
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Вищий навчальний заклад "Український 
католицький університет"

Освітня програма 11020 Журналістика

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 061 Журналістика
 
 
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.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про 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

11020

Назва ОП Журналістика

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 журналістики

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

передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

магістр журналістики

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 218293

ПІБ гаранта ОП Бабенко Вікторія Володимирівна
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Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

vbabenko@ucu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(067)-759-40-02

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(032)-240-99-40

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Школа журналістики УКУ – це структурний підрозділ факультету суспільних наук Українського 
католицького університету. До складу Школи входять: Магістерська програма з журналістики 
(освітня програма), Центр медіамайстерності, Навчальний медіацентр (теле- та радіостудія, ньюзрум).
 
Кафедра журналістики заснована 2010 року як випускова кафедра Магістерської програми з 
журналістики гуманітарного факультету Українського католицького університету, зараз входить до 
складу факультету суспільних наук. Це команда однодумців: науковці, журналісти-практики та 
менеджери. А також наші друзі-викладачі освітньої програми з журналістики: знані українські та 
закордонні науковці, експерти, дослідники, редактори й журналісти.
Стиль: ми створили навчальний план, в якому дисципліни збалансовано за практичними, 
світоглядними, етичними та комунікаційно-формаційними напрямами підготовки. Творчий і 
неформальний підхід до викладання дає нам змогу відверто говорити з журналістами-практиками 
про все, що відбувається в українських та світових медіях. Для нас важливо, щоб кожен студент під 
час навчального процесу міг вільно творити, мав натхнення і мотивацію до вдосконалення, відчував 
професійну відповідальність.
Формат: ми формуємо журналістське, експертне, наукове середовище, зацікавлене в модернізації 
української журналістської освіти. Студенти магістерської програми з журналістики мають змогу 
спілкуватися з практиками різних медійних галузей, аналітиками, відомими дослідниками, 
вдосконалювати свою майстерність у професійній телерадіостудії та ньюзрумі. Динамічне навчання 
насичене лекціями і семінарами, майстер-класами, а також зустрічами, дискусіями, презентаціями, 
дебатами.
Професійні зацікавлення: важливо, щоб наші випускники не лише набули практичних навичок, 
потрібних у щоденній журналістиці, а й здобули ґрунтовні знання про трансформації сучасного світу і 
роль медій у них. Тому наукові та практичні зацікавлення викладачів кафедри охоплюють традиційні 
та цифрові медії, креативні індустрії, медіакритику, психологію комунікацій, критичне мислення, 
маркетингові комунікації, керування проєктами й низку інших актуальних медійних трендів.
Сучасний світ складний, тож його розуміння й адекватне представлення аудиторії вимагає від 
фахового журналіста фундаментальної підготовки з політики, релігієзнавства, культурології, права, 
іншими словами, з різних сфер людського життя, в якій журналіст здійснює своє професійне 
служіння.
Сучасний світ супердинамічний та контроверсійний, тож є гостра потреба в універсальних 
журналістах, які володіють найновішими технічними засобами і здатні виконувати весь набір 
операцій, потрібних для виготовлення якісного медійного продукту. Виникає потреба відповідального 
журналіста, здатного відстоювати етичні та професійні стандарти свого фаху.
 
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 

року 
навчання

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

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 12 12 0

2 курс 2018 - 2019 23 23 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 програми відсутні
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(бакалаврський) 
рівень

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-osvitnoyi-
programy-

ZHurnalistyka-
spetsialnosti-061-

ZHurnalistyka-
magistr.pdf

KNuzDRcaGbac8ZlRty2opNX8yEbRhAsXIXFiWmUcWmA=

Навчальний план за 
ОП

НП_2018.pdf pAbrKkzbBAhq23s9aSLH/YYY6x9JEr1qvOquGjJtjjs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

RFE_UKU.pdf zF4PVxMXwksayjMsp581IW9nuLD2o2EDAijSBHhGpxU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

DM.pdf UGxcU7ywOKJIWIXXck1UCgs18UydClyfQ5znFToFn+U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Голос_Америки.jpg hyRhUOHAHkrA8oF/cPtLfHysA9CoV14yYXXG8dqMJl0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Громадське.pdf l0WvdMWGFRCPJjeJyXy6mx1h1/tkfTORSths4yOCX2Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Локальна_історія.jpg 0d23bTP8wnn40RrX/plEm6fX0zyD7tbI+cz59Qigb+4=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Головна ціль освітньої програми  – створити ефективну модель журналістської освіти, де є місце для 
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імпровізації та експерименту, творчості й креативу, поєднуючи традиційні та інноваційні підходи до 
навчання, найкраще з українського і світового досвіду. Навчальний процес складається з академічних 
й позаакадемічних активностей. Студенти вдосконалюються під час занять, майстер-класів, 
воркшопів і професійних шкіл. Адже особисте спілкування з практиками не менш важливе за 
академічні знання. Готуємо журналістів, які досконало володіють професійними навичками та 
інструментами для роботи в редакціях різних медій; універсальних фахівців, зорієнтованих на 
створення якісного контенту в умовах стрімкого розвитку та розгалуженої системи традиційних і 
цифрових медій. 
ОП реалізувала низку професійних медійних проєктів, головними з яких були Друзі за Збручем  та 
Школа репортажу. Новий напрямок втілився у відеоспрямуванні:  Відеоакадемія документального 
серіалу DOCemotion, Школа мандрівної журналістики Videocamp, Школа цифрового відео  Videoквест, 
Фестиваль Mobile Flix Fest. У межах кожного з цих проєктів з учасниками працюють професійні 
тренери – представники медійного середовища (українські й міжнародні). Результатами таких шкіл є 
готовий продукт, який оприлюднюємо й промуємо. 
Співпрацюємо з Фундацією репортерів – організацією, котра об’єднує провідних репортерів і 
розслідувачів Польщі. Студенти додатково проходять курси з "Журналістського розслідування"  та з 
«Роботи з правовими ризиками».
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
У стратегії УКУ значну увагу зосереджено на формуванні нового покоління для нової України. В 
продовження цього підходу основна ціль Школи журналістики УКУ –  забезпечити медійний ринок 
новим поколінням  професіоналів, здатних запропонувати якісний контент та змінити медіасистему 
України задля розбудови відповідального суспільства. Школа журналістики УКУ сфокусована на 
нероздільній тріаді – духовності, стилю, професійності.  Студенти засвоюють ціннісні орієнтири, 
формують власний стиль та індивідуальний погляд у середовищі професійних стандартів та 
універсальної фаховості. 
Візія та місія: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/1-Viziya-ta-
misiya-UKU.pdf
Стратегія- 2020: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/04/strategiya_2020___21-07.pdf
Студентам запропоновано широкий вибір курсів, створено можливості будувати індивідуальні 
траєкторії, програма має інтердисциплінарний характер (1.2), співпрацює з гостьовими викладачами 
(зокрема Деннісом Чемберліном, Шоном-Патріком Лаветтом, Марком Ділленом), також студенти 
навчалися в європейських університетах у межах програми Еразмус + (1.4). В основі життя цієї 
спільноти лежить етос спілкування, що є життєво важливою основою програми, діяльність якої 
ґрунтується на відкритості й діалогічності (1.1). 
Стратегія університету на наступні п’ять років зосереджена на служінні в різних модусах. Такий 
підхід наскрізний у журналістській освіті нашої програми.
 
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
Атмосфера навчання передбачає синергію взаємин між студентами, випускниками і викладачами, що 
дає можливість пропонувати спільні рішення. Навчальний план коригуємо та вносимо зміни 
відповідно до основних трендів медійної індустрії та ключових принципів роботи в сучасних умовах. 
Під час реформування цілей та програмних результатів ОП враховували пропозиції і рекомендації 
щодо удосконалення медійних технік, зокрема цифрових навиків (візуалізації даних, інструментів 
соціальних мереж, мультимедійних засобів). Рефлексії здобувачів вищої освіти втілились у змінах до 
навчальної програми:  запровадили курс із «Цифрової журналістики», додали «Маркетингові 
комунікації» та блок мультимедійних навиків, запровадили дисципліну «Психологія комунікацій», 
«Християнство в світовій літературі ХХ ст.», переглянули зміст і наповнення основних дисциплін. 

- роботодавці
Інтереси роботодавців відображені в міждисциплінарному характері програми, а також в 
орієнтованості на здобуття студентами практичного досвіду під час навчання. Пропозиції практиків 
загальнонаціональних та локальних медій враховували під час напрацювання профілю програми. 
Сприятливим майданчиком для системного діалогу став щорічний  Львівський медіафорум, в якому 
беруть активну участь викладачі та студенти Школи, також круглі столи з практиками та студентами 
програми (Протокол № 2).

- академічна спільнота
Завдяки тому, що до створення програми були залучені провідні дослідники, її цілі відповідають 
запитам академічного середовища на сучасні підходи. Відтак теми й питання, порушені в межах 
програми, орієнтовані на найновіші досягнення в медійній сфері. Міждисциплінарна співпраця з 
викладачами університету (філологами, культурологами, соціологами, істориками, богословами, 
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психологами, маркетологами, управлінцями) та участь і обговорення з колегами у  спільних 
засіданнях з журналістики сприяє обміну досвідом під час планування і організації освітнього 
процесу. Професійні курси програми забезпечують можливість розвивати власну фахову траєкторію, 
водночас суміжні студії сприяють розумінню як соціальних, економічних, політичних явищ, так і 
культурних засад.

- інші стейкхолдери
Інтерес професійних організацій у формуванні якісного професійного середовища реалізовано 
шляхом відповідності основних положень ОП (виробнича практика, залучення до навчального 
процесу викладачів з досвідом практичної роботи в міжнародних редакціях) та рекомендаціям 
світових редакцій («Радіо Ватикану», «TV Reuters», «Газета Виборча»). Такий підхід дає можливість 
зосередитись на етичних та професійних аспектах, які представлені у навчальних дисциплінах 
«Медіаправо/Медіаетика», «Християнська духовність», «Критичне мислення», «Телевізійні новини», 
«Друковані медії».

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
У сучасних умовах навіть традиційні медії з тривалою професійною історією стали мультимедійними. 
Навчальна концепція освітньої програми передбачає підготовку студентів за моделлю універсального 
журналіста, в основі якої лежить поєднання цінностей-знань-навиків. 
Все частіше потрібен журналіст-універсал, адже саме широкопрофільність зняла бар'єри між 
функціональними обов'язками і дала можливість працювати з меншими витратами. З технічними 
новаціями журналісти-універсали стають ще більш затребувані та універсальні. Впродовж навчання 
студенти здобувають універсальні знання, які розкривають широкі можливості для власної траєкторії 
розвитку.
Цифрові користувачі поступово надають перевагу медіям нової формації: соціальні мережі 
відкривають нові способи комунікації, з'являються додаткові можливості для створення контенту, що 
сутнісно розширює ресурси професії та змінює усталені традиції. Глобальні медійні бренди 
пропонують високоякісні продукти,  трансформуючи робочі процеси і оптимізуючи архітектуру 
редакції в інтегрованій системі поширення контенту. Нові формати потребують цифрових посад та 
навичок – постинг / коментування в соціальних медіях, знімання, взаємодія з аудиторією соцмереж, 
поширення контенту з різних комунікаційних платформ. Змінилася конкуренція, трансформувались 
способи зв'язку між медіями і читачами-глядачами-слухачами, змінився читач і закони його 
сприйняття. Суспільство перейшло в «онлайн», і універсальні навички та цифрові техніки стають 
пріоритетними на ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Фахова магістерська освіта за сучасною моделлю універсального журналіста поєднана із 
просвітницькими, видавничими, науковими та аналітичними проєктами для широкої аудиторії, 
враховуючи динаміку ринкових запитів.  Упродовж двох років навчання студенти щомісяця 
отримують журналістські завдання від викладачів  Школи, які є частиною їхньої професійної 
підготовки. Ці завдання стосуються різних аспектів підготовки: текст, аудіо, відео, візуалізація даних. 
Важливо, аби підготовлені студентами матеріали були опубліковані в професійних медіях  
абопредставлені на фестивалях. Значний відсоток випускників працевлаштовується в Києві. 
Сформовані традиції та постійне оновлення програми сприяє  формуванню випускника, готового до 
реальних практик у локальних та національних медіях (Радіо Свобода,   Громадське.tv, KyivPost, 
LB.ua, НВ,УП.Життя, Збруч, The Ukrainians, UA: Перший, UA: Чернівці, UA: Харків, Львівська хвиля, Твоє 
місто, Zaxid.net, Локальна історія). Також випускники готові до роботи в міжнародних редакціях 
(Голос Америки).
Цілі та результати ОП охоплюють тенденції розвитку медій при складанні навчальних планів та під 
час змістовного наповнення дисциплін.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Школа журналістики УКУ створювалась за західними освітніми традиціями з уваги на українські реалії 
та орієнтуючись на досвід Могилянської школи журналістики (без власного бакалаврського рівня, 
відтак вступати можуть студенти з різних спеціальностей, такий підхід передбачає перехресний 
вступ). За цілковитий безпосередній зразок жодна з програм не була взята, проте окремі спільні 
засади програм були адаптовані. Зокрема, наближені підходи пропонує Університет Ліннеус (Швеція, 
м. Кальмар).  Програма з журналістики та медіавиробництва (Journalism and Media Production) охоплює 
теоретичні та аналітичні підходи до журналістики, посилена увага зосереджена на практичне 
спрямування з різними форматами радіо-, телевиробництва, друкованих та онлайн-видань. Після 
завершення навчання в безпосередній практичній роботі випускники потрапляють у знайомі умови 
роботи. 
Цінний досвід Інституту репортажу, який заснували провідні польські репортери Маріуш Щигел, 
Войцех Тохман і Павел Гозлінський. Інститут покликаний розвивати Польську школу репортажу. 
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Школа журналістики УКУ активно популяризує, досліджує і розвиває Українську школу репортажу, 
обличчями якої стали наші студенти та випускники. 

