ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки бакалавра
спеціальності 6.030301 «Журналістика»
у Національному університеті «Одеська юридична академія»

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 09.08.2001 року,
та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 575-А від 11.04.2017
року експертна комісія у складі:
Голова комісії:
Хавкіна Любов Марківна, завідувач кафедри журналістики Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор наук із соціальних
комунікацій, професор, голова комісії;
член комісії:
Бутиріна Марія Валеріївна, завідувач кафедри масової та міжнародної
комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
розглянула подану Національним університетом «Одеська юридична
академія» (НУ «ОЮА») акредитаційну справу та провела безпосередньо в
навчальному закладі у період з 19 по 21 квітня 2017 року експертне оцінювання
відповідності освітньої діяльності вищого навчального закладу державним вимогам
щодо акредитації спеціальності 6.030301 «Журналістика» за ступенем бакалавра.
У ході перевірки експертна комісія ознайомилася з організацією навчального
процесу, його методичним забезпеченням, оцінила рівень знань студентів з
дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу, циклу природничонаукової підготовки та циклу професійної і практичної підготовки, проаналізувала
науково-педагогічний потенціал, організацію наукових досліджень, вивчила стан
навчально-матеріальної бази університету.
У процесі аналізу:
- залучені
і вивчені
матеріали
самоаналізу
спеціальності
6.030301
«Журналістика», підготовлені випусковою кафедрою журналістики;
- перевірені документи навчального закладу та випускової кафедри
журналістики, що підтверджують загальні відомості про університет;
- здійснений аналіз ККР з дисциплін циклів гуманітарної та соціальноекономічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки,
проведених випусковою кафедрою журналістики у процесі самоаналізу;
- проведено аналіз фактичного стану навчальних приміщень, кабінетів;
- проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення навчального
процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної
роботи;
- проведено наради та співбесіди з викладачами, працівниками та студентами
факультету журналістики Національного університету «Одеська юридична
академія».
•
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На підставі вивчення науково-методичного, матеріально-технічного,
кадрового забезпечення та визначення рівня підготовки бакалаврів спеціальності
6.030301 «Журналістика» експертна комісія дійшла такого висновку:
1. Загальна характеристика ВНЗ і спеціальності

