній процес”, 
документ розміщено на сайті Українського католицького університету в розділі “Офіційна  
інформація”.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Profil-osvitnoyi-programy-
Mediakomunikatsiyi-spetsialnosti-061-ZHurnalistyka-magistr.pdf

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
http://media.ucu.edu.ua/  Профіль магістерської програми з медіакомунікацій

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
За час існування програми ми чітко усвідомили свої переваги та недоліки. Розумінню цих аспектів 
допомагав постійний зв’язок з випускниками, зустрічі з стейкхолдерами та представниками 
роботодавців, а також моніторинг ринку праці на предмет затребуваних компетенцій фахівців.
Однією з сильних сторін програми варто назвати змінюваність її наповнення у відповідності з 
потребами ринку праці, що є результатом постійного моніторингу ринку та саморефлексій викладачів 
та членів команди кафедри.
Практична орієнтованість є унікальною перевагою та однією з особливостей нашої програми. Це 
відображено в тому, що наші студенти можуть захищати магістерські роботи двох напрямків - 
магістерська дисертація та магістерський проект. Магістерська дисертація представляє собою 
наукове дослідження, яке допомагає вирішувати актуальні питання в науці, й обов'язково містить 
наукову новизну. Висновки й результати такого дослідження повинні мати передусім практичне 
застосування. Окрім того, студенти можуть обирати творчі захисти (практичні проекти). Такими 
проектами можуть бути добірка власних медіатекстів, так і створення авторського медіапродукт. За 
жанровою шкалою творчі роботи повинні відповідати високому рівню майстерності: добірка статей 
аналітичного характеру, стартапи програм на радіо, інтернеті, документальні фільми, фотоісторії, 
веб-проекти та ін. Творчий магістерський проект ґрунтується на авторських матеріалах студента, які 
засвідчують професійну зрілість випускника.  
Ще одним проявом практичної спрямованості нашої програми є активне залучення експертів-
практиків до викладання. Це, з одного боку, дає нам можливість не втрачати зв’язку з професійною 
спільнотою, з іншого – пропонувати студентам наповнення курсів, яке відповідає найактуальнішим 
задачам, які розв’язують фахівці у своїй професійній діяльності. Ще однією перевагою такого підходу 
можна назвати активне залучення таких викладачів до організації виробничої практики та 
працевлаштування студентів.
Наявність у програмі англомовних курсів, які підвищують конкурентність випускників. 
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Викладачі програми є активними в академічній і професійній сфері, активними учасниками 
міжнародних та вітчизняних дослідницьких проєктів, учасниками професійного експертного 
середовища, де їх експертиза підтверджена співробітництвом з рядом українських та зарубіжних 
медіапроектів, державних та громадських організацій та комерційних структур. 
Практична спрямованість програми та наявність матеріальної бази і можливість працювати з 
реальними проектами є ще однією перевагою програми. 
Одним з недоліків програми можна назвати невідповідність кадрового складу формальним вимогам 
до нього. Недостатній досвід у налагодженні тривких міжнародних академічних контактів. 
Несформованість дослідницького профілю кафедри. Відсутність бакалаврського рівня, що ускладнює 
процес залучення студентів, некращим чином впливає на можливості міжнародної співпраці, а також 
унеможливлює повноцінний розвиток дослідницького середовища.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Найближчі роки основні напрямки розвитку програми будуть спрямовані на іще тіснішу інтеграцію з 
професійним середовищем, а також на подоланні наших недоліків. У зв’язку з цим ми плануємо 
здійснити наступне:

1. Налагодити грунтовну співпрацю (регулярний академічний обмін) із програмою одного з 
європейських університетів.
2. Створити академічну раду програми з представників роботодавців та стейкхолдерів на посилити 
співпрацю з ними у форматі майстер-класів, гостьових лекцій та керування магістерськими роботами
3. Реалізувати спільний дослідницький проєкт із залученням викладачів, випускників і студентів 
програми.
4. Перевести всі курси програми в електронний формат на базі CMS.
5. Апробувати методи формування у студентів активності й самостійності в академічному, 
громадському і професійному житті.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Прах Богуслав Антоні
Дата: 19.02.2020 р.