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 з журналістики відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій. Випускники 
ОП мають бути здатні вирішувати спеціалізовані завдання. Школа журналістики УКУ позиціонує себе 
як професійну магістратуру, від початку створення працює освітня модель «навчання як практикум»: 
через підготовку й публікацію матеріалів вводимо студентів у професійне середовище з перших днів 
навчання.  Такий підхід позитивно показує випускників освітньої програми в професійному просторі. 
Їхні базові чи, за вибором, поглиблені знання з фахової компетентності дають можливість працювати 
самостійно або ж співпрацювати з фахівцями в медійних проєктах. Під час навчання студенти мають 
змогу постійно підкріплювати знання уміннями і навичками, через практичні вибіркові курси, суттєву 
кількість семінарів, майстер-класів і фахових майстерень. Міждисциплінарні та додаткові 
компетентності здобувачі отримують  через спеціалізовані курси («Управління проєктами», «Ідеї в 
соціальних медіях», «Маркетингові комунікації» тощо). У межах чи не кожного курсу програми 
студенти мають можливість успішно працювати самостійно, у складі чи лідером творчої групи.

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)?
46

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
23

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Предметна область спеціальності включає: професійну діяльність, медійні методи та технології. 
Дисципліни навчального плану спрямовані на отримання студентами професійних навичок 
(компетенцій) та професійних знань, а також на розуміння ними важливості цінностей як в обраній 
професії, так і загалом у сучасному світі. Відповідно до такого підходу, навчальна модель освітньої 
програми передбачає поділ курсів на дисципліни, спрямовані на отримання професійних навичок 
(компетенцій) і знань, та світоглядні (суспільно-гуманітарні) дисципліни. 
У межах дисциплін, спрямованих на отримання професійних навичок (компетенцій) і знань, 
домінують практичні підходи у поєднанні з індивідуальною чи командно-проєктною роботою 
студентів. У межах дисциплін світоглядного (суспільно-гуманітарного) напряму збалансовано 
практичні та теоретичні підходи. Зі 120 кредитів 63 кредити відповідають предметній області (з них 7 
кредитів – це виробнича практика та 10 кредитів – магістерська робота); а з 30 вибіркових: 8 кредитів 
– це загальна підготовка, а 22 кредити – фахові дисципліни.
Більшість курсів мають прикладний характер. Однією з головних інноваційних відмінностей освітньої 
програми є менторський та редакторський супровід практичної роботи студентів під час навчання.
Дисципліни  спрямовані на різноплановий аналіз і продукування тексту (редактор контенту). Основні 
дисципліни зорієнтовані на освоєння фундаментальних медійних навиків (друковані медії, цифрова 
журналістика, радіожурналістика, телевізійні новини, відеоформати). Завдяки дисциплінам вільного 
вибору включно з пропозиціями університету здійснюється можливість поглиблено й практично 
готуватися до продукування складних жанрів, набути уміння для керування проєктами, здобути 
практичні навики для роботи в бізнесі, розширити світоглядні знання.  
Таким чином освітня програма зорієнтована на забезпечення фундаментальної підготовки здобувачів, 
які володіють глибокими знаннями у сфері сучасних комунікацій, теорії та практики традиційних і 
цифрових медій, сучасними технологіями та здатні до професійної самостійності. За період навчання 
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студенти працюють в телерадіостудії та ньюзрумі, отримуючи актуальні навички та знання для 
діяльності в різних медійних екосистемах. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Вибіркові навчальні дисципліни включають у себе: дисципліни вільного вибору з пропозиції 
університету (ДВВУ) та дисципліни вільного вибору освітньої програми (ДВВ). Можливість 
забезпечено вибірковими дисциплінами програми (25%) та урізноманітнено тематичні освітні блоки 
дисциплінами вільного вибору з пропозицій університету (ДВВУ), які викладені в Положенні про 
порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін:
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-vybirkovi-
dystsypliny.pdf

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Організацію і координацію процесу вибору ДВВ, ДВВУ здійснюють  деканат факультету суспільних 
наук, навчально-методичний сектор Академічного відділу Університету та кафедра журналістики 
відповідно. Перелік курсів формується навесні попереднього року, тоді ж студенти обирають курси на 
наступний рік, в яких зацікавлені. Кожен з них має можливість зробити свою індивідуальну вибірку 
курсів, відповідно до вподобань і професійної спеціалізації, яку обрали. У ситуації, коли курс не 
набирає необхідної кількості студентів (5 осіб), студенти обирають повторно з курсів, які точно 
зафіксовані і відбудуться. Також мають можливість змінити курс (за наявності місць) у перший 
тиждень навчального семестру, якщо курс не відповідає зацікавленням. 
Детальніше описано в Положенні про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін:
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-vybirkovi-
dystsypliny.pdf

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 – основа програми (див. Перелік компетентностей ОП: ФК8-14). У 
дизайні ОП ми шукали і досягли балансу між високими академічними стандартами і практично 
орієнтованими підходами. Відповідно до цієї настанови, дисципліни читають професіонали з різних 
медій. Більшість курсів побудовані як медійні студії з практичним креном, які передбачають 
індивідуальну чи групову проєктну діяльність студентів. 
Програма практик і стажувань складається з ознайомчої практики (найкращі студенти після 
завершення першого року навчання отримують змогу стажуватися в редакціях Польщі та Італії, в 
редакціях українських медій проходять вишкіл усі студенти), програми міжредакційних обмінів (Media 
Development Foundation, за власним вибором студента) та професійно орієнтованого стажування 
(впродовж місяця, 8 кредитів ЄКТС). Таким чином, студенти мають можливість пройти шлях від 
близького ознайомлення зі структурою і діяльністю інституцій, спільної з редакторами розробки 
концепції і структури проєктів до повноцінного стажування із самостійними матеріалами.
Навчаючись на ОП, студенти формують власне професійне портфоліо, якість якого оцінюється і 
впливає на загальний рейтинг студентів, такий підхід готує до реальних умов праці і сприяє 
формуванню професійної траєкторії. Власне портфоліо стає надійним резюме після завершення 
навчання при пошуку роботи.
З прикладами портфоліо детальніше можна ознайомитись тут:
http://journalism.ucu.edu.ua/category/student/nabir-2018/
http://journalism.ucu.edu.ua/category/student/nabir-2019/

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 (ЗК 1-5, 
ФК 8-10). Йдеться про вміння самостійно шукати інформацію, критично її оцінювати, верифікувати, 
визначати проблеми та комплексно їх вирішувати, здатність до відповідальної та самостійної 
організації, вміння налагоджувати комунікацію, навички участі в командній роботі і прийняття 
лідерської позиції. Студенти на супровідних траєкторіях  беруть активну участь в інтелектуальному 
діалозі, презентують свої проєкти і  проходять пітчинг ідей. ОК сприяють визначенню власного 
фахового потенціалу ще під час навчання, формуючи у випускника універсальний підхід до 
діяльності. 
ОП включає дисципліни, спрямовані на розвиток комунікативних  практик, в такий спосіб студенти 
аналізують, як влаштований медійний простір, оцінюють та узагальнюють актуальні ідеї. Ці програмні 
компетентності та результати навчання відображені у змісті низки освітніх компонентів: ОК 5-7, ФК 
12-14. У більшості ОК обрано форми навчання, що сприяють розвиткові вмінь працювати в команді, 
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управляти своїм часом, розуміння важливості дедлайнів, здатність системно мислити. Презентації, 
розробка концепцій, стратегій розвитку, бізнес-проєктів, метод кейсів, завдання з аналізу медійних 
явищ, орієнтовані на формування культури дедлайнів, що дозволяє розвинути їм важливі 
комунікаційні навички і підприємницьке мислення.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт на момент ліцензування 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)?
Серед аудиторних годин переважають години семінарських занять, що зумовлене орієнтацією 
програми на використання практичних підходів, залучення студентів до активного діалогу фахових 
майстерень. Відповідно, загальна кількість годин, виділених на самостійну роботу, становить 2190 
год., сумарно з написанням магістерської.
Щороку Сектор моніторингу якості освіти проводить опитування студентів.  Питання реального 
обсягу навантаження обговорюємо також зі студентами для узгодження завдань.

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
За ОП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою 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
Умови вступу:  http://journalism.ucu.edu.ua/vstupnykam/zhurnalistyka/ Правила прийому: 
http://journalism.ucu.edu.ua/vstupnykam/pravyla-pryjomu/ Документи для вступу:  
http://journalism.ucu.edu.ua/vstupnykam/dokumenty-dlya-vstupu/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
У рубриці «Вступникам» подано детальний опис правил прийому та вимоги вступу. Основний акцент 
зосереджено  на визначенні  світоглядних орієнтирів, професійних інтересів та  фахового потенціалу 
вступника. Значна увага належить також розумінню мотивації до навчання та готовності посилено 
працювати над формуванням свого професійного портфоліо. 
 
Зарахування абітурієнтів проходить за результатами таких вступних випробувань:
ЗНО з іноземної мови - 200 балів
Письмовий іспит зі спеціальності - 120 балів
Співбесіда - 60 балів
Творчий доробок - 20 балів
Додатковий фаховий іспит (для вступників з нежурналістських спеціальностей) - 
зараховано/незараховано
Максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт під час вступних іспитів, – 420.
Детальніше тут: http://journalism.ucu.edu.ua/vstupnykam/zhurnalistyka/

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
1. Переведення, поновлення студентів з інших ЗВО (чи внутрішнього переведення між програмами, 
спеціальностями, факультетами) і визнання результатів регулюється Положенням про освітній 
процес, частина 15: “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”.
2. Семестрове навчання за кордоном регулюється  Положенням про академічну мобільність:
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/polozhennya-pro-
akademichnu-mobilnist_2016.pdf

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
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(якщо такі були)?
1. Такі практики відсутні.
2. Дисципліни з професійним змістовим наповненням і відповідною кількістю кредитів були 
перезараховані. Інші дисципліни студенти складали дистанційно. Студенткам Катерині М'яченій та 
Ірині Роговик, які  навчались в європейському університеті (Ружемберок) у межах програми Еразмус + 
(1.4), перезарахували бали  з таких дисциплін:  «Телевізійні формати», «Світові медіасистеми», 
«Іноземна мова», Тамарі Кіптенко (Бамберґ) – з дисциплін «Телевізійні формати», «Медіаефекти та 
пропаганда». 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Це питання регулюється Положенням про порядок реалізації студентами ВНЗ “Український 
католицький університет” права на вільний вибір навчальних дисциплін, пункт 2.10., де 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)
Такі практики відсутні.