Національний університет «Одеська юридична академія» (далі - НУ «ОЮА»)
на сьогодні є багатогалузевим класичним університетом державної форми власності
та підпорядкований Міністерству освіти і науки України.
Модель університету, яка реалізовується, визначає бачення НУ «ОЮА» як:
- європейського університету за стилем, технологіями та якістю наукових
і освітніх послуг із збереженням класичних академічних традицій;
- самодостатнього науково-дослідного закладу, де наукова діяльність є
головною домінантою розвитку;
- високорейтингового університету, який зберігає лідерські позиції у
підготовці та забезпеченні конкурентноспроможності фахівців;
- університету зі стійкими демократичними традиціями, культом якості
знань та науки, академічними свободами, атмосферою творчості,
ініціативності, відкритості;
- вищого навчального закладу із високорозвиненою матеріальнотехнічною базою відповідно до кращих вітчизняних та міжнародних
стандартів.
НУ «ОЮА» є одним з лідерів ВНЗ України за показниками участі у
міжнародних та національних рейтингах і посідає одне з перших місць в державі
серед ВНЗ юридичного профілю.
Національний університет «Одеська юридична академія» - член Європейської
асоціації університетів, Європейської асоціації публічного права, підписант Великої
хартії університетів. Дані про університет включені в базу даних ВНЗ ЮНЕСКО, він
приєднався до глобальної ініціативи ООН — програми «Академічний вплив»
(«Асасіетісітрасі»).
В НУ «ОЮА» значна увага приділяється розвитку міжнародного
співробітництва. Національний університет «Одеська юридична академія»
підтримує наукові зв’язки з 44 провідними зарубіжними навчальними закладами та
недержавними організаціями. У процесі цих зв’язків здійснювався обмін планами
науково-дослідних робіт і досвідом наукової роботи, сумісна розробка наукових
праць та їх рецензування, обмін науковою інформацією та літературою, участь у
роботі спеціалізованих рад із захисту дисертацій, визначення форм міжнародного
співробітництва, проведення круглих столів, науково-практичних симпозіумів,
організовані додаткові навчальні курси англійською, німецькою та французькими
мовами за участю зарубіжних фахівців.
Упродовж останніх двох років підписано ряд нових договорів про співпрацю з
іноземними ВНЗ, серед яких Університет Марібору (Словенія), Університет МЕР
(Туреччина), Університет Трнава (Словаччина), Варшавський Університет
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(Польща), Ризький Університет ім. Пауля Страдиня (Латвія), Університет імені
Вітауеа Магнуса (Литва).
Динамічно розвивається грантова діяльність - сума грантів та інших
спонсорських внесків від іноземних партнерів у 2016 році склала близько 400 000
грн. Так, за рахунок грантодавців понад 25 викладачів університету пройшли
короткотермінові стажування та підвищення кваліфікації в університетах
Туреччини, Словенії, Хорватії, Польщі, Австрії, Іспанії, Азербайджану, ФРН,
Бельгії та понад 50 студентів і аспірантів отримали можливість пройти навчання та /
або стажування за кордоном чи в представництвах міжнародних організацій в
Україні.
Представниками академічного складу НУ «ОЮА» щорічно видається близько
1,5 тисячі наукових робіт. Так, у 2015 році було опубліковано 72 монографії, 14
підручників, 90 навчальних посібників. Безсумнівним досягненням НУ «ОЮА» є
наукові розробки іноземними мовами - за останній рік вийшли друком 10
монографій і підручників та 233 статті і тези. У 2014 році в зарубіжних виданнях
надруковано близько 200 статей та 1,5 тисяч тез доповідей. У 2016 році було
впроваджено 207 наукових розробок у нормотворчу і правозахисну діяльність
України. Університет бере участь у виданні 14 наукових видань, з яких 11 входять
до затвердженого переліку фахових наукових видань, затверджених Міністерство
освіти і науки України.
За кількістю призових місць у Всеукраїнських конкурсах студентських
наукових робіт, на Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін та
спеціальностей НУ «ОЮА» щорічно займає провідні місця серед ВНЗ України.
Кількість доповідей, зроблених студентами на наукових конференціях у 2015 році
сягала більше 6000, опублікованих наукових статей - 4649, а в олімпіадах і
конкурсах брали участь 960 осіб.
У комплексі університету проводиться підготовка студентів за 9
спеціальностями за різними формами навчання та ступенями.
Безпосередньо у базовому ВНЗ здобувають освіту 16 720 студентів, серед яких
267 іноземців з 21 країни.
Згідно з концепцією безперервної освіти впродовж життя, продуктивно
працює система перепідготовки та післядипломної освіти, а також система
короткотермінових курсів підвищення кваліфікації, тренінгів та інших форм
підготовки з актуальних галузей знань. Чисельність випускників, які отримали другу
вищу освіту за програмами спеціалістів і бакалаврів, за 2015 рік склала 405 осіб.
В університеті проводиться цілеспрямована робота по підвищенню
кваліфікації кадрів, відкриті постійно діючі аспірантура, докторантура. Працюють
спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. У
2016 році працівниками університету було захищено 43 кандидатських і 6
докторських наукових досліджень. Реалізується програма подвійного керівництва
здобувачами наукового ступеня зарубіжними вченими та науковцями університету.
Безпосередньо в НУ «ОЮА» науково-дослідну роботу виконують 606
штатних науково-педагогічних працівників (з яких 63 докторів наук, професорів та
372 кандидатів наук, доцентів), 103 аспіранти денної фюрми навчання, 13
докторантів і 93 співробітника науково-дослідної частини.
Голова експертної комісії