Сторінка 23



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента                          

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент 
потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного 
та/або 

інформаційного 
забезпечення, 

наведіть 
відомості щодо 

нього*

Назва файла MD5- хеш файла

Виробнича 
практика

практика Робоча програма 
практики pdf.pdf

pKNNqbhyAVgZTb1Fluat/TeicmmmNYpRYPaElnkMbFc= мультимедійна 
аудиторія

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна мова.pdf nn6Ws6X8bAOtMcCYCZRhcRV2SSnNzOuveWRbuNPi12s= мультимедійна 
аудиторія

Медіавиробництво 
та управління 
мультимедійною 
редакцією

навчальна 
дисципліна

Медіавиробництво та 
управління 

мультимедійною 
редакцією.pdf

07fesAVYvHIknJUTcmmsTwu0HrmWZ1WnNlsbQphUgUE= мультимедійна 
аудиторія

Християнська 
духовність

навчальна 
дисципліна

Християнська 
духовність.pdf

RwujlbKw6zQViZSJeHDSBcPazzzc8/nOTmQ1t/8+TYs= мультимедійна 
аудиторія

Політичні 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Політичні 
комунікації.pdf

L5rCwuuM00ZBoh7UZ1WWDfAit4Rmdbw3s6xFy94FZbE= мультимедійна 
аудиторія

Церква і соціальна 
комунікація

навчальна 
дисципліна

Церква і соціальні 
комунікаціı.̈pdf

a0Dx+idhoOZjDxu+G3UiCMAzcR99FTsEIrS9dKUc0gc= мультимедійна 
аудиторія

Медіапсихологія навчальна 
дисципліна

Медіапсихологія.pdf fN25RI7MnO8WzQmRAb9tMcTf1ASAM00YUuZAkP95yMw= мультимедійна 
аудиторія

Бренд-
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Бренд-
менеджмент.pdf

ZFrHw6YO+jtIIT/Eu6cJRY+Mq1ROA3xhlRpOdf9ZUI8= мультимедійна 
аудиторія

Графічний дизайн навчальна 
дисципліна

Графічний дизайн.pdf JesAGbGtydDC2mYcZPhKTNhUtxZwPc2QKZvok82mfrU= мультимедійна 
аудиторія

Управління 
інтернет-
маркетингом

навчальна 
дисципліна

Управління інтернет-
маркетингом.pdf

FES8fbXWY4FJ9wTGIlVSAv8bXNp+NXjCAUM7DOn/n4w= мультимедійна 
аудиторія

Креативні 
формати в медіа

навчальна 
дисципліна

Креативні формати в 
медіа.pdf

F90/G1WFWrr1l5vc68MS5uYQ26VXjuMLuLJ0ChJ8pCo= мультимедійна 
аудиторія

Візуалізація даних навчальна 
дисципліна

Візуалізація 
даних..pdf

qnicDkNn/xSy5ctg2HrwhNLfZZHN2MlQ/KkwAsNjyfg= мультимедійна 
аудиторія

Рекламні 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Рекламні 
комунікації.pdf

1j+ikDf9tKmoePzZHrPJcwExh0dOHuPJkv9GsY+YnVw= мультимедійна 
аудиторія

Мультимедійні 
технології

навчальна 
дисципліна

Мультимедійні 
технології.pdf

Zn/YwMOhhrH+8a1wVvm/4LMr0nhxKlAOmqvrIjyHO40= мультимедійна 
аудиторія

Інформація в 
публічному 
самоврядуванні

навчальна 
дисципліна

Інформація в 
публічному 

самоврядуванні.pdf

s8wgqpiaDmImuuxLZpuHsAXvv2rDXILW6m5+RZWRhW8= мультимедійна 
аудиторія

Риторика 
конфлікту в медіа

навчальна 
дисципліна

Риторика конфлікту в 
медіа (англ. 
мовою).pdf

1TwWpYNJe7ryqtDEglBFvgy44mTBKUNdYjBlfD1WJQg= мультимедійна 
аудиторія

Медіааналітика навчальна 
дисципліна

Медіааналітика.pdf 1wzavywSiB+1TH/XXi/uopdaPqJGaYBrv/3r9OkZ7aw= мультимедійна 
аудиторія