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
На освітній програмі застосовуються як традиційна система методів, так і інноваційні інтерактивні 
методики максимально близькі до професійних практик (редакція друкованого видання, аналітика і 
візуалізація даних, майстерня відеовиробництва, майстерня репортажу). Їхня відповідність 
програмним результатам описана в силабусах, а втілені проєкти на сайті Школи журналістики УКУ. 
Детальніше тут: 
http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zhurnalistika/teleformati/?
fbclid=IwAR32i2KdTIJwnDNvpmRPAfDPIIWAcRzih1EjwuMYixN88w0MWtwubBQ-1Vo  
http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zhurnalistika/navchalna-hazeta/

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?
ОП з журналістики передбачає невеликі групи студентів, це створює сприятливі умови для організації 
індивідуальної праці зі студентами, дає змогу розкрити свої здібності, продемонструвати знання під 
час обговорення, з’ясувати  з викладачем свої сильні і слабкі сторони. Форми і методи навчання 
обираються викладачами відповідно до змісту освітніх компонентів, тож їх студентоцентрованість 
полягає передусім у найкращих практиках викладання, максимальній сформованості 
компетентностей та досягненню програмних результатів навчання. Рівень задоволеності вивчається 
методом анкетування двічі на рік.
Рівень розвитку компетентностей:
- критичне мислення - 4, 7
- комунікативні навички - 4, 6
- вміння працювати в команді - 4,5
- вміння висловлювати свою позицію - 4,5
- вміння продукувати ідеї та втілювати їх - 4,6
Рівень задоволеності можливостями, створеними в УКУ для:
- застосування отриманих знань на практиці - 4,5
- навчання/стажування/проходження літніх шкіл за кордоном - 3,1
- проходження навчальних практик в організаціях потенційних роботодавців - 4,6
- розширення світогляду - 4,8
Рівень задоволеності університетською атмосферою УКУ:
- комфортне середовище для особистісного розвитку - 4,8
- середовище, яке дозволяє стати частиною спільноти - 4,3
Рівень задоволеності знаннями та уміннями, отриманими випускниками:
- фундаментальні знання - 4,5
- професійні знання - 4,4
- практичні професійні вміння - 4,5
Детальніше тут:
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/ZVIT-na-sajt-2018-2019-
24.09.2019-1.pdf
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Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Академічна свобода – основоположний принцип інституційної діяльності УКУ. Це проявляється 
зокрема у виборі способу подання навчального матеріалу. Більшість – авторські освітні моделі з уваги 
професійного досвіду та експертності, які систематично оновлюються  і обговорюються під час 
круглих столів та методичного семінару кафедри.  
Методи навчання і викладання на ОП уповні дозволяють реалізуватися принципам академічної 
свободи, оскільки передбачається їхня максимальна варіативність, урахування свободи слова і 
творчості. Вивчення профільних дисциплін методологічно розмаїте, не фокусується лише на одній 
концепції, а дає можливість здобувачам вищої освіти осягнути жанрову багатоманітність. Що ж 
стосується дисциплін, що формують загальні компетентності, то викладачі принагідно звертаються 
до таких форм, як дискусії і диспути, щоб обговорити актуальні суспільні проблеми.
Кожен працівник, викладач і студент УКУ має право вільно обирати свою громадянську та наукову 
позицію – при цьому вони узгоджують це своє право з місією УКУ та вимогами навчального процесу.
Детальніше тут: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/04/3-
polozhennya-pro-duhovnu-gromadyansku-jakademichnu-svobodu.pdf 

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 УКУ розробив низку шаблонів, рекомендацій та інструкцій, завдяки 
яким інформація про курси впорядкована і містить три блоки: візитівку курсу, його структуру, 
оцінювання та комунікацію зі студентами.
Такий спосіб інформування є найбільш зрозумілим і доступним для студентів. При знайомстві з 
курсом викладачі мають можливість безпосередньо в авдиторії пояснити студентам всі особливості, 
можливості й вимоги дисципліни, відповівши на їхні запитання. Завдяки електронним курсам 
студенти можуть на кожному етапі навчання ще раз повернутись до цієї інформації. На жаль, 
викладання ще не всіх дисциплін вдалося перевести в електронний формат. Задля цього викладачів 
у різний спосіб заохочують освоювати нові технології (сертифікація електронних курсів, збільшення 
годин для їх викладання у навантаженні), а також пропонують постійні нагоди здобути відповідні 
навички (діяльність ЦеНІТ, Higher Ed Talks).  https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/26/2018/05/Rozporyadzhennya-6-r-v.pdf

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Студенти пишуть магістерські роботи та проєкти, в межах яких здійснюють дослідження під 
керівництвом викладачів. Під час  вибору теми основний наголос робиться на особистих вподобаннях 
студентів, а також їхніх можливостях, відповідно до обраної освітньої траєкторії. Щороку магістерська 
програма з журналістики проводить конкурс студентських наукових проєктів, метою яких є 
написання магістерської роботи за напрямом «Україномовна преса США, Канади та інших країн кінця 
ХІХ –  ХХ ст.». Двоє переможців конкурсу упродовж місяця проходять стажування в архіві 
Українського національного музею Чикаго (США), де працюють з джерелами, формуючи емпіричну 
частину свого дослідження. Цьогоріч студенти (Назар Салабан та Оксана Расулова) знімають 
документальне кіно про музей та українську громаду в Чикаго. 
Більшість робіт на програмі – магістерські проєкти, напрямки яких студенти пропонують 
індивідуально, консультуючись з викладачами кафедри. Такий підхід для студента робить роботу 
цікавішою, сприяє відповідальному ставленню і дає практичні результати.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Дисципліни професійного розвитку викладають практики, які активно працюють у медійному 
просторі. Зі своїми напрацюваннями і досвідом діляться зі студентами, а їхні досягнення так чи 
інакше потрапляють у навчальні авторські виклади, які постійно оновлюються.
Такий підхід можна прослідкувати на основі щорічних силабусів https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Rozporyadzhennya-6-r-v.pdf
Також викладачі кафедри мають можливість підвищувати викладацьку майстерність у рамках 
сертифікатної програми професійного розвитку викладацької майстерності УКУ (CEIT).
Ознайомившись з новими форматами використання різноманітних методів викладання у навчальному 
процесі, викладачі ОП доповнюють курси або удосконалюють розроблені раніше. Гарний приклад 
такої ініціативи  – курси Зої Красовської.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
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інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Програма міжнародної мобільності студентів на програмі здійснюється відповідно до “Положення про 
академічну мобільність” (https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/26/2017/04/Polozhennyapro-akademichnu-mobilnist_2016.pdf). 
Щосеместру Сектор міжнародних академічних зв’язків оголошує конкурс на участь у програмах 
міжнародної студентської мобільності. Кожен студент має право взяти участь у
конкурсі і, за умови успішного проходження, навчатись один семестр за кордоном в одному з 
європейських університетів у рамках договорів програми “Еразмус+”. Окрім цього, для студентів та 
викладачів Університету існують також додаткові можливості, про які своєчасно надходить 
інформація (http://international.ucu.edu.ua/students/ucu-students/; 
http://international.ucu.edu.ua/faculty/ucufaculty/).
Викладачі програми орієнтуються в найновіших дослідженнях у своїй сфері, залучають студентів до 
читання наукової літератури та медійних ресурсів іноземними мовами. 
Програму доповнюють семінари за участю іноземних фахівців, в яких беруть участь як викладачі і 
студенти, підсумки семінару втілюються в опубліковані матеріали.
До прикладу: https://dyvys.info/2019/12/25/ne-potribno-jty-na-vijnu-shhob-pobachyty-pogani-rechi-kerivnyk-
anglomovnoyi-sluzhby-radio-vatykanu/

Університет зацікавлений у міжнародному вишколі викладачів, що спонукає отримувати іноземні  
дипломи PhD (Юрій Опока, 2019 р.).
До викладання нормативних курсів долучаються також високопрофесійні фахівці програми імені 
Фулбрайта (Марк Діллен, 2019 р.)

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?
Оцінка за курс виводиться сумарно з окремих оцінок за підсумкові завдання, що скеровані на 
перевірку досягнення програмних (професійних) результатів конкретного курсу. Відповідно до 
завдань і цілей, які ставить перед собою автор курсу, оцінка складається зазвичай з поточного 
контролю впродовж семестру (робота на практичних чи семінарських заняттях, виконання і 
презентація індивідуальних проєктів, написання самостійних робіт), у випадку, якщо курс 
закінчується іспитом, то оцінка за іспит доплюсовується. Поточний контроль здійснюється фактично 
на всіх видах авдиторних занять. Основна мета поточного контролю – дати студентові нагоду 
“пізнати себе”, своє розуміння теми, а також тримати мотивацію до навчання. 
Інформація, яку викладач отримує, залучаючи різні види поточного контролю, використовується для 
удосконалення методів навчання, а студентів стимулює замислитися над плануванням і ефективною 
організацією самостійної роботи та власного розвитку.
Програмні результати відображені у конкретних формах усного опитування, письмового експрес-
контролю, виступів студентів в обговоренні тематичних питань, внутрішніх критеріїв оцінювання 
тощо. Чимало завдань продумані так, що охоплюють кілька програмних результатів. Приміром, 
пишучи матеріали до різних видань, студент має засвідчити ознайомленість з темою, вмінням 
аналізувати, рефлектувати, систематизувати, вмінням викласти свою думку  доступно, грамотно, 
вичерпно. Усі ці компоненти складають оцінку за практикум.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
В УКУ розроблено і ефективно впроваджено систему оцінювання (відповідно до Положення про 
порядок оцінювання знань студентів:
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Polozhennya-pro-
otsinyuvannya-znan-studentiv.pdf), яка є ще одним інструментом для мотивації студента до системного 
і наполегливого навчання впродовж семестру. Щоб подолати чи мінімізувати суб’єктивізм при 
оцінюванні роботи студента, в УКУ 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 занять до самостійних авторських робіт, виступів з 
презентаціями, внутрішнього оцінювання (в межах редакції) тощо. Такий підхід до оцінювання 
дозволяє надати студентові свободу самореалізуватися.
Оцінювання результатів навчання здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. В межах 
дисципліни застосовуються контрольні заходи у формі поточного, проміжного (модульного) та 
підсумкового (семестрового) контролю знань.
Викладач повідомляє студентам і фіксує в силабусі форми контролю, які використовуватиме 
впродовж навчання і на закінчення курсу.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
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На сайті Університету розміщено Академічний календар https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Akademichnyj-kalendar_2019-2020.pdf, 
який оновлюється на кожен навчальний рік. Факультети та програми використовують шаблон 
календаря, щоб прописати різні освітні події. У календарі, зокрема, описані терміни основних та 
додаткових сесій; орієнтаційні сесії та формаційні дні, що допомагає студентам вдало спланувати час 
для підготовки до проходження контрольних заходів з відповідних дисциплін.
Терміни, форма та критерії оцінювання є 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 їх, вчасно діагностувати 
проблеми і знайти шляхи вирішення в 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 10.3 Положення про освітній процес йдеться про те, що студенти ознайомлені із політиками 
Університету щодо плагіату. Всі студенти зобов’язуються дотримуватись цих політик.
Відповідно до пунктів 10.4 - 10.6, якщо під час проведення контрольних заходів із дисципліни чи 
іншого виду робіт викладач помітив факт плагіату чи списування, то він подає доповідну записку про 
цей факт в деканат. Якщо факт списування був підтверджений деканатом, то студентові виноситься 
догана із занесенням в особову справу. Якщо факт плагіату повторився, то студента відраховують з 
числа здобувачів Університету після подання
керівником програми доповідної записки в деканат.
У пункті 12.2.1 Права здобувачів вищої освіти (цього ж Положення) 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 умови, що 
студент спільно з викладачем і представником деканату
доклав належних зусиль для самостійного залагодження конфлікту.
За час існування програми не було випадків, які б потребували врегулювання конфліктів між 
здобувачами ВО та екзаменаторами. Студенти, яких було відраховано, 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" https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-otsinyuvannya-znan-studentiv.pdf описано процедуру 
повторного проходження контрольних заходів. У Положенні прописані конкретні терміни ліквідації 
академічної заборгованості, склад екзаменаторів. Терміни визначені таким чином, щоб студент мав 
достатньо часу підготуватися до перездачі.