Л.М. Хавкіна

До навчально-наукового процесу залучаються провідні фахівці реального
сектору економіки, права та журналістики (в т.ч. з науковими ступенями та
званнями), що дозволяє врахувати в підготовці фахівців вимоги замовників кадрів.
Навчальний процес у НУ «ОЮА» забезпечують 53 кафедри. Університет
активно працює над питаннями працевлаштування студентів та випускників.
Щорічно проводяться заходи щодо сприяння працевлаштуванню студентіввипускників: ярмарки вакансій, семінари-практикуми щодо техніки та методів
пошуку роботи, правил складання резюме з нормативно-правових питань в області
трудових відносин, з питань державного регулювання діяльності. Для студентів 4
курсів проводяться факультативні заняття з курсу «Чинники успішного
працевлаштування за фахом».
У НУ «ОЮА» реалізуються спільні проекти з великими міжнародними та
вітчизняними компаніями-партнерами. На базі центру слухачі навчаються за
європейськими програмами з використанням найсучасніших технологій,
проводяться курси з підприємництва, інноваційного маркетингу, бізнес-планування
та лідерства, бізнес-ігри, краш-тести студентських бізнес-проектів, надається
інформаційна та методична підтримка з розвитку стартапів.
Університет бере участь у діяльності понад 40 міжнародних освітніх і
наукових організацій. Укладені угоди про співробітництво в освітній та науковій
сферах з зарубіжними вищими навчальними закладами.
На базі університету щорічно проводиться більше 50 наукових та науковопрактичних конференцій, більшість Із них - міжнародного та всеукраїнського рівня.
У конференціях беруть участь вчені України, держав СНД, Польщі,
Німеччини, Угорщини, Англії, Японії, Канади, США, Бельгії та інших країн.
Матеріальна база університету дозволяє якісно та ефективно навчати
майбутніх фахівців. На сьогоднішній день — це багатофункціональний
розгалужений комплекс сучасних споруд загальною площею понад 100,0 тис. кв.
метрів. Освітню та наукову діяльність забезпечують 13 навчально-лабораторних
комплексів, потужний інформаційно-обчислювальний центр, комп’ютерні класи з
сучасним обладнанням, затишні і зручні аудиторії, модерний і постійно
обновлюваний комп’ютерний парк, добротна і різнопрофільна спортивна база.
НУ «ОЮА» має на своєму балансі 8 гуртожитків готельного типу, 5 бібліотек,
які обслуговують 16 836 читачів. У Науковій бібліотеці є читальний зал на 900 місць
з новітніми виданнями юридичних і суміжних наук, які за кількістю та якістю
юридичної літератури є одними з кращих в Україні та країнах СНД. Сформовано
цілісну комп’ютерну інфраструктуру університету, що постійно удосконалюється.
Бібліотеки університету укомплектовані необхідною спеціальною літературою,
підручниками та навчальними посібниками, читальними залами для самостійної та
позааудиторної роботи. Загальна кількість повнотекстових документів в електронній
бібліотеці, враховуючи кількість документів в інституційному репозитарії
університету еЖЮ ЬАІК (Еіесігопіс Шііопаї Шіуегзіїу Осіезза Ьа\у Асасіету
Іпзіішііопаї Яерозкогу) становить понад 11 000 документів. На сьогодні користувачі
мають доступ до повнотекстових документів у бібліотечній електронній системі
через електронний каталог в локальній мережі наукової бібліотеки. Для організації
електронної
бібліотеки,
інститупійного
репозитарію
та
удосконалення
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інформаційного
обслуговування
користувачів
науковою
бібліотекою
університету ще в 2010 році було розроблено концепцію створення науковоінформаційного
центру
(НІЦ)
електронних
ресурсів
бібліотеки
з
комп’ютеризованими робочими місцями. Необхідність творення такого наукового
підрозділу бібліотеки назрівала поступово по мірі зростання фонду різноманітних
електронних ресурсів (повнотекстових БД, фонд СБ і БУ Б, веб-ресурсів).
До послуг студентів - перший в Одесі й один з найбільших в Україні Музей
рідкісної книги зі скарбницею пам’яток книжкового мистецтва. Активно
розвивається електронна бібліотека, фонди якої, на сьогодні становлять більше 100
тис. повнотекстових документів.
Належно обладнані навчальні, навчально-лабораторні, бібліотечні корпуси,
санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий центр, сучасний спорткомплекс,
медико-санітарну частину та інші споруди спортивного, соціально-побутового та
адміністративно-господарського призначення.
Аудиторії та лабораторії університету забезпечені аудіовізуальною
апаратурою, відеотехнікою та необхідними технічними засобами навчання.
Аудиторний фонд університету складають близько 500 сучасних просторих
аудиторій, навчальних класів, навчально-допоміжних та спеціалізованих кабінетів з
близько 10 000 посадочних місць для організації лекційних, семінарських та
практичних занять і більше 20 спеціалізованих комп’ютерних класів на 700 робочих
місць.
Студенти мають широкі можливості розвитку мистецьких здібностей у галузі
вокального, музичного, хореографічного, театрального, фото- та відео-мистецтва,
літератури. Для організації дозвілля та розвитку культурної особистості
студентської молоді в університеті створено Центр культури та відпочинку з
актовими залами, оснащеними сучасною технікою. У рамках Центру культури
функціонують театральні, музичні, хореографічні колективи тощо.
Значна увага в університеті приділяється розвитку фізичного виховання і
спорту. Фізичне виховання є важливим компонентом гуманітарної освіти,
спрямованим на удосконалення фізичної і психічної підготовки молоді до активного
повноцінного життя, професійної діяльності. Упродовж 2015 р. на чемпіонатах та
Кубках світу завойовано 2 срібні та 2 бронзові медалі: на чемпіонатах Європи — 1
золота, 1 срібна та 3 бронзові; на чемпіонаті України — 13 золотих, 7 срібних, 6
бронзових. У НУ «ОЮА» створений сучасний спортивно-оздоровчий комплекс
площею 14 225,0 кв.м, що має в своєму складі футбольне поле площею 4 100 кв.м з
трибунами для глядачів на 1 600 місць.
В усіх сферах діяльності університету беруть участь органи студентського
самоврядування та студентська профспілка. Працюють студентська соціальна та
психологічна служби, волонтерський рух, юридична клініка.
Концепція діяльності Національного університету «Одеська юридична
академія» з підготовки спеціалістів за фахом базується на тому, що він створений як
вищий навчальний заклад для своєчасного забезпечення господарського комплексу
регіону кваліфікованими спеціалістами. Університет постійно проводить аналіз
забезпечення регіону кадрами і реагує на потреби їх підготовки.
Голова експертної комісії
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Підготовка
фахівців
зі спеціальності
6.030301
«Журналістика»
здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України серії АЕ № 527889 від 03.02.2015 р. (ліцензований обсяг складає: за денною
формою навчання - 50 осіб).
Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей, випусковою
кафедрою спеціальності є кафедра журналістики.
На випусковій кафедрі працюють 9 штатних викладачів, 2 з яких - доктори
наук, 3 - професори, 5 - кандидатів наук, 4 - доценти. Інші кафедри, які задіяні до
підготовки фахівців зі спеціальності 6.030301«Журналістика» також мають
висококваліфіковані колективи.
Викладачами кафедри встановлені тісні наукові зв'язки з науковцями різних
вищих навчальних закладів як України, так і зарубіжних країн.
Кафедра журналістики НУ «ОЮА» співпрацює з багатьма державними та
приватними засобами масової комунікації. Основними партнерами кафедри є
телерадіокомпанії «Репортер», «Третій цифровий», «Академія», «Народне радіо»,
редакції друкованих та інтернет-ЗМІ («Слово», «Вечірня Одеса», «Порто-Франко»,
«Одесские известия», «Чорноморські новини», «Одесса-репорт», «Лівий берег» та
інші). Співпраця з ними полягає насамперед в забезпеченні підготовки
висококваліфікованих фахівців з медіа-галузі, а також у проведенні якісних
медіадосліджень, до яких залучаються як провідні викладачі кафедри та аспіранти,
так і найкращі студенти, що дозволяє в повній мірі розкрити їм свій науковий та
творчий потенціал.
Викладене дозволяє зробити висновок, що потенціал університету та
випускової кафедри в повній мірі дозволяє вести високоякісну підготовку фахівців
зі спеціальності 6.030301 «Журналістика».
Висновок
Представлена на акредитаційну експертизу правова, навчальна та методична
документація є достовірною, повною за обсягом та відповідає чинним
акредитаційним вимогам Міністерства освіти і науки України.
2. Формування контингенту студентів