Історія ідей навчальна 
дисципліна

Історія ідей 
(англ.мовою).pdf

n3PQ+OPKTDWOnfAsprUB0W0kkDlIdfAjzffhFDSHvKI= мультимедійна 
аудиторія

Безпека в 
цифровому 
просторі

навчальна 
дисципліна

Безпека в цифровому 
просторі.pdf

2RKBoORI9IVItTCgPAC9tOmC/7tgMLm/VK8E2P0dqkw= мультимедійна 
аудиторія

Інструменти 
інтернет-бізнесу 
та електронної 
комерції

навчальна 
дисципліна

Інструменти інтернет-
бізнесу та 

електронної 
комерції.pdf

Dm70fsQgbwua/YOhy7MGcyyQE+LDhgxyWKuXUOdxfmI= мультимедійна 
аудиторія

Медіаекономіка навчальна 
дисципліна

Медіаекономіка.pdf kbKK2uk8xl5NxIcd7h6YR/GaBv/wXzcJ2nIoLaofSwk= мультимедійна 
аудиторія

Web-аналітика навчальна 
дисципліна

Web-аналітика.pdf JPRqfgy37i95L8yMvijdD1Ugeh8sEsJp8/0kUUO1wyk= мультимедійна 
аудиторія

Нові медіа та 
комунікативні 
технології

навчальна 
дисципліна

Нові медіа та 
комунікативні 
технології.pdf

rQoLEDtg1jaATAitxpjZd//HrdJ8dSAZAICFZM66Dfo= мультимедійна 
аудиторія

Критичне 
мислення

навчальна 
дисципліна

Критичне 
мислення.pdf

Ji454VumR/c5JquQ0ZaHrD7SttLPDuHE3o/ieNrNaI0= мультимедійна 
аудиторія

Мова медій навчальна Мова медій.pdf e5eOs4dcD15ksGEJdNxJdpAI0NnwSNzoqQ7gzTLUWG4= мультимедійна 



Мова медій навчальна 
дисципліна

Мова медій.pdf e5eOs4dcD15ksGEJdNxJdpAI0NnwSNzoqQ7gzTLUWG4= мультимедійна 
аудиторія

Візуальні 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Візуальні 
комунікації.pdf

Lytd1fk4qnQhCz931o26uEQOvY3K0lj0kTT4vmOCVAg= мультимедійна 
аудиторія

Документалістика навчальна 
дисципліна

Документалістика.pdf m29/p1QNkbQfImrfLgAImKozNhtAGrPdiHIbhrNy+3c= мультимедійна 
аудиторія

Тексти у 
цифрових медіях

навчальна 
дисципліна

Тексти у цифрових 
медіях.pdf

4hRNicSVn2WnmjW8HpawPwIW7AsjhNIhQY4bPyCC82k= мультимедійна 
аудиторія

Соціологія міста навчальна 
дисципліна

Соціологія міста.pdf i7gMCmxFKk3Ua9ANhLhSZOUQkEP0eKtvtViFovwlr94= мультимедійна 
аудиторія

Управління 
медіапроектами

навчальна 
дисципліна

Управління 
медіапроектами.pdf

w5Jujv+/eo5StuDAXO9W5r6sPkpHHKzQpiXKkzNF1w8= мультимедійна 
аудиторія

Медіадослідження навчальна 
дисципліна

Медіадослідження.pdf nGRfPi7M/mtegjIasHeQ1bhns2/tSU+sfaFSc6gB+OY= мультимедійна 
аудиторія

Теорія медій і 
суспільства

навчальна 
дисципліна

Теорія медій і 
суспільства.pdf

P2bZSv986u0kace5obSTMj9olcOETqSyeaZkAEa8tNU= мультимедійна 
аудиторія

Медіаправо навчальна 
дисципліна

Медіаправо.pdf t9+8gZhKNjD0OMdkdaLk7xHATUQpeyaKkGYvReSdpSs= мультимедійна 
аудиторія

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для 
реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для 
програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

228700 Герасим 
Олександрівна 
Галина

Старший 
викладач

Критичне 
мислення

5,6,15,16,17

65659 Дзюбан Оксана 
Миронівна

Старший 
викладач

Іноземна мова професійне 
коло

256689 Корнецький 
Артем Олегович

Доцент Медіавиробництво 
та управління 
мультимедійною 
редакцією

Жанна Озірна 
(професійне 
коло)

256697 Шкраб’юк 
Андрій Петрович

Асистент Християнська 
духовність

Михайлович 
Олег 

103088 Городиський 
Іван Михайлович

Старший 
викладач

Медіаправо 2,3,10,11,16,17

256701 Христук  Оксана 
Леонідівна

доцент Управління 
інтернет-
маркетингом

Янишівська 
Галина 
Василівна
(професійне 
коло)