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 https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-ekzemenatsijnu-
komisiyu.pdf описано порядок подання та розгляду заяви студента, який не погоджується з оцінкою.
До цього часу прикладів не було.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
В УКУ 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 https://s3-eu-
central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Університет використовує систему Unicheck. Порядок використання системи описаний та розміщений 
на сайті Університету https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Poriadok_Unicheck_2019.pdf.
Після того, як студенти здають свої роботи 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 під час захисту кваліфікаційної роботи долучається до пакету супровідних документів. 
У разі виявлення академічного плагіату робота до захисту не допускається.
В Інституційному репозитарії ErUCU у відкритому доступі розміщуються всі магістерські роботи 
студентів, які попередньо дали на це згоду

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Впровадження новітніх практик академічної доброчесності є одним з пріоритетів УКУ. 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 УКУ 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. Викладачі також 
обговорюють зі студентами принципи академічної доброчесності на першому занятті з живими 
прикладами та прописують ці правила в 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 
факту порушення академічної доброчесності (від повторного проходження оцінювання до 
відрахування з Університету). На програмі факти плагіату і списування були зафіксовані на 
проміжних контрольних заходах. У цих випадках студенти отримували “0” балів і строге 
попередження.  Спільна позиція викладачів і Університету щодо цього дає змогу зупинити явище на 
рівні поточних завдань, тому прикладів не маємо.

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.
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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
Безпосередня співпраця з медіями відбувається в межах стажування та виробничої практики в 
українських і закордонних медіях (Радіо Свобода, Громадське, Суспільне, Українська правда, Радіо 
Ватикану, Газета Виборча та ін.). Комунікуємо і систематично радимося  з викладачами-практиками 
програми (Омеляном Ощудляком, Марічкою Паплаускайте, Зоєю Красовською, Ольгою Перехрест). 
Запрошуємо на авторські майстерні випускників (Олексій Коваленко, Остап Яриш, Олександра 
Чернова, Влад Машкін, Маргарита Тулуб, Катерина Москалюк). Цінний професійний майданчик для 
вдумливого обговорення медійних тенденцій – Львівський медіафорум, в якому беруть активну 
участь викладачі та студенти Школи, також круглі столи з практиками (Протокол № 1).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
ОП залучає на фахові дисципліни професіоналів-практиків: “Друковані медії” (Ольга Перехрест, 
Куфер, Катерина Москалюк, Локальна історія), “Цифрова журналістика” (Андрій Газін,  textura.in.ua), 
“Радіожурналістика” (Андрій Великий, Радіо Львівська хвиля, Ярина Капітан, експертка з 
комунікацій), “Медіаправо” (Іван Городиський, керівник Школи права УКУ), “Медіакритика” (Зоя 
Красовська, Детектор медіа), “Телевізійні новини” (Омелян Ощудляк, Young&Hungry Production), 
“Відеоформати” (Омелян Ощудляк, Young&Hungry Production, Андрій Приймаченко, студія 
«Передова»), “Мультимедійна історія” (Андрій Приймаченко, Марія Шелія студія «Передова», 
“Репортаж” (Марічка Паплаускайте, Reporters), есеїстика (Ольга Перехрест, Куфер);  експертів з 
авторськими напрацюваннями:  “Кіно та наративи” (Олег Яськів, Простір кіно), “Психологія 
комунікацій” (Ірина Брунова-Калісецька, психолог), Критичне мислення” (Ірина Брунова-Калісецька, 
психолог), “Соціологія медій” (Альона Ляшева, дослідниця міської політичної економії), “Соціологія 
міста” (Оксана Міхеєва, дослідниця історії Донбасу, соціології міста та повсякденного життя), 
“Політичні комунікації” (Юрій Опока, Львівський медіафорум),  гостьових практиків (Сергій Каразій,  
продюсер TV Reuters, Максим Головачов, фахівець з комп'ютерної анімації, відеознімання і монтажу). 
У межах практичних лабораторій студенти працюють з цифровим відео (Videoквест) та у мандрівних 
історіях (Videocamp) у супроводі висококваліфікованих  професіоналів.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Викладачі програми трактують процес навчання як взаємний процес конструювання знання. Відтак є 
дуже уважними до розвитку і удосконалення своїх професійних кваліфікацій і педагогічної репутації, 
що проявляється в участі в дидактичному семінарі кафедри, а також у численних семінарах і 
тренінгах, присвячених методикам і технологіям викладання. 
Один із пріоритетів УКУ – забезпечення професійного розвитку викладачів. Задля цього 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 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.
Документ, що регламентує систему професійного розвитку викладачів УКУ - Положення про 
підвищення кваліфікації викладачів https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
 Заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері здійснюється в УКУ відповідно до Положення 
про засади преміювання працівників УКУ за виняткові досягнення у науковій праці. Робочою групою 
УКУ напрацьовано та розроблено Положення про оцінку та відзначення найкращих викладачів УКУ 
(відзнака Викладач року). В УКУ також розроблено Порядок реалізації програми розвитку молодих 
науково-педагогічних та педагогічних працівників УКУ https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Poryadok-realizatsiyi-programy-rozvytku-
molodyh-naukovo-pedagogichnyh-ta-pedagogichnyh-pratsivnykiv-UKU.pdf
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.
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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, авдиторії, конференц-зали, їдальні, комп’ютерні класи, приміщення для 
кафедр та деканатів, каплиці, телерадіостудія, читальні зали бібліотеки, музей, публічний культурний 
простір, дитяча зона, кафе, книжкова крамниця, виставкові зони, адміністративні приміщення, 
коворкінги тощо. Навчання студентів ОП здійснюється в Академічному корпусі (вул. Хуторівка, 35А). 
Авдиторії мають мультимедійне обладнання, що дозволяє демонструвати та аналізувати наочні 
приклади під час занять, та налагоджену систему для онлайн-трансляцій.
Книжкові фонди бібліотеки налічують понад 160 000 найменувань книжок та 2 600 найменувань 
періодичних видань і розміщені у двох корпусах Університету: у Центрі Шептицького та філософсько-
богословському корпусі. Отримані знання та освоєні компетентності студенти демонструють у 
культурних інституціях Львова.
Постійна робота з різними типами медійного контенту та поєднання їх у мультимедійні матеріали 
потребує сучасної якісної техніки та комфортного простору для роботи. Кожен студент ОП має нагоду 
відчути себе ведучим, кореспондентом, режисером, телевізійним та радійним редактором. 
Телерадіостудія обладнана якісною технікою. Тут наші студенти записують радіоновини, навчальні 
програми, а також свої перші інтерв’ю.
Детальніше тут: http://journalism.ucu.edu.ua/department-of-journalism/teleradiostudiya-nyusrum/

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 (portal.ucu.edu.ua), де можна 
ознайомитись з усіма основними електронними сервісами: можна зарезервувати авдиторію або 
залишити звернення у господарський та ІТ-відділи (в разі  технічних несправностей або за потреби 
спеціального обладнання тощо). Для студентів діють знижки на харчування у їдальні та кафетерії 
ЗВО до 50% при отриманні 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. Окрім 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)?
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 
увесь викладацький склад проходить інструктаж з безпеки життєдіяльності, вимог якого 
дотримується під час викладів та дизайну навчальних діяльностей.  Інститут психічного здоров'я та 
кафедра клінічної психології надають 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 роках програми за інтелектуальним, фізичним та психічним добробутом студентів, 
особливо неповнолітніх,  наглядають тютори (академічні порадники), підтримуючи за потреби зв'язок 
з батьками. Колегіум, у якому проживають більшість нельвівських студентів, пропонує свою 
формаційну програму та групи підтримки. Центр митрополита Андрея Шептицького за адресою 
Стрийська 29а (корпус №5) – головне місце для реалізації просвітницької місії Українського 
католицького університету і провідний публічний простір, в якому поєднуються культура, наука та 
освіта.
Щороку Інститут психічного здоров'я та кафедра клінічної психології організовують заходи в межах 
Тижня психічного здоров'я з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я та запрошують всіх охочих 
долучитись до подій. 

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?
Освітня програма з журналістики започаткувала студентське портфоліо, такий підхід запроваджено 
також на інших програмах. Особливістю програми є менторський супровід на усіх етапах втілення 
професійних продуктів. 
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Університет надає підтримку у вигляді знижок в оплаті для студентів, які не мають змоги самостійно 
покрити витрати на навчання (більше про це: https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/otrymaty-stypendiyu/).
Також в Університеті працює Центр психологічного консультування (https://ucu.edu.ua/news/tsentr-
psyholohichnoho-konsultuvannya-uku/)
Відповідно до опитування Сектору моніторингу якості освіти, рівень задоволеності студентів є 
високий. Зокрема:
Керівництво науковими роботами
Вдосконалювати нічого не треба - прибл. 48%
Прозорість організаційних процесів (вчасне інформування студентів про розклад занять та зміни у 
ньому, систему оцінювання, можливість отримувати стипендії)
Вдосконалювати нічого не треба - прибл. 42%
Урізноманітнення студентських портфоліо
Вдосконалювати нічого не треба - прибл. 67%
Детальніше тут:
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/ZVIT-na-sajt-2018-2019-
24.09.2019-1.pdf

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)
У Відділі студентського життя створено підрозділ для роботи зі студентами, які мають ту чи іншу 
форму інвалідності. Підрозділ вивчає проблеми і намагається їх мінімізувати, координуючи зусилля 
всіх підрозділів Університету, цей аспект діяльності висвітлено у спеціальних регуляційнихих 
документах:
https://sao.ucu.edu.ua/suprovid-osib-z-osoblyvymy-potrebamy/pidtrymka-studentiv-zosoblyvymy-
potrebamy/. 
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 фахівцем, який має кваліфікаційний сертифікат. 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 супроводу студентів із особливими потребами в складі Відділу студентського 
життя проводить регулярні зустрічі для тюторів, на програмах яких навчаються такі студенти. Робоча 
група напрацювала 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.

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 (https://drive.google.com/file/d/1A5sJiBg2K25OJi8mkKhk-vuttWTENyad/view) та призначено 
Уповноважену Університету з прав уразливих 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 уразливими
особами;
- відповідальність;
- перелік додатків.
Можна з великою долею впевненості стверджувати, що такого негативного досвіду ми не мали. Одне 
з основних своїх завдань УКУ вбачає в поширенні християнської етики праці та навчання. Це означає 
безкомпромісну боротьбу з усіма формами зловживань і вироблення у працівників і студентів духу 
служіння і солідарності.

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
 https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-osvitnij-
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protses.pdf Положення про освітній процес.  Положення про життєвий цикл програми розробляється 
робочою групою і планується затвердження на Вченій раді Університету в лютому 2020 р.

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 ОП, 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 ОП зовнішніми стейкхолдерами – експертами, роботодавцями, потенційними 
студентами, 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 їхніх пропозицій стосовно змін в освітній програмі, що 
фіксується відповідним протоколом;
- аналізу керівника програми потреб ринку і необхідності змін у програмі (аналітична довідка 
керівника програми);
- 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, яка формується  циклом 
безперервного вдосконалення.
Освітні програми магістерського рівня переглядаються, як правило, кожен цикл (1,5-2 роки).
На початку та наприкінці кожного семестру на нашій програмі проводяться дидактичні семінари, де 
викладачі обговорюють силабуси та плани (на початку) та результати роботи зі студентами 
(наприкінці). Метою цієї діяльності є перегляд наповнення  та структури курсів, задля більшої 
відповідності цільовим компетенціям і результатам навчання, прописаним в освітній програмі, а 
також задля увиразнення та зміцнення внутрішніх структурно-логічних зв'язків програми. Окрім 
врахування результатів апробації, зафіксованих під час роботи семінару, важливими для перегляду 
та внесення змін у програму є результати опитувань роботодавців та консультації з ними, опитування 
студентів.
З огляду на те, що медії постійно змінюються, а технології постійно розвиваються, робимо системний 
моніторинг програми, аналізуючи відповідність курсів, їхнє наповнення та взаємодоповнення. 
Обговорення курсів відбувається перед семестром і після його закінчення. Перегляд програми в 
цілому проводимо раз на рік, за потреби вносимо зміни. Зокрема, запропонували курс 
«Мультимедійна історія», перенесли та адаптували до сучасних потреб дисципліну «Ідеї в соціальних 
медіях», внесли зміни в «Емоційний брендинг», з вибіркової частини зробили основною дисципліну 
«Критичне мислення».