Підготовка бакалаврів зі спеціальності 6.030301 «Журналістика» проводиться
згідно з ліцензією НУ «ОЮА» серії АЕ № 527889 від 03.02.2015 р., у відповідності
до наказу МОН України від 15.07.2014 р. за №2642. Ліцензовані обсяги складають
50 осіб денної форми навчання.
Ліцензований обсяг підтверджується заявками провідних підприємств та
організацій регіону на фахівців цього напряму.
Кафедра журналістики постійно проводить моніторинг потреби у спеціалістах
вказаного профілю на підприємствах, установах і організаціях м. Одеси та
південного регіону країни.
Профорієнтаційна роз’яснювальна робота, що проводиться серед учнів
навчальних закладів, дає можливість орієнтувати до вступу в університет добре
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підготовлених випускників середніх навчальних закладів. Профорієнтаційна
робота проводиться під час районних, обласних олімпіад, зустрічей з учнями
старших класів шкіл та коледжів, масових та тематичних заходів, таких як День
науки, День відкритих дверей, Школи юного журналіста, рекламіста і піарника
тощо.
Традиційно у жовтні та березні проводиться день відкритих дверей
факультету журналістики та університету, коли абітурієнти мають змогу детально
ознайомитися зі змістом підготовки за спеціальністю та умовами навчання.
Організацію прийому абітурієнтів до НУ «ОЮА» здійснює приймальна
комісія, склад якої затверджується наказом ректора. Комісія діє згідно з
«Положенням про приймальну комісію НУ «ОЮА», затвердженим ректором.
Профорієнтаційна робота включає, крім іншого, організацію і проведення
підготовки випускників загальноосвітніх шкіл на підготовчих курсах до
Зовнішнього незалежного оцінювання різної форми і тривалості навчання.
Підготовка студентів ведеться на бюджетній та контрактній основах. Постійно
зростає попит підприємств та установ регіону на фахівців з журналістики.
Ефективна профорієнтаційна робота гарантує формування якісного складу
студентів, про що свідчить переважна кількість оцінок «добре» та «відмінно» під
час навчання. Набутий роками досить високий авторитет університету в регіоні,
збалансована плата за навчання (для студентів-контрактників) забезпечують
достатню кількість абітурієнтів.
Якісні і кількісні показники прийому студентів спеціальності 6.030301
«Журналістика» наведені у таблиці 2.
Таблиця 2 - Показники формування контингенту студентів з напряму підготовки
6.030301 «Журналістика» ступеня «бакалавр» у Національному університеті
«Одеська юридична академія»
Роки

№
з/п
ї
1

2

"35

Показник
2
Ліцензований обсяг підготовки (очна форма)
Прийнято на навчання, всього (осіб):
- денна форма
в т.ч. за держзамовленням:
- заочна форма
в т.ч. за держзамовленням
- нагороджених медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою
- таких, які пройшли довгострокову
підготовку і профорієнтацію
- зарахованих на пільгових умовах, з якими
укладені договори на підготовку
Подано заяв на одне місце за формами навчання:
- денна форма
- заочна форма
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2014

2015

2016

3
50

4
50

5
50

58
15

49
15

51
15

-

-

-

-

-

-

5

11

3

-

-

-

3

3

2

9,3
-

5,9
-

6,82
-
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№
з/п

4

5

Роки
Показник
Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення:
- денна форма
- заочна форма
Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
прийнятих на скорочений термін навчання на:
- денну форму
- заочну форму

2014

2015

2016

20

11,33

14,66

-

-

-

-

-

5

-

-

-

Як свідчать дані таблиці 2, ліцензований обсяг прийому студентів ступеня
«бакалавр» спеціальності «Журналістика» на перший курс на денну форму навчання
кожного року здійснюється на 100 %.