256691 Дуда Назар 
Миронович

Старший 
викладач

Візуалізація даних Бондаренко 
Анатолій 
Кузьмич
(професійне 
коло)

256716 Бабій Андрій 
Степанович

Доцент Мультимедійні 
технології

Костирко Тарас 
Олександрович
(професійне 
коло)

300522 Шестак Андрій 
Янушевич

викладач Церква і соціальна 
комунікація

професійне 
коло

29806 Проць Оксана 
Іванівна

Доцент Медіапсихологія 2,3,8,15

268278 Шулак Леся 
Іванівна

Викладач Графічний дизайн Мокрий-
Вороновський 
Дмитро 
Васильович
(професійне 
коло)

265094 Заяць  Роман 
Володимирович

Викладач Креативні 
формати в медіа

професійне 
коло

6319 Довженко 
Марина 
Віталіївна

Викладач Нові медіа та 
комунікативні 
технології

професійне 
коло

98091 Саківська Ірина 
Ігорівна

викладач Теорія медій і 
суспільства

6, професійне 
коло



81678 Волосацька 
Марія 
Олександрівна

Викладач Мова медій професійне 
коло

280184 Палій Оксана 
Сергіївна

викладач Візуальні 
комунікації

професійне 
коло

133657 Баловсяк Надія 
Василівна

Доцент Безпека в 
цифровому 
просторі

15, професійне 
коло

217675 Міхеєва Оксана 
Костянтинівна

Завідувач 
кафедри

Соціологія міста 1,5,8,15,16,17,18

229660 Когут Ірина 
Василівна

Викладач Управління 
медіапроектами

професійне 
коло

21789 Кривенко 
Соломія-
Василина 
Олександрівна

Старший 
викладач

Медіадослідження професійне 
коло

245280 Трухімович 
Сергій 
Володимирович

Викладач Рекламні 
комунікації

професійне 
коло

354421 Поліщук 
Володимир 
Олександрович

Викладач Бренд-
менеджмент

професійне 
коло

156297 Грицак Ярослав 
Йосипович

Професор Історія ідей 1, 2, 5, 8,10, 13

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Виробнича практика

Надати студентам уявлення щодо 
медіакомунікацій і розробку 
індивідуальних медіа-проектів, 
сформувати навички роботи у різних 
сферах медіа-установ, а також 
закріпити теоретичні знання та певні 
практичні навички, що були здобуті 
студентами в процесі вивчення 
основних навчальних дисциплін та 
спецкурсів.

презентації, практикуми Залік

Іноземна мова

Використовувати іноземну мову у 
професійній і дослідницькій діяльності, 
а також в комунікації в міжнародному 
професійному середовищі.

Лекції, бесіди, презентації. Залік

Медіавиробництво та управління мультимедійною редакцією

Знати як створювати медіавиробництво 
та управляти мультимедійною 
редакцією в різних культурних регіонах 
і для потреб різних соціальних груп

Лекції, презентації, ілюстрації, бесіди, 
метод проекту

Залік

Християнська духовність

Знати визначення наступних термінів: 
духовність, християнська духовність, 
християнські цінності, святоотцівська 
трихотомія, модернізм, постмодернізм, 
глобалізація, легалізм, ідеалізм, 
психологізм у духовному житті тощо; 
визначення та характеристики 
домодерного, модерного та 
постмодерного періодів та 
псевдодуховних уявлень.

Лекції, презентації, бесіди, «круглі 
столи».

Залік

Політичні комунікації

Знати визначення політичних 
комунікацій; поняття політики, 
політичного режиму, політичної 
ідеології; принципи формування 
політичного іміджу; поняття кризових 
комунікацій; ідеологічні ознаки 
промови; принципи створення 
політичної реклами.

Лекції, дискусії, презентації, Екзамен

Церква і соціальна комунікація

Знати особливості українського 
релігійного середовища, розумітися на 

Лекції, дискусії, бесіди, презентації. Екзамен



питаннях побудови співпраці та 
комунікації із будь-якою релігійною 
громадою та неприбутковою 
організацією, особливості поширення 
інформації в соціальних мережах, яка 
базується на морально-етичних 
принципах,
розумітися на форматах контенту для 
вебу та соц.мереж вище згаданих 
організацій основні кроки у випадку 
кризових комунікацій релігійних 
(неприбуткових) організацій.