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
На програмі синхронно працюємо зі студентами, цікавимось їхніми професійними пріоритетами,  
випрацьовуючи спільну модель навчання (зокрема в межах курсу «Друковані медії», «Цифрова 
журналістика», «Телеформати», «Креативні індустрії», «Мультимедійна історія»). 
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. Технологічну організацію 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, продовженні співпраці з 
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, змінено викладачів двох 
дисциплін.
Одним із основних викликів у здійсненні опитування є низька активність студентів. Наразі шукаємо 
способи, аби мотивувати студентів повніше брати участь в опитуваннях.
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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)
Наразі з боку представників студентського самоврядування гострих питань щодо програми не 
виникало. 
Також представники студентського самоврядування є членами Вченої ради УКУ.

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
Така співпраця відбувається на різних рівнях. Відділ студентської кар’єри 
(https://sao.ucu.edu.ua/studentska-karyera/) проводить опитування серед роботодавців щодо 
програмних результатів.
Думка (і конкретні пропозиції) роботодавців враховується при плануванні вибіркових курсів та під час 
наповнення практичних дисциплін (“Друковані медії”, “Цифрова журналістика”, “Телеформати”, 
“Радіожурналістика”, “Креативні індустрії”, “Мультимедійна історія”, “Маркетингові комунікації”). 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Підрозділ студентської кар’єри і Асоціація випускників УКУ активно працюють у цьому напрямку 
(http://alumni.ucu.edu.ua/). Школа журналістики УКУ постійно відстежує професійний розвиток 
випускників й розповідає про їхні досягнення на своїй сторінці у фейсбуці та на сайті Школи 
(http://journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/9958/). Окрім того, Український католицький 
університет формує реєстр працевлаштування випускників, зокрема магістрів-журналістів.  Викладачі 
через свою професійну задіяність і контакти долучаються до створення певної візії щодо подальшого 
шляху наших випускників.
Також варто наголосити, що під час навчання зі студентами обох курсів працюють ментори, 
допомагаючи їм налагодити контакти з редакціями українських та закордонних видань, спрямовують 
їх професійний розвиток, допомагають обрати місце практики з огляду на професійні інтереси та 
перспективу майбутнього працевлаштування. Кафедра активно працює з головними редакторами 
видань, промуючи професійне портфоліо студентів та випускників.
 Оскільки упродовж усього навчання студенти Школи журналістики УКУ готують та публікують власні 
матеріали, ми стало співпрацюємо з національними та регіональними медіями, серед яких 
партнерські відносини налагоджені із: Радіо Свобода, KyivPost, texty.org.ua, Zaxid.net, Львівська хвиля, 
LB.ua, Platfor.ma, Українська правда, Громадське.tv, УП.Життя, Новое время, The Ukrainians, Reporters 
та іншими.

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 журналістики.
Завдяки постійному моніторингу різних процесів в УКУ ми бачимо, що є кілька проблем в ЗВО, 
зокрема із розвитком викладацької майстерності: викладачі не хочуть формально проходити 
підвищення кваліфікації, а хочуть підвищити якість викладання  та свою майстерність дійсно; із 
процесом інтернаціоналізації: потрібно мати ширше меню англомовних дисциплін для залучення 
більшої кількості іноземних студентів за обміном, але викладачі неохоче витрачають свій час та 
зусилля на розроблення таких дисциплін. ЗВО вважає, що цілісна система забезпечення якості мала б 
допомогти виправити такі труднощі.
Наприклад, після моніторингу роботи їдалень у 2018/2019 н.р., завдяки участі багатьох респондентів, 
вдалося отримати суттєві орієнтири для поліпшення роботи і вже на початку нового навчального року 
викладачі та студенти з сатисфакцією відзначили ці зміни. 

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?
Експертна комісія рекомендувала: доцільно збільшити обсяг науково-видавничої діяльностіі 
педагогічного колективу випускової кафедри журналістики, зокрема видання посібників, і 
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підручників з грифом МОН України; з метою більш ефективної наукової підготовки магістрів, 
необхідно активізувати наукові дослідження за напрямом підготовки; з метою більш ефективної 
фахової підготовки магістрів, за підсумками першого випуску студентів програми розробити нові ОПП, 
ОКХ та навчальний план; необхідно надалі зміцнювати матеріально-технічну базу підготовки 
магістрів-журналістів.
Пропозиції експертної комісії були максимально враховані, зокрема налагодили науково-видавничу 
діяльність («Репортаж» В. Павлів, «Журналістський фейлетон»  В. Павлів, «365. Книжка на кожен 
день, щоб справляти враження культурної людини» Г. Улюра, «Новинна грамотність» З.Красовська (у 
співавторстві)). Для ефективної наукової підготовки започатковано збірник наукових праць «Наукові 
записки Українського католицького університету». Серія «Журналістика. Медіакомунікації». Студенти 
досліджують фонди Національного українського музею Чикаго та захищають наукові роботи, 
ґрунтуючись на першоджерелах. Також напрацьовано профіль освітньої програми з оновленими 
стандартами. Оскільки практичний інтенсив вимагає технічного забезпечення, освітня програма  
сутнісно зміцнила матеріально-технічну базу сучасною технікою.

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 етапі 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 
авдиторією.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
У ЗВО “Український католицький університет” розроблена Внутрішня система забезпечення якості 
освіти, яка має на меті гарантувати платформу власного розвитку університету. Для напрацювання 
Внутрішньої системи забезпечення якості освіти створено робочу групу та визначено 7 основних 
Політик УКУ, які є складниками Внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти:
1. Політика у питаннях Етосу та цінностей, служіння – відповідальний: проректор із призначення та 
місії УКУ М. Маринович.
2. Політика у питаннях академічної доброчесності і свободи, а також протидії академічному плагіату – 
відповідальна: керівник науково-організаційного відділу М. Пиріг. 
3. Політика забезпечення якості освітньої діяльності з акцентом на студентоцентрованість – 
відповідальна: проректор з науково-педагогічної роботи С. Опацька. 
4. Політика розвитку наукової діяльності – відповідальний: проректор з наукової роботи І. Скочиляс. 
5. Кадрова політика – відповідальна: керівник відділу управління персоналом У. Кульчицька. 
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 Д. Шеренговський. 
7. Інформаційна політика – відповідальна: проректор з розвитку та комунікації Н. Климовська.

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?
“Положення про освітній процес”, документ розміщено на сайті в розділі “Загальна інформація”. 
Ключові права та обов'язки  учасників освітнього процесу окремо проговорюємо в рамках щорічної 
Орієнтаційної сесії для нових викладачів та студентів у другий тиждень вересня. 

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
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http://journalism.ucu.edu.ua/nekategorizovano/10077/       https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Profil-osvitnoyi-programy-ZHurnalistyka-
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)
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Profil-osvitnoyi-programy-
ZHurnalistyka-spetsialnosti-061-ZHurnalistyka-magistr.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
До сильних сторін програми належить її спрямованість на міждисциплінарність, адаптивний підхід, 
можливість для студентів вибудовувати індивідуальні траєкторії, проявляти ініціативу і формувати 
власне професійне «я». Поєднання універсальних вмінь дає можливість творити спеціалістів нової 
якості.  Навчання «з середини», через задіяність студентів у конкретні проєкти, формують активну 
професійну позицію наших майбутніх випускників, їхнє внутрішнє бажання постійного зростання і 
вдосконалення. Захист магістерських робіт переконує у доцільності такої траєкторії руху, результати 
якої втілені у професійному вишколі випускників.
Слабкі (радше вразливі) сторони: медії в сучасному світі швидко змінюються, піднімаючи хвилю 
медійної активності серед широкого кола людей; цифровізація інформаційних процесів спонукає до 
пошуку нових медійних форматів, відтак нових професіоналів своєї справи. Слід оперативно 
реагувати на потреби медійного середовища, поєднання різних напрямів вимагає постійного 
тримання балансу, моніторингу, узгодження. 
Варто посилити продукування медійних текстів англійською мовою, також кількість цілком 
англомовних курсів поки що є недостатньою. Працюємо над збільшенням.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
У своєму підході до навчання дотримуємось балансу між новизною і послідовністю, керуючись 
принципом «постійні та водночас оновлювальні».  Упродовж найближчих 3 років бачимо сенс 
рухатися в обраному напрямі з перманентними переглядами окремих засад, відповідно до сучасних 
змін та потреб і можливостей, що з’являтимуться.
Вбачаючи основну ціль ОП в покращенні професійного досвіду здобувача, плануємо підсилити 
професійний  вишкіл нових цифрових медійних професій. Вдосконалення такої моделі навчання 
передбачає активізацію взаємодії з потенційними працедавцями, а також розширення 
міждисциплінарних зв’язків, зокрема ІТ. Відтак здобутий досвід сприятиме конкурентоспроможності 
випускників програми у професійній галузі на ринку праці.
Плануємо налагодження тісніших освітніх і наукових зв’язків з європейськими університетами, де є 
цікаві для нашої програми напрями. Також будемо працювати над збільшенням англомовних курсів, а 
відтак над кращою спроможністю наших студентів брати участь у міжнародних проєктах.

 
 
          
  

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
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***

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: 14.02.2020 р.
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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

Мультимедійна історія навчальна 
дисципліна

Мультимедійна_історія_18-19.pdf Xzn9CLNmGqVREWA+FxxDF4KLfd7WA2K3OBfD0ubLhnQ= мультимедійна 
аудиторія, 
ньюзрум

Християнська 
духовність

навчальна 
дисципліна

Силабус_християнська духовність 18-19 
н.р.pdf

facDNTnkhK2WS0MJ8fyd7CLmf5cC3V6fLk790Mq7b28= мультимедійна 
аудиторія

Цифрова журналістика навчальна 
дисципліна

Силабус_Цифрова журналістика 18-19.pdf KxmUEd1i7cKOgC8oI23c5/0T+mMRsHnLO4j+gU2JvVc= мультимедійна 
аудиторія, 
ньюзрум, 
безкоштовні 
онлайн-сервіси 
та каталоги 
Flourish, 
DataWrapper, 
Google 
SpreadSheets, 
Google Analytics, 
SimilarWeb та 
інші.

Друковані медії навчальна 
дисципліна

Силабус_Друк медії 18-19.pdf F0mmota1n2WlqkA0Qn1jsfwW29tRtCEAS83LMWUU2/Y= мультимедійна 
аудиторія, 
ньюзрум

Історія ідей навчальна 
дисципліна

Історія ідей.pdf KBSEkQhZX0hv+kB4wydjgGJy/mZwF8RbuQdU01S5wR8= мультимедійна 
аудиторія

Магістерська робота підсумкова 
атестація

Методичка_магістерський проект.pdf nPv1o0uvPoHtpQ0Lquvplc3mTk1DWThce3tOZ5euX2Y= мультимедійна 
аудиторія

Виробнича практика практика Робоча програма практики.pdf o/qOe8Rv1dNc19aTOeMX4bbpBGyhBmXygymlLWHNG7c=

Психологія комунікацій навчальна 
дисципліна

Силабус_П_К.pdf 5MWUXnYk+cVGKrZVGTAPhkFnVI0vAVmO4naWMPUF5f4= мультимедійна 
аудиторія

Медіаефекти та 
пропаганда

навчальна 
дисципліна

Силабус_Пропаганда і 
медіафекти.docx.pdf

MKT4VbUJXtJ9ZVLRVw5/mVVK5WhBm2p3o741lZdkLTQ= мультимедійна 
аудиторія

Християнство в 
світовій літературі  ХХ 
ст.