Висновок
Результати аналізу поданих матеріалів з організаційних, методичних та
рекламних заходів вказують на високу ефективність формування якісного складу
студентів, відповідність їх підготовки потребам регіону та держави у фахівцях
даного профілю, однак, враховуючи тенденцію щодо кількості студентів
спеціальності 6.030301 «Журналістика», прийнятих на навчання, рекомендовано
підвищити ефективність профорієнтаційної роботи.

3. Зміст підготовки фахівців

Організація навчально-виховного процесу в Національному університеті
«Одеська юридична академія» здійснюється відповідно до вимог нормативних та
інструктивних документів Міністерства освіти і науки України.
Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 6.030301
«Журналістика» здійснюється у відповідності до освітньо-кваліфікаційної
характеристики,
освітньо-професійної
програми
та
навчального
плану
спеціальності, що затверджені у встановленому порядку.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та
навчальний план підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр
спеціальності 6.030301 «Журналістика» були підписані ректором Національного
університету «Одеська юридична академія», погоджені з Науково-методичною
комісією з напряму «журналістика та інформація», Інститутом інноваційних
технологій і змісту освіти України, Департаментом вищої освіти Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України та затверджені у встановленому порядку
відповідно до вимог наказу Міносвіти № 285 від 3 1 липня 1998 року.
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Концептуальні засади навчально-виховного процесу реалізовані в
навчальному плані бакалавра стосовно переліку та змісту навчальних дисциплін,
розподілу навчального часу у кредитах ЄКТС, форм проведення навчальних занять
та їх обсягу.
Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030301
«Журналістика» (термін навчання - 4 роки) затверджений в установленому порядку
та відповідає за сукупністю вимог змісту та ступеню підготовки.
На основі навчального плану розробляються робочі навчальні плани, які
щорічно переглядаються, уточнюються та узгоджуються.
Велика увага приділяється індивідуалізації навчання. Так, більша частина
практичних занять спрямована на виконання студентами індивідуальних завдань. На
таких умовах здійснюється тестовий модульний контроль. Така практична
спрямованість у навчанні сприяє кращому розумінню змісту проблем, які студенти
мають вирішувати у майбутньому.
Документом, що регламентує зміст дисципліни, вимоги до знань і умінь,
структурні взаємозв'язки з іншими дисциплінами, атестаційні заходи, розподіл часу
на всі види занять і самостійної роботи студента, використання студентом
літературних джерел та методичних розробок викладачів, є робоча програма
дисципліни. Робочі програми дисциплін навчальних планів бакалавра щорічно
переглядаються, корегуються, затверджуються в установленому порядку на
засіданнях кафедр, директором інституту.
Рівень організації навчального процесу на кафедрі журналістики перебуває на
належному рівні. Графік навчального процесу на навчальний рік та розклад занять
на семестр складаються та виконуються.
Навчальним планом передбачені такі види практик: ознайомча, виробнича,
переддипломна.
Аналіз методичного забезпечення, звітів студентів, а також наявних баз
практик свідчить про достатньо високий рівень наукового керівництва, ефективність
виробничої та переддипломної практики при формуванні у студентів професійних
практичних знань та навичок.
Кваліфікаційна бакалаврська робота виконується згідно з тематикою,
затвердженою кафедрою журналістики. Студентам надається право вибору теми
роботи із запропонованого переліку.

Висновок
Зміст підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030301 «Журналістика»
відповідає нормативним документам Міністерства освіти і науки України.
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4. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення
навчально-виховного процесу