Медіапсихологія

Знати основні завдання і функції 
«Медіапсихології», основні поняття 
«Медіапсихології», орієнтуватися у 
психологічних ефектах, що 
простежуються у ЗМІ, способи впливу 
на свідомість та несвідому сферу, 
особливості формування стереотипів, 
вплив медіапсихології на формування 
емоційної сфери (зокрема, у 
формуванні тривожності та агресії), на 
когнітивну сферу (формування 
переконань та групового мислення).

Лекції, дискусії, бесіди, пояснення, 
презентації, метод проектів.

Залік

Бренд-менеджмент

Знати призначення брендингу; типи 
брендів та їхні характеристики; 
інструментарій побудови бренду; 
вимоги до неймінгу та слоганів; 
технічні та комунікативні особливості 
графічної частини брендів.

Лекції, презентації, ілюстрації, 
пояснювальний метод, метод проектів.

Залік

Графічний дизайн

Знання принципів дизайну, основних 
інструментів створення дизайну для 
різних цілей та платформ, уміння 
працювати з програмними продуктами 
для дизайнерів.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації, 
метод проектів, наочні і практичні 
методи.

Залік

Управління інтернет-маркетингом

Знання основ маркетингу, уміння 
використовувати інструменти для 
планування маркетингових кампаній 
для медій.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації, 
метод проектів, наочні і практичні 
методи.

Залік

Креативні формати в медіа

Знати про поняття та класифікацію 
радіостанцій, історію розвитку радіо, 
формати радіостанцій та способи 
монетизації, шляхи промоції 
радіостанції, технічні аспекти 
функціонування інтернет-радіо.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації, 
метод проектів, наочні і практичні 
методи.

Екзамен

Візуалізація даних

Знання інструментів візуалізації даних 
та володіння навичками їх 
використання.

Лекції, презентації, ілюстрації, 
пояснювальний метод, метод проектів.

Екзамен

Рекламні комунікації

Уміння формулювати цілі рекламних 
кампаній та планувати їх. Знання 
інструментів інтернет-реклами, їх 
особливостей та принципів 
застосування залежно від цілей 
реклами.

Лекції, презентації, ілюстрації, 
пояснювальний метод, метод проектів.

Екзамен

Мультимедійні технології

Знання сучасних інформаційних 
(мультимедійних технологій) та 
інноваційних технологій, інструментів 
пошуку, уміння працювати з 
відкритими даними, володіння 
основами аналізування даних.

Лекції, презентації, ілюстрації, наочні 
методи.

Залік

Інформація в публічному самоврядуванні

Знати законодавчу базу, що регулює 
інформаційні відносини в Україні 
(українське та міжнародне 
законодавство); основні принципи 
здійснення інформаційної державної 
політики; відмінності між поняттями 
врядування, управління та 
адміністрування; права та обов’язки 
суб’єктів інформаційних відносин в 
Україні.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації, 
метод проектів, наочні і практичні 
методи.

Залік

Риторика конфлікту в медіа



Уміння аналізувати процеси, наративи 
сучасного комунікативного дискурсу та 
прогнозувати тренди.

Лекції, бесіди, презентації, ілюстрації. Залік

Медіааналітика

Знати поняття комунікації, складові 
комунікативного процесу; основні 
принципи та терміни семіотичного, 
дискурсивного, риторичного та інших 
підходів до аналізу повідомлення; 
відмінності між контент-аналізом, 
дискурс-аналізом, ціннісним аналізом, 
фрейм-аналізом.

Лекції, бесіди, презентації. Екзамен

Історія ідей

Навички щодо генерації нових ідей та 
підходів до вирішення проблем, в тому 
числі в умовах невизначеності.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації. Екзамен

Безпека в цифровому просторі

Знання цифрових, кіберзагроз та 
уміння уникати їх у професійній 
діяльності та повсякденному житті.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації 
ілюстрація.

Залік

Інструменти інтернет-бізнесу та електронної комерції

Навички пошукового просування, 
сервіси підбору ключових слів та 
інструменти внутрішньої оптимізації 
сайтів, інструменти інтернет-реклами, 
їх види, особливості та переваги 
кожного з них, E-mail-маркетинг та 
інструменти для нього.