навчальна 
дисципліна

Силабус_Християнство в світовій 
літературі.pdf

lEWVMPOWoBhlas6F3y5Wp1I0JA7ObxCj9HxUEBw5L44= мультимедійна 
аудиторія

Кіно і наративи навчальна 
дисципліна

Силабус_Кіно і наративи.pdf pF1z8odITSJcV+XyPwnm/CzoCpPPvkwslLzXRYoVTbo= мультимедійна 
аудиторія

Політичні комунікації навчальна 
дисципліна

Силабус_Політичні комунікації 
2018.docx(1).pdf

LxtSW/KrFlRejAZDsutYXS8yvRZtfbDt87xjTzGqmXI= мультимедійна 
аудиторія

Маркетингові 
комунікації

навчальна 
дисципліна

Силабуси_3-4 
сем_Маркетингові_комунікації.pdf

9wPUmsRo/1YqgbQDzyNunaFE5OFdRGgTeuJ1N0q00Ys= мультимедійна 
аудиторія, 
навчальна 
телерадіостудія, 
ньюзрум

Критичне мислення навчальна 
дисципліна

Силабус_Критичне мислення.pdf FgNGbE2Fb13sfmIEmJ+gHq+MAeS2fjXR+Raz3IrMhgI= мультимедійна 
аудиторія

Медіакритика навчальна 
дисципліна

Силабус_Медіакритика_2019-2020.pdf Y1+SrDjnN47Ek6+4Yt2KjlNxm5UWwd9QHSilMBY2A+o= мультимедійна 
аудиторія

Соціологія міста навчальна 
дисципліна

Силабус_Соціологія міста 19-20р .pdf 0jlFNOaQcOyKuVj5smfZLKwQdbh4j9egPY+HGQdRCLU= мультимедійна 
аудиторія

Емоційний брендинг навчальна 
дисципліна

Емоційний_брендинг_2019-20.pdf RPldsdHwCGnj6ZEVCZuCxLY8/gZdV2GQ68kkDPh8Yiw= мультимедійна 
аудиторія

Репортаж навчальна 
дисципліна

Силабус_Репортаж 2019.pdf IODmWMeuiZkCiPad2FiMCJsahg1mjy4u6vQ8mJtsBwM= мультимедійна 
аудиторія

Журналістське 
розслідування

навчальна 
дисципліна

Силабус_Журналістські 
розслідування.docx.pdf

4U4EoVXxkJRgo03S88rCIxAaTGDKpAxHFVga2vhSnUA= мультимедійна 
аудиторія

Відеоформати навчальна 
дисципліна

Силабус_Відеоформати_2019.pdf 5KFVNyhp8q3rZe2M4A5X3sabcaQ+LE4RIPerAGnhHCE= мультимедійна 
аудиторія, 
ньюзрум, 
телерадіостудія

Аналітична 
журналістика

навчальна 
дисципліна

Силабус_Аналітична 
журналістика.docx.pdf

pX6g2Cb2oEQYFgj2kSXrp2xgMHT14+cdNdn33xbzcaA= мультимедійна 
аудиторія

Креативні індустрії навчальна 
дисципліна

Креативні індустрії 2019.pdf coKNX7yZ2J0YD64d5EeXzxZyUr912viDZftsBmzp5SE= мультимедійна 
аудиторія, 
ньюзрум

Телевізійні новини навчальна 
дисципліна

Силабус_Телевізійні_новини_2019.pdf aiBBJn2TbLUNyOWsKGnsuoCJKesiYLumRnzcqG5FP+g= мультимедійна 
аудиторія, 
ньюзрум, 
телерадіостудія

Радіожурналістика навчальна 
дисципліна

Силабус_Радіожурналістика.pdf s86e9ihMXAD3OU/9YUeUa2tn4a5CkFfvNUQB3iUdFIs= мультимедійна 
аудиторія, 
ньюзрум, 
радіостудія

Редактор контенту навчальна 
дисципліна

Силабус_Редактор-Контенту_2018.pdf WVWe+OUbKLnTAL+t++wGbrOMAM7sxtzPC7As3xqFgNM= мультимедійна 
аудиторія

Медіаетика/Медіаправо навчальна 
дисципліна

sylabusUCUetos.pdf v0ZLzLTtVjAK8+z7rJNJ9P/Po8+Mr4hrr0oP7GU1+N0= мультимедійна 
аудиторія



дисципліна аудиторія

Англійська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

syllabus Academic English Journalism.pdf 0cQljYOF9107P0NdAI+dnkFD2+4bGlUIbD1sXlHMuTs= мультимедійна 
аудиторія

Медіариторика навчальна 
дисципліна

Силабус_Медіариторика.pdf 7qSTs12X5EZEQzdiHWW0Q1XAmMHbdpEhdbCRYQjMRdU= мультимедійна 
аудиторія, 
телерадіостудія

Управління проєктами навчальна 
дисципліна

Силабус_Проектний_менеджмент_2020.pdf oerSL2iyk4pohFSypd8IBt7jcc4B9KWVfmO0UaThKVs= мультимедійна 
аудиторія

Соціологія медій навчальна 
дисципліна

Соціологія медій 2019.pdf t2EEAIcGuvmaJf5BXkHbNvYMEOOgvn0uveyJvvYEBk4= мультимедійна 
аудиторія, 
доступ до 
Інтернету та 
будь-якого 
текстового 
редактора

 
* 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

256691 Дуда Назар 
Миронович

Старший викладач Креативні індустрії Перехрест 
Ольга 
Олександрівна, 
викладач, 
кафедра 
журналістики, 
магістр 
журналістики, 
професійне 
коло, 0,5 року

256689 Корнецький Артем 
Олегович

Доцент Маркетингові 
комунікації

Кулигіна Олена 
Валеріївна, 
Львівська 
бізнес-школа, 
професійне 
коло, 0,5 року

251767 Ланюк Євген  
Юрійович

Викладач Психологія комунікацій Брунова-
Калісецька 
Ірина 
Володимирівна, 
сумісник, 
кафедра 
журналістики, 
кандидат 
психологічних 
наук, 
професійне 
коло, 7 років

65659 Дзюбан Оксана 
Миронівна

Старший викладач Англійська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Професійне 
коло

209997 Щурко Юрій 
Олексійович

Завідувач кафедри Християнська 
духовність

3, 10, 15, 16, 17, 
18

7286 Балинський Ігор 
Олексійович

Доцент Радіожурналістика 8, 10, 11, 16, 17, 
18

278878 Працьовита  
Наталія 
Дозиславівна

доцент Англійська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Професійне 
коло

103088 Городиський Іван 
Михайлович

Старший викладач Медіаетика/Медіаправо 2, 3 ,10, 11 ,16, 
17

117788 Шпот Наталія 
Володимирівна

Викладач Управління проєктами професійне 
коло

217675 Міхеєва Оксана 
Костянтинівна

Завідувач кафедри Соціологія міста 1, 5, 8, 15, 16, 
17, 18

156297 Грицак Ярослав 
Йосипович

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

280165 Красовська Зоя 
Юріївна

викладач Редактор контенту 8,13, 15, 17.

278904 Улюра Ганна 
Анатоліївна

доцент Друковані медії 2, 3, 5 ,8, 15, 16, 
17, 18.

245280 Трухімович Сергій 
Володимирович

Викладач Маркетингові 
комунікації

Професійне 
коло

117274 Яськів Олег 
Ігорович

Професор Кіно і наративи 1, 2, 5, 10, 13

278874 Ляшева Альона 
Сергіївна

старший викладач Соціологія медій 5, 6, 8, 15

229170 Кіпіані Вахтанг 
Теймуразович

Викладач Політичні комунікації професійне 
коло, 8

229172 Опока Юрій 
Васильович

Викладач Аналітична 
журналістика

5, 8, 10, 15, 17, 
18.

218293 Бабенко Вікторія 
Володимирівна

Завідувач кафедри Медіариторика 2, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14.

142852 Плоцідем Михайло 
Михайлович

Викладач Християнська 
духовність

10,17



229173 Ощудляк Омелян 
Іванович

Викладач Телевізійні новини 8, 16, 17, 18.

147915 Джеджора Олена 
Володимирівна

Старший викладач Історія ідей 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 
10 

256697 Шкраб’юк Андрій 
Петрович

Асистент Репортаж Паплаускайте 
Марія 
Олександрівна, 
викладачка, 
кафедра 
журналістики, 
магістр 
журналістики, 
професійне 
коло, 0,5 року.

 
 

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

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Мультимедійна історія

- Розбиратися в особливостях жанру 
«мультимедійних історій», розрізняти 
види та формати втілення подібних 
матеріалів;
- Пройти всі етапи створення історії: від 
розробки ідеї до презентації перед 
аудиторією;
- Оволодіти навичками роботи із 
технічними елементами. Зокрема, 
налаштування камери, робота у 
монтажній програмі, верстка на он-
лайн платформі;
- Засвоїти основні підходи та 
особливості збору інформації для 
створення мультимедійної історії;
- Розробляти тему, здійснювати пошук 
героїв та якісну обробку інформації;
- Бути відповідальним за достовірність 
та правдивість інформації;
- Вміти підготувати та реалізувати 
запис відео інтерв’ю з героями, 
ознайомитися із особливостями цього 
етапу;
- Самостійно знімати та монтувати 
відео матеріал;
- Усвідомлювати особливості написання 
тексту для мультимедійної історії й 
бути готовим до його редагування;
- Засвоїти принципові позиції в питанні 
верстки матеріалу (графічні елементи, 
кольори та композиційні рішення);
- Навчитися працювати у команді і 
результативно вирішувати робочі 
питання

практичні заняття, самостійна робота, 
презерація проєктів

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;
-визначення та характеристики 
сучасних псевдодуховних уявлень;
-духовну проблематику, яка охоплює 
найважливіші ланки духовного життя: 
любов Бога до людей та людей до Бога, 
Троїчне спілкування як модель 
людських взаємин, вияв Божої любові у 
жертві Ісуса Христа, роль молитви та 
Євхаристії в духовному житті, участь у 
житті Христа та наслідування Його в 
особистому житті; пристрасті і 
боротьба з ними; характеристики 
молитовного подвигу християнина;

повинен вміти:
- аналізувати розвиток християнської 
духовності через призму історії, 
зокрема, її філософсько-богословських 
та суспільних парадигм; та через 
призму культурології, де розглядаються 
парадигми домодерного, модерного та 
постмодерного періодів;
- на основі аналізу характеристик 
постмодерної парадигми формувати 
критичне мислення, вміння оцінювати 
стан та амбієнт сучасного українського 
суспільства, вияви постмодерного етосу 
в культурі;
- визначити актуальність християнських 
цінностей в сучасних умовах, відповідь 
Церкви на потреби та виклики часу, 
роль християн різних конфесій у 
суспільному житті, місце та 
актуальність кериґми;
- оцінити духовний стан сучасного 
українського суспільства та 
актуальність християнських цінностей 
у даних умовах;
- визначити основні засади 
автентичного духовного життя та 
перепон на його шляху;
- визначити роль християнина різних 
конфесій у суспільному житті.