Навчальний процес для осіб, що навчаються за програмою ступеня бакалавр
організовується відповідно до нормативних документів, які затверджені в
установленому порядку на вченій раді Національного університету «Одеська
юридична академія».
Рівень організації навчального процесу на кафедрі є високим. Виконання
навчальних доручень проводиться у відповідності до індивідуальних планів
викладачів, які затверджуються на засіданні кафедри. Виконання індивідуальних
планів викладачами періодично розглядається на засіданнях кафедри та
контролюється відповідними структурними підрозділами університету (в кінці
кожного семестру та навчального року).
Експертна комісія встановила наявність робочого навчального плану, графіку
навчального процесу, розкладу занять, розроблених робочих програм, які містяь
мету і завдання курсу, перелік знань і умінь, тематичний план, зміст курсу з темами,
теми практичних, семінарських занять, регламент самостійної роботи студентів,
перелік контрольних запитань, критерії оцінювання, перелік рекомендованої
літератури, які оформлені та затверджені згідно з встановленими вимогами.
Експертна комісія перевірила, що всі нормативні навчальні дисципліни
забезпечені завданнями для проведення комплексних контрольних робіт.
Організована тісна взаємодія випускової кафедри журналістики з кафедрами, які
забезпечують викладання дисциплін з циклів гуманітарної та соціально-економічної,
природничо-наукової, професійної та практичної підготовки студентів. Кафедрою
передбачений механізм оновлення змісту програм відповідно до змін законодавчої
бази, науково-технічних досягнень, змін потреб у підготовці фахівців та пріоритетів
у їх використанні. При цьому обов'язковими вимогами залишаються поєднання
глибокої фахової підготовки з індивідуалізацією навчання та його практичною
спрямованістю.
На кафедрах, що здійснюють навчання студентів за спеціальністю 6.030301
«Журналістика» застосовуються сучасні технології навчання, такі як модульнорейтингова система оцінювання знань, умінь та навичок студентів з навчальних
дисциплін, тестовий контроль знань, ділові ігри. За всіма формами підготовки
активно впроваджуються технології електронного навчання.
Форма контролю визначається навчальним планом. Для студентів денної
форми навчання застосовується 100-бальна ЕСТ8-шкала оцінювання знань і вмінь за
всіма видами навчальної діяльності по етапах звітності (модульних циклах,
семестрах). Розподіл рейтингових балів здійснюється кафедрою викладання
дисциплін відповідно до змісту дисципліни та вагомості складових навчальної
діяльності, що зазначається у регламентах оцінювання знань і вмінь студентів, які
додаються до робочих програм навчальних дисциплін.
Експертна комісія пересвідчилася, що забезпечення навчального процесу
навчально-методичною літературою задовольняє сучасним вимогам. Значну частину
навчально-методичної літератури складають навчальні посібники та підручники з
грифом МОН України, монографії, конспекти лекцій, які розроблені викладачами
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кафедри. Так, за останні чотири роки викладачами випускової кафедри видано 12
монографій, опубліковано понад 70 науково-теоретичних та науково-методичних
праць, понад 40 методичних рекомендацій і посібників. Функціонує банк
електронних видань методичних розробок. Рівень забезпеченості навчальною,
навчально-методичною, довідковою літературою дисциплін циклу гуманітарної та
соціально-економічної підготовки складає 100%, природничо-наукової підготовки 100%, професійної та практичної підготовки 100%.
Наявні навчальні видання спрямовані на підготовку фахівців, відповідно до
потреб регіону у відповідних кадрах та базуються на сучасних освітніх досягненнях
у відповідних галузях знань. Вони мають досить високий науковий і методичний
рівень.
Значна увага в університеті приділяється інформатизації навчального процесу
та запровадженню інформаційних технологій в управлінні навчальним закладом.
Університет нараховує 27 спеціалізованих комп’ютерних класів та 700 робочих
місць, обладнаних 590 персональними комп’ютерами, підключеними до Інтернету.
В університеті розвинена високотехнологічна бібліотечно-інформаційна
система, обсяг фондів налічує 874 669 примірників з 112 874 тис. найменувань.
Передплачується 186 назв періодичних видань.
Електронні ресурси бібліотеки доступні з будь-якого комп’ютеризованого
робочого місця університету та в мережі Інтернет. Електронний каталог складає 625
910 описів, загальна кількість власних БД - 1-37743, віртуальний читальний зал
дисертацій та авторефератів РБД 760 000.
Експертна комісія ознайомилася з пакетом документів стосовно стану
виховної роботи в НУ «ОЮА» (концепції про організацію виховної роботи в
університеті, плани виховної роботи, плани культурно-масових заходів на базі НУ
«ОЮА»). В університеті постійно діє інститут кураторів, який впроваджує в
студентське середовище рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо
формування нового світогляду та активної життєвої позиції студентів - майбутніх
спеціалістів.
В університеті організована робота школи лідерства та громадянської
активності, завданням якої є систематична робота зі студентським самоврядуванням
різних рівнів, виявлення студентів з лідерськими та організаційними здібностями і
формування з них робочих груп для реалізації конкретних проектів. При цьому
проекти, які подавалися студентами, чітко демонструють їх пріоритети (проект
«8іор Ьаіе зреесЬ», «Галерея пам’яті»; створення студентського радіо, студентських
видань (газети «Овсянка, сер», журналів «РЯОасІіуе» (для активної молоді), «Епоіе»; творчої майстерні ТЯоот, проведення щорічного Міжнародного фестивалю
соціальної реклами «Інший погляд», фестивалю документального кіно, проведення
щорічного фото-поетичного конкурсу «Мотепіо» тощо).
Працюють студентські соціальна та психологічна служби, волонтерський рух,
юридична клініка.
Як результат, можна зазначити, що студенти та випускники НУ «ОЮА»
мають сьогодні не тільки досвід роботи в грантових проектах молодіжного
спрямування, але є також організаторами та активними членами молодіжних
громадських організацій, активно працюють у Всеукраїнській студентській раді.
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Висновок
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що організація навчального
процесу та його навчально-методичне забезпечення відповідають державним
акредитаційним вимогам.
5., Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки
6.030301 «Журналістика» наказом ректора доручено кафедрі журналістики.
Завідувач кафедри журналістики - доктор наук із соціальних комунікацій,
професор Тетяна Василівна Кузнєцова.
Штатний професорсько-викладацький склад кафедри становить 9 викладачів, з
них 2 (22%) - доктори наук, професори, 4 (44%) - кандидати наук, доценти, 5 (55%) кандидати наук.
7 викладачів кафедри (77 %) мають понад 10 років педагогічного стажу.
Регулярно та своєчасно проводиться підвищення кваліфікації викладачів у
відповідності із складеними та затвердженими планами.
У підготовці бакалаврів задіяний професорсько-викладацький склад 12 кафедр
НУ «ОЮА»: кафедри журналістики, кафедри прикладної лінгвістики, кафедри
інформаційних технологій, кафедри історії держави і права, кафедри іноземних мов
№1 та №2, кафедри національної економіки, кафедри політичних теорій, кафедри
фізичного виховання, кафедри філософії, кафедри соціології та психології, кафедри
криміналістики. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану спеціальності становить 100%».
Регулярно та своєчасно проводиться підвищення кваліфікації викладачів у
відповідності зі складеними та затвердженими планами. За останні п ’ять років усі
викладачі кафедри підвищили свою кваліфікацію шляхом захисту кандидатських
дисертацій, стажування на кафедрах і факультетах інших ВНЗ, профільних
організацій; участь у міжвузівських та міжнародних семінарах, тренінгах, літніх
школах.
Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських
конференціях, семінарах, мають та налагоджують зв’язки з країнами близького та
далекого зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних виданнях. Усе це
сприяє якісній підготовці студентів.
Підвищення наукової кваліфікації кадрового складу кафедри забезпечується
наявністю в університеті докторантури та аспірантури.