Лекції, бесіди, презентації, 
пояснювально-ілюстративний метод.

Екзамен

Медіаекономіка

Знання економічних основ 
функціонування медій різного типу, 
розуміння принципів та знання різних 
методів монетизації.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації, 
метод проектів.

Екзамен

Web-аналітика

Уміння сегментувати аудиторію, 
аналізувати рекламні кампанії з 
використанням аналітичних 
інструментів.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації, 
ілюстрації.

Залік

Нові медіа та комунікативні технології

Уміння всебічно оцінювати ситуацію та 
проблематику, шукати першоджерела, 
аналізувати отриману інформацію, 
виокремлювати основне, розуміти 
контекст, інтерпретувати отримані 
дані.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації, 
метод проектів.

Екзамен

Критичне мислення

Здатність до аналітики і критичного 
мислення. Здатність комплексно 
аналізувати процеси та наративи в 
контексті сучасного комунікативного 
дискурсу; критично сприймати 
інформацію і верифіковувати її; шукати 
аргументи та контраргументи у 
дискурсі, всебічно оцінювати ситуації, 
шукати першоджерела й розуміти 
контекст; випрацьовувати 
самокритичність.

Лекції, презентації, ілюстрації, наочні 
методи.

Екзамен

Мова медій

Знання функціональної специфіки 
використання мови в різних 
комунікативних ситуаціях, типах і 
жанрах мовлення; основні лінгвальні 
характеристики впливу медій на мовну 
свідомість людини. 

Лекції, дискусії, бесіди, презентації, 
ілюстрація, метод проектів.

Екзамен

Візуальні комунікації

Знання принципів дизайну, основних 
інструментів створення дизайну для 
різних цілей та платформ, уміння 
працювати з програмними продуктами 
для дизайнерів.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації, 
ілюстрація, метод проектів.

Екзамен

Документалістика

Знати характерні риси 
документалістики та їх синтез з іншими 
форматами медіа, формати 
функціонування Документалістики та її 
жанрове розмаїття, особливості 
медіавиробництва Документалістики, 

Лекції, дискусії, презентації, ілюстрація, 
метод проектів.

Залік



фільм-продакшин та дистрибуція 
продуктів Документалістики.

Тексти у цифрових медіях

Знати переваги та недоліки цифрових 
медій порівняно з традиційними ЗМІ; 
професійні вимоги до текстів у 
цифрових медіях; вимоги до на писання 
заголовків у цифрових медіях; способи 
адаптації друкованих текстів для 
мережі.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації. Залік

Соціологія міста

Знати місце урбаністики й соціології 
міста у сучасній системі гуманітарних і 
соціальних наук (зокрема соціології, 
історії та культурології). Комплексне 
бачення міста як складного та 
багатоаспектного феномену. Ключові 
теорії, оволодіти основними методами 
дослідження міського простору та 
необхідною термінологією. Необхідну 
теоретичну і методологічну базу для 
критичного осмислення 
запропонованих методів та 
пояснювальних схем, наявних в 
урбаністиці.

Лекції, дискусії, презентації, ілюстрація, 
метод проектів, практичні роботи.

Екзамен

Управління медіапроектами

Уміння, пов’язані з управлінням 
проектами: побудова послідовності 
завдань, щоб реалізувати проект, 
визначення критеріїв реалізації 
проекту, контроль етапів реалізації, 
гнучкість у плануванні.

Лекції, дискусії, бесіди, презентації, 
ілюстрація, методи фасилітації, метод 
проектів, ігрові методи, групові 
завдання.

Екзамен

Медіадослідження

Знати вимоги до кваліфікації 
«магістра», визначені науціональним 
законодавством; види наукових 
досліджень; основні ознаки наукового 
стилю; основні принципи 
формулювання тем наукових 
досліджень;  відмінність між 
актуальністю та новизною 
дослідження;  основні критерії оцінки 
наукових робіт. 

Лекції, презентації, бесіди. Залік

Теорія медій і суспільства

Знання сучасних медійних теорій, 
методів соціальних комунікацій та 
уміння проводити дослідження у сфері 
медій та комунікацій.

Лекції, дискусії, бесіди, пояснення, 
презентації, метод проектів.

Екзамен

Медіаправо

Знання основ медіаправа й уміння 
здійснювати професійну діяльність 
відповідно до законодавства

лекції, презентації, бесіди залік

 