практичні заняття, індивідуальні 
завдання, самостійна робота

залік



Цифрова журналістика

• знати національні і зарубіжні етичні 
стандарти роботи журналіста (баланс 
думок, оперативність, точність, 
достовірність, відокремлення
фактів від оцінок, повноту), розрізняти 
поняття об’єктивності та 
неупередженості;
• розумітися на специфіці подачі 
інформації у цифрових медіях, 
форматах та жанрах онлайн-видань;
• аналізувати формати роботи, 
тематичну та жанрову спрямованість 
українських та світових цифрових 
медій;
• вміти аналізувати новини на 
дотримання основних стандартів 
інформаційної журналістики;
• вміти знайти тему та пропонувати 
план до її розробки;
• володіти основними підходами до 
підбору джерел інформації, вміти їх 
класифікувати та варіювати методи 
роботи залежно від типу джерела;
• знати основні бази даних державних 
реєстрів та відкритих даних в Україні, 
бути обізнаними у змісті даних, що 
представлені у кожному з
реєстрів;
• знати основні особливості 
журналістики даних та компетенції 
журналістів, що працюють у цьому 
жанрі;
• ознайомитися з основними 
функціональними задачами аналізу 
даних для медій, опанувати 
інструменти для аналізу даних за 
допомогою
таблиць (робота в Google 
SpreadSheets);
• вміти шукати історії у даних;
• засвоїти нові методи, засоби і 
технології професійної діяльності, 
зокрема графічного оформлення 
матеріалу;
• ознайомитися з типами графічної 
подачі інформації, функціональними 
особливостями різних графічних форм 
візуалізації;
• опанувати деякі з інструментів 
візуалізації даних (Flourish, 
DataWrapper) та ознайомитися з 
каталогами, що допомагають обрати та 
створити
основу для візуалізації;
• ознайомитися з принципами 
мультимедійності та 
мульплатформності медій; отримати 
розуміння про SMM стратегії та різні 
підходи до
роботи на різних соціальних 
платформах;
• озайомитися з інструментами аналізу 
кількісних показників залучення 
аудиторії, знати про ключові метрики 
для визначення охоплення
аудиторії.

практична робота, індивідуальні 
завдання, самостійна робота, групові 
завдання, аналіз проєктів.

іспит

Друковані медії 

Після закінчення курсу студенти та 
студентки отримують готовий 
надрукований журнал, створений під 
час навчання. Вони повинні розуміти, у 
чому специфіка роботи друкованих 
медіа, опанувати роботу в різних 
жанрах та форматах, отримати базові 
навички роботи з програмами для 
дизайну та верстки

практична робота, індивідуальні 
завдання, групова робота, дискусії, 
обговорення

іспит

Історія ідей

Вдосконалюють свої навички навчання: 
читання, аудіювання, говоріння, логіка, 
дебати, правильна дикція, вимова, 
узгодженість, аналіз, синтез.

Студенти зможуть: обговорювати, 
посилатись та в різних мірах розуміти 
конкретні вивчені роботи; оцінювати та 
узагальнювати ідеї, знайдені в кількох 
читаннях різних авторів; 
глибше розуміти постійні питання 
людського існування через розмову з 
однокурсниками; 
мати більш широку ліберальну освіту; 
легше розглядати альтернативні 
варіанти кар’єри та зміни кар'єри, 
зазнаючи кількох дисциплін; 
брати участь у постійному 
інтелектуальному діалозі про великі 
ідеї, що містяться у найвпливовіших 
книгах європейської цивілізації, якими 
свідомо чи несвідомо керується сучасне 
життя; 
функціонувати ефективніше як члени 
демократичного суспільства з 
незалежним судженням

дискусії, самостійна робота, 
індивідуальні завдання.

іспит

Магістерська робота

мати широку ерудицію, 
фундаментальну наукову базу, 
володіти методологією наукової 
творчості, сучасними інформаційними 
технологіями, методами отримання, 
опрацювання, зберігання і 
використання інформації, бути 
спроможними до творчої науково-

самостійна робота, консультації з 
науковим керівником, науковим 
консультантом

захист магістерської рогботи



дослідницької і науково-педагогічної 
діяльності.

Виробнича практика

розширити пізнавально-
ознайомлювальні знання студентів у 
сфері сучасних медій та сприяти 
формуванню  комунікативної 
компетенції особистості;
 отримати професійні навики в системі 
засобів масової комунікації,
здобути початковий досвід медійної 
праці, об’єднавши теоретичні знання з 
набуттям практичних навичок.
оволодіти сучасними медійними 
методами, технологіями, формами 
організації діяльності у сфері 
соціальних комунікацій

практична робота, самостійна робота залік

Психологія комунікацій

- знати психологічні засади мовлення;
- враховувати комунікативні технології 
переконливої комунікації;
- засвоїти стадії переконання, те, як 
реципієнт аналізує повідомлення і від 
чого залежить ефективність 
переконання;
- розуміти ефективні  практики 
комунікатора і принципи  активності 
аудиторії;
- минати маніпуляції і вміти 
протистояти  їм;
- усвідомлювати партиципативні 
процеси;
- розуміти теорію мотивації соціального 
вивчення; 
- логічно мислити, аргументовано 
відстоювати свою точку зору

практичні заняття, робота в групах, 
самостійна робота

залік

Медіаефекти та пропаганда

знати головні етапи вивчення концептів 
«пропаганда», «медіаефект», 
«маніпуляція» і тд;    
розрізняти не/маніпулятивний контент; 
вміти застосовувати спеціальний 
інструментарій для аналізу пропаганди 
і маніпуляцій;
знати механізми захисту від 
інформаційних маніпуляцій і 
пропаганди;
аналізувати контент різного характеру;   
формулювати кваліфіковані висновки, 
котрі стосуються предмету;
синтезувати і аналізувати політичні 
повідомлення;
будувати гіпотези, котрі стосуються 
інформаційних і пропагандистських 
кампаній;
вміти працювати з маніпулятивним 
контентом;
напрацьовувати власний (авторський) 
методологічний апарат і підходи до 
роботи з маніпулятивними практиками;
експериментувати з форматами

практичні заняття, обговорення, 
самостійна робота, аналітичний 
матеріал

залік

Християнство в світовій літературі  ХХ ст.

• знати загальну історію християнства;
• знати загальну історію світової 
літератури ХХ ст.;
• володіти навиками та інструментами 
написання аналітичного, критичного чи 
есеїстичного тексту;
• використовувати здобуті знання в 
спеціалізації культурна журналістика, 
літературна критика;
• використовувати інструменти 
презентації в професійній реалізації;
• критично та логічно мислити, 
аргументовано відстоювати власну 
позицію;
• образно мислити.

практичні заняття, індивідуальна 
робота, дискусії

залік

Кіно і наративи

- знати історію кіно;
- знати принципи драматургії 
кіносценаріїв;
- володіти вміннями кіножурналіста у 
жанрах критичної і аналітичної статті, 
інтерв’ю, кіноогляду;
- застосовувати механізми презентації 
(вербальні, невербальні, 
психолінгвістичні); 
- визначати вдалу структуру усного 
виступу;
- логічно мислити, аргументовано 
відстоювати власну точку зору; 

практичні заняття, дискусії, самостійна 
робота

залік

Політичні комунікації

знати головні етапи еволюції процесу 
вивчення комунікації і розуміти 
особливість кожного етапу;    
розрізняти токсичну і нетоксичну 
комунікації; 
вивчити головні методи дослідження 
каналів і контенту;
розуміти головні принципи 
маніпулювання інформацією і знати 
механізми захисту від маніпуляцій;
аналізувати контент різного характеру;   
формулювати кваліфіковані висновки, 
котрі стосуються предмету;
синтезувати і аналізувати політичні 
повідомлення;

практичні заняття, дискусії, публічний 
виступ

іспит



будувати гіпотези, котрі стосуються 
комунікації і комунікативних стратегій;
вміти працювати з політичними 
промовами: 
аналізувати/писати/виголошувати;
напрацьовувати власний (авторський) 
методологічний апарат;
експериментувати з форматами;  

Маркетингові комунікації

ознайомитися з ключовим дефініціями 
маркетингу,
знати, як застосувати знання цільових 
аудиторій, властивості продукту, 
потреби клієнта для комунікації 
професійних характеристик та 
конкурентних переваг персонального 
бренду або медіа продукту.
- Навчитися робити маркетингові 
дослідження та аудит бренду в 
середовищі та інтернеті.
- Навчитися оцінювати з точки зору 
клієнта сильні і слабкі сторони 
продукту/бренду, а також визначати та 
комунікувати їх конкурентні переваги.
- Навчитися визначати різні сегменти 
цільових аудиторій та канали 
просування, завдяки яким зможуть 
побудувати найефективнішу 
комунікацію і донести цінність свого 
продукту/бренду до обраного сегменту 
клієнтів
 знати види медіасупроводу діяльності 
організації чи людини та ключові 
відмінності між ними.
Розуміти канали комунікації з цільовою 
аудиторією.
Застосовувати принципи формування 
команди для проведення рекламно-
інформаційного супроводу.
Розуміти критерії ефективності 
проведених заходів.
Знати що таке бриф для збору 
інформації.
Знати що таке технічне завдання для 
розробки відео.
Практикувати найпростіші креативні 
методики для генерації ідей.
Знати послідовність організації 
розробки рекламних матеріалів.
Використовувати принципи створення 
рекламного повідомлення.
Знати принципи роботи з digital-media.
Розуміти основні носії рекламних 
повідомлень та каналів комунікації з ЦА 
та відмінності між ними.
вміти організовувати роботу команди, 
також в дистанційному режимі і 
делегувати повноваження.
Працювати з брифом.
Планувати, організовувати і проводити 
створення рекламних повідомлень, 
зокрема відеоспотів та забезпечувати їх 
рекламно-інформаційний супровід
Презентувати власну роботу
Звітувати про проведену роботу.
Оцінити ефективність проведеної 
роботи.
Підготувати звіт власної роботи.
Розробляти концепти рекламного 
повідомлення.

практичні заняття, робота в групах, 
дискусії, індивідуальні завдання

залік, іспит

Критичне мислення

- встановлювати суттєві ознаки 
критичного мислення;
- визначати сфери, де критичне 
мислення стане в пригоді;
- підвищити власну ефективність та 
успішність схвалюваних рішень;
- вести переговори, дискусії, дебати;
- аналітично опрацьовувати контент;
- розширювати своє бачення і розвивати 
навики поводження з ризиком;
- проявляти здатність довести 
опонентам чи адресатам доцільність 
своєї позиції за допомогою 
аргументації;
- формувати переконання  з уваги теорії 
аргументації і доказової бази.

практичні заняття, індивідуальні 
завдання, самостійна робота

залік

Медіакритика

- знати основні поняття медіакритики;
- знати сфери застосування 
медіакритики у професійній роботі 
журналістів;
- закріпити розуміння професійних 
стандартів; 
- знати основні осередки медіакритики 
в Україні, особливості їхньої діяльності 
та напрямки роботи;
- володіти розумінням ролі 
суб’єктивного у медіакритиці;
- знати про основні поняття 
медіаграмотності та критерії оцінки 
якості журналістських матеріалів;
- вміти визначати маніпуляції та 
розрізняти їхні види; 
- вміти визначати ознаки матеріалів, що 
мають ознаки замовності; 
- знати про особливості медіаринку 
України; 
- володіти інструментами визначення 
власників медій та основних норм 
українського законодавства щодо 
прозорості медіавласності; 
- вміти формувати методологію 

практичні заняття, самостійна робота, 
індивідуальні завдання

іспит



медіакритичного дослідження; 
- володіти навичками кількісної та 
якісної оцінки впливу медій; 
- вміти визначати основні професійні 
дилеми української журналістики; 
- вміти визначати наскрізні наративи та 
замовчані теми у медіапросторі; 
- вміти застосовувати специфічні 
методи медіааналізу до різних типів 
ЗМІ;
- закріпити особисту професійну 
позицію щодо меж свободи та 
відповідальності у професії журналіста.   

Соціологія міста

знати місце урбаністики й соціології 
міста у сучасній системі гуманітарних і 
соціальних наук (зокрема соціології, 
історії та культурології)
розуміти комплексне бачення міста як 
складного та багатоаспектного 
феномену.
розуміти ключові теорії, 
володіти основними методами 
дослідження міського простору та 
необхідною термінологією
застосовувати необхідну теоретичну і 
методологічну базу для
 критичного осмислення 
запропонованих методів та 
пояснювальних схем, наявних в 
урбаністиці.
навчитися організовувати і проводити 
самостійні соціологічні дослідження у 
галузі соціології міста.
інтерпретувати й узагальнювати 
отримані результати, формулювати 
власні судження.
презентувати результати дослідження 
та захищати власну позицію перед 
аудиторією.
Формулювати рекомендації щодо 
оптимізації процесу управління містом.