Висновок
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про повну відповідність
кадрового складу викладачів, які здійснюють підготовку бакалаврів спеціальності
6.030301 «Журналістика», акредитаційним вимогам.
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6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Базовий навчальний заклад (включаючи інститути) має на своєму балансі 13
навчально-лабораторних корпусів, бібліотечний корпус, 8 гуртожитків готельного
типу, що розраховані на проживання близько 2300 студентів та аспірантів. Загальна
площа, що використовується, становить 105000,00 м2.
Аудиторний фонд університету складають близько 500 сучасних аудиторій,
навчальних класів, навчально-допоміжних та спеціалізованих кабінетів з близько
10 000 місць для організації лекційних, семінарських та практичних занять.
В університеті приділяється значна увага інформатизації навчального процесу
та запровадженню інформаційних технологій в управлінні навчальним закладом.
Сформовано
його
цілісну комп’ютерну
інфраструктуру,
що постійно
удосконалюється. Аудиторії та лабораторії університету обладнані сучасною
аудіовізуальною апаратурою, відеотехнікою та необхідними технічними засобами
навчання
Усі приміщення, що залучені до навчального процесу, відповідають
санітарним,
протипожежним
нормам
(відповідні
дозвільні
документи
контролюючих органів є у наявності).
Національний університет «Одеська юридична академія» має добре
налагоджену соціально-побутову інфраструктуру. У розпорядженні студентів та
співробітників університету - сучасні гуртожитки, комплекс громадського
харчування, медичний пункт, студентський храм Святої мучениці Тетяни, юридична
клініка «Рго Ьопо», навчальна телестудія, бібліотека з унікальним читальним залом,
відділом старовинної книги, універсальним комплексом спортивних споруд (в тому
числі, спеціалізовані спортивні зали, стрілецький тир, обладнані стадіони та
спортивні майданчики, корти), тощо.
Споруди університету (навчальні корпуси, аудиторії, гуртожитки та ін.)
завдяки своєчасному та поточному ремонтам підтримуються у належному стані.
Для ефективної організації літнього відпочинку, студенти та викладачі
університету відпочивають у готельному комплексі «Академія» (смт Затока,
Білгород-Дністровський район), площею 6754,0 кв. м. і кількістю місць близько 270.
В університеті добре налагоджена система бібліотечно-інформаційного
забезпечення усіх категорій читачів. До всіх складових бібліотечно-інформаційної
системи навчально-наукового комплексу університету доступ здійснюється за
єдиним читацьким квитком. Єдиний бібліотечний фонд становить 874669
примірників. Передплачується 111402 назв періодичних видань. Здійснюється
передплата доступу до електронних ресурсів (Ліга-Закон, Атлас-Аналітики, Ленормстандарт тощо).
До послуг читачів бібліотеки та бібліотечні пункти, більшість з яких мають
читальні зали, в тому числі обладнані автоматизованими робочими місцями для
роботи з матеріалами електронної бібліотеки, електронного репозитарію
університету та навчально-науковими інформаційними базами даних. Загальна
площа читальних залів базового ВНЗ становить 3655,95кв.м.
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Студенти напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» проходять
підготовку в приміщеннях (лабораторіях, кабінетах, комп’ютерних класах,
навчальній телестудії, прес-центрі, бібліотеці, Музеї старовинної книги тощо) НУ
«ОЮА». Крім того, факультет журналістики має власний навчальний корпус
університету за адресою: вул.. Академічна 7Б, де знаходяться навчальні аудиторії та
творча майстерня.
В цілому, матеріально-технічна база кафедри журналістики укомплектована
необхідною технікою і забезпечує високий рівень навчального процесу.
Висновок
Матеріально-технічна база, площа навчальних та службових приміщень,
укомплектованість кафедри сучасною технікою забезпечують високий рівень
навчального процесу та відповідає державним вимогам акредитації.
7. Наукова діяльність та міжнародні зв’язки