семінарські завдання, дискусії, 
презентації

залік

Емоційний брендинг

розуміти принципи створення 
цифрового контенту
▪ володіти сучасними методами для 
створення цифрової продукції
▪ вміти розкрити емоційний потенціал 
повідомлення
▪ знати систему форматних вимог до 
контенту
▪ ознайомляться з структурою фільму 
про бренд
▪ володіти основами презентації історії
▪ визначати «капітал» бренду
▪ застосовувати на практиці наукові 
знання з нейроекономіки та психології
▪ вміти розділяти завдання між 
учасниками творчо-виробничої групи
▪ засвоїти рівні цільової цінності

практичні заняття, індивідуальні 
завдання, самостійна робота

залік

Репортаж

знати національні і зарубіжні етичні 
стандарти роботи журналіста (точність, 
достовірність, коректна робота з 
джерелами, розмежування фактів і 
думок, плюралізм у поданні точок 
зору);
враховувати головні засади роботи з 
джерелами інформації та методами її 
збору (інтерв'ю, спостереження, робота 
з документами, електронними базами 
даних, соціальними мережами);
отримувати інформацію від 
ньюзмейкерів на місці події, на прес-
конференціях, брифінгах тощо, 
обробляти інформацію, отриману 
дистанційно (робота з науковими і 
антропологічними бібліо-джерелами);
перевіряти правдивість отриманої 
інформації, верификувати істинність 
висловлювання;
збирати потрібну інформацію 
опонувати техніки включеного 
спостереження;
вибирати і формулювати актуальну 
тему матеріалу, визначати 
інформаційний привід та подальший хід 
роботи над репортажем;
пропонувати актуальні теми;
розуміти основні етичні та виховні 
принципи репортажу
засвоїти нові методи, засоби і 
технології професійної діяльності, 
зокрема включення елементів 
аналітичних жанрів у художній 
репортаж;

практичні заняття, самостійна робота, 
написаний та опублікований репортаж

залік

Журналістське розслідування

- знати головні етапи у підготовці, 
проведенні й публікації 
журналістського розслідування;
- вміти не піддаватися на маніпуляції;
- вміти застосовувати спеціальний 
інструментарій (методи) 
журналістського розслідування;
- знати як не піддаватися на 
ціленаправлені маніпуляції;
- аналізувати контент різного 
характеру;
- формулювати кваліфіковані висновки, 
котрі стосуються предмету;
- синтезувати і аналізувати політичні 

практичні заняття, творче завдання, 
самостійна робота

залік



повідомлення;
- будувати гіпотези, котрі стосуються 
потенційних зловживань;
- вміти працювати з темами, котрі 
піддаються розслідуванню;
- напрацьовувати власний (авторський) 
методологічний апарат і підходи до 
роботи з маніпулятивними практиками;
- експериментувати з форматами;

Відеоформати

знати національні і зарубіжні практики 
форматних підходів;
засвоїти нові методи, засоби і 
технології професійної діяльності, 
зокрема графічного оформлення 
матеріалу;
враховувати особливості цифрової мови 
(відео з сматфону);
знаходити актуальну тему, планувати 
подальший хід втілення ідеї;
створювати сценарії для різних 
форматів з яскравими героями і 
влучною назвою;
вибирати ресурси для візуальної 
розповіді;
використовувати засоби ігрового та 
неігрового кіно, для створення 
суб’єктивних світів у власному фільмі;
пропонувати спосіб структурувати 
історію;
визначати специфіку 
макродраматургічного аналізу часу, 
характеру і місця;
розуміти специфіку поєднання 
сюжетних компонентів;
вміти самостійно знімати і монтувати 
матеріал;
планувати проектну роботу в команді;
розуміти основні етапи препродакшену, 
продакшену і постпродакшену

групові та індивідуальні творчі 
завдання, самостійна робота. 

іспит

Аналітична журналістика

- знати головні питання, котрі потрібно 
розкрити через аналітичний матеріал (в 
чому проблема», «як вона 
вирішується», «чому ця проблема
важлива для вашої аудиторії);
- використовувати аналітичні техніки 
для підготовки аналітичного тексту й 
текстів з елементами аналітики;
- вміти застосовувати спеціальний 
інструментарій для аналізу пропаганди 
і маніпуляцій;
- знати механізми захисту від 
інформаційних маніпуляцій і 
пропаганди;
- аналізувати контент різного 
характеру;
- формулювати кваліфіковані висновки, 
котрі стосуються предмету;
- синтезувати і аналізувати інформацію;
- будувати гіпотези, котрі стосуються 
предмету аналізу;
- вміти працювати з ілюстративними 
матеріалами;
- напрацьовувати власний (авторський) 
методологічний апарат і підходи до 
роботи з даними;
- експериментувати з форматами;

практичні заняття, творче завдання, 
самостійна робота, аналітичний 
матеріал

залік

Креативні індустрії

-розуміти що таке креативні індустрії, 
як вони працюють, які цінності 
поширюють і як це впливає на 
сьогодення та роботу медіа зокрема.
-здобути досвід взаємодії у команді 
(власній редакції), де скоординовано 
розробляють та втілюють відеороботу, 
що є прикладом втілення креативних 
індустрій на альтернативних медіа-
платформах (youtube та соцмережі)

практичні заняття,  групові творчі 
завдання, самооцінка, відеоматеріал

іспит

Телевізійні новини

знати національні і зарубіжні етичні 
стандарти роботи журналіста (точність
засвоїти нові методи, засоби і 
технології професійної діяльності, 
зокрема графічного оформлення 
матеріалу;
достовірність, коректна робота з 
джерелами, розмежування фактів і 
думок, плюралізм у поданні точок 
зору);
враховувати головні засади роботи з 
джерелами інформації та методами її 
збору (інтерв'ю, спостереження, робота 
з документами, електронними базами 
даних, соціальними мережами);
отримувати інформацію від 
ньюзмейкерів на місці події, на прес-
конференціях, брифінгах тощо;
перевіряти правдивість отриманої 
інформації;
збирати потрібну інформацію 
(працювати з джерелами інформації, 
застосовувати різні методи), 
здійснювати її перевірку, селекцію та 
аналіз за методикою «точної» 
журналістики;
вибирати і формулювати актуальну 
тему матеріалу, визначати 
інформаційний привід та подальший хід 
роботи;
оперативно готувати матеріал для 

групові творчі індивідуальні завдання, 
самостійна робота, обговорення в 
групах, самооцінка, телевізійні випуски 
новин

іспит



верстки новин з врахуванням їхньої 
специфіки, працювати в різних жанрах 
і форматах;
працювати в кадрі – бути 
переконливим, природнім, правдиво 
розповідати про важливі події;
пропонувати актуальні теми для 
авторського циклу матеріалів;
редагувати тексти відповідно до 
сучасних професійних стандартів;
вміти самостійно знімати і монтувати 
сюжет, стримити з місця події;
розуміти специфіку висвітлення 
різнопланових подій;
розуміти основні принципи верстки 
інформаційного випуску.

Радіожурналістика

• знати різновиди українського 
радіомовлення, його функції
• розрізняти інформаційні та аналітичні 
жанри радіомовлення, їх жанрові 
особливості
•  розуміти особливості методики 
підготовки радіоповідомлення, 
радіорепортажу, радіоінтерв’ю
• розуміти особливості методики 
підготовки ранкового шоу на радіо
•  знати особливості методики 
проведення випуску новин в прямому 
ефірі
• розуміти особливості сучасної 
радіокомунікації
• аналізувати інформаційні та 
аналітичні жанри радіомовлення
• аналізувати тематичні програми 
приватного та державного 
радіомовлення України
• використовувати при підготовці 
власних матеріалів виражальні засоби 
радіомовлення
• виконувати функції випускового 
редактора: підготувати до ефіру випуск 
новин
• виконувати функції диктора: записати 
в студії та змонтувати в ньюзрумі 
випуск новин
• самостійно підготувати до ефіру 
радіоповідомлення, радіорепортаж та 
радіоінтерв’ю
• самостійно підготувати до ефіру 
радіокоментар і радіонарис
• самостійно проводити прямий 
радіоефір
• готувати розважальне шоу на радіо

творчі індивідуальні та групові 
завдання, аналіз, дискусії, самостійна 
робота

іспит

Редактор контенту

знати специфіку посадових обов’язків 
редактора, основні ролі та обов’язки у 
редакції; розуміти основні задачі та 
напрямки редакторської роботи
орієнтуватися у типології видань та 
особливостях редакторських підходів 
для кожного з них; 
знати і застосовувати основні терміни 
організаційно-планувальної роботи 
сучасної редакції; 
знати національні і зарубіжні етичні 
стандарти роботи журналіста (баланс 
думок, оперативність, точність, 
достовірність, відокремлення фактів від 
оцінок, повноту), розрізняти поняття 
об’єктивності та неупередженості;
вміти аналізувати новини на 
дотримання основних стандартів 
інформаційної журналістики; 
розуміти особливості мови медій; 
знати особливості вживання 
запозичених слів, уміти визначати їх 
доцільність та за потреби;
вміти редагувати тексти та вирізняти у 
них суржикові конструкції;
засвоїти правила перекладу власних 
назв та вживання їх в українській мові; 
орієнтуватися у нормах українського 
правопису, розумітися на різних його 
версіях та особливостях вжитку

практичні завдання, дискусії, 
презентації

залік

Медіаетика/Медіаправо

Знати  основні правила і вимоги 
журналістської етики  та вміти 
застосовувати їх в практичній 
діяльності;
Розуміти основні відмінності та спільні 
елементи в етичних журналістських 
кодексах різних країн;
Вміти робити належні висновки з 
аналізу журналістських кейсів та 
застосовувати їх у власній практичній 
діяльності.
знати права журналіста та межі їх 
реалізації

індивідуальні завдання, презентації, 
обговорення

залік

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

-      враховувати стильові особливості 
академічного письма;

-      розуміти ключові засади резюме;

-      визначати комунікативні засоби 
якісного тексту;

-      застосовувати принципи вдалої 
структури тексту;

-      пропонувати влучні техніки 

практичні завдання, самостійна робота, 
творчі завдання, презентації

залік



авторського висловлювання;
-      аргументовано викладати  свою 
точку в жанрі колонки;

Медіариторика

знати закони риторики – мисленнєво-
мовленнєвої діяльності;
враховувати комунікативні технології в 
практичній роботі;
розуміти основні сугестивні можливості 
медіапродукції;
визначати комунікативні засоби 
персонального бренду;
застосовувати головні механізми 
успішної презентації (вербальні, 
невербальні, психолінгвістичні). 
засвоїти основні засади усного  виступу 
в стилі TEDx;
визначати вдалу структуру усного 
виступу;
пропонувати актуальні виражальні 
засоби авторського висловлювання;
діалектично, логічно мислити, 
аргументовано відстоювати свою точку 
зору;
бачити внутрішню єдність усіх засобів, 
незалежно від формату матеріалу;
минати комунікаційні пастки;
декодувати невербальну мову.

дискусії, індивідуальні завдання залік

Управління проєктами

- знати проходження ланцюжка 
проблема-ідея-ціль;
- валідація ідей;
- постановка цілей та визначення 
критеріїв готовності та успішності 
проекту;
- визначення зацікавлених сторін та їх 
інтересів;
- управління очікуваннями;
- каскадування задач, формування 
структури робіт та об’єму проекту;
- опис вимог через сценарії поведінки 
користувачів;
- планування проекту;
- оцінка задач та визначення бюджету; 
- мінімальний корисний продукт;
- написання проектної документації, 
зокрема Статуту проекту;
- процеси завершення та 
ретроспектива

практичні заняття, індивідуальна 
робота, презентація проєкту

іспит

Соціологія медій

знати відповідні теоріі для дослідження 
соціальної проблеми в медіях
розробляти і запускати соціальні 
дослідження в медіях
 знати основні теоретичні підходи, що 
застосовуються в галузі медіа-
досліджень;
- застосовувати ці підходи у соціальних 
дослідженнях у східноєвропейських 
медіа-сферах
- вибирати відповідні теоріі для 
дослідження соціальної проблеми в 
медіях;
- розробляти і запускати соціальні 
дослідження в медіях

практичні заняття, дискусії, 
індивідуальний проєкт, самостійна 
робота

залік

 