Наукова діяльність кафедри журналістики здійснюється на основі тісної
взаємодії науково-педагогічних працівників кафедри.
Викладачі та співробітники кафедри працюють над колективною науковою
темою, затвердженою вченою радою НУ «ОЮА»: «Соціальні комунікації в
контексті становлення громадянського суспільства: методологічний та прикладний
виміри» (науковий керівник - доктор наук із соціальних комунікацій, професор
Т.В. Кузнєцова).
Загалом за останні 4 роки із тематики наукового дослідження викладачами,
співробітниками та студентами кафедри журналістики видано 12 монографій, З
навчальні посібники, опубліковано понад 70 науково-теоретичних та науковометодичних праць.
На кафедрі щорічно проводяться як вузівські (науково-практичні конференції
викладачів, співробітників, аспірантів і студентів НУ «ОЮА»), так і міжнародного
рівня конференції.
Викладачі кафедри регулярно беруть активну участь у роботі і щорічно
виступають з доповідями на науково-теоретичних та науково-праістичних,
всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Міжнародна Європейська
комунікаційна конференція «Месііаіесі (ОІ5)СопІіпиШез: СопІезііп^РазІз, Ргезепіз апсі
РиШгез», організована Європейською асоціацією комунікативних досліджень та
освіти (ЕСКЕА). - Прага, 9-12.11.2016, Міжнародна конференція «Строим: мостьі,
преодолеваем препятствия», організована Фондом Східної Європи. - Кишинів, 1517.12.2015, Міжнародна наукова конференція «Буїетаїу шзроісгезпе] есіикасц». м.Ченстохова, Польша, 23-24.05.2013,
IX Міжнародна науково-практична
конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI
століття». - м. Одеса, 8-9 вересня 2016, Міжнародна наукова конференція
«Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі:
історія, стан, перспективи». - м.Ужгород, 16-17.10.2014, VII Всеукраїнська науковопрактична конференція «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи».м. Луцьк, 20.05.2016 та ін.
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Національний університет «Одеська юридична академія» та кафедра
журналістики мають розгалужені зв'язки із зарубіжними університетами та
установами.
У межах програми ім. Жана Моне, яка фінансується Європейським Союзом
(проект ‘8ігеп§тепіп§ Оетосгаїіс 8есигіІу Ооуетапсе іп іЬе Еигореап Ш іоп’з
№і§ЬЬогЬоос1: ІпЬ§гаІіп§ КезеагсЬ іпіо Роїісу’, 2014-2016 та проект ‘ТЬе ЕИ’з
Сотргеїіепзіуе АрргоасЬ Іо Ехіегпаї СопШсІ апсі Сгізіз М апа^етепі’, 2016-2018) на
базі кафедри було проведено міжнародний вокршоп та конференцію з участю
експертів із Сполучених Штатів, Швеції, Великобританії, Німеччини, Італії та ін.
країн.
У 2016-2017 році кафедра журналістики у партнерстві з університетом
Оснабрюк, Німеччина та Українським інститутом з кризового менеджменту та
розв’язання конфліктів є бенефіціарами програми БААО (тема проекту:
«Рга§і1е зШеЬооа, тіпогШез апсі агтесі сопйісіз - Гиіиге зсепагіоз
Гог
МоМоуа
апсШкгаіпе ЬеІ\уееп іЬесопШс1;іп§ ргіогпіез оґЕ ІЖ иззіа геїаііопз»).
Значну увагу колектив кафедри приділяє науковій роботі зі студентами:
студенти залучаються до роботи над розробкою наукових напрямів кафедри, беруть
участь у виконанні планових НДР, у теоретичних дослідженнях, наукових
конференціяї, тренінгах, семінарах.
Висновок
Національний університет «Одеська юридична академія» та кафедра
журналістики мають розгалужені зв'язки із зарубіжними університетами та
установами.
Наукова робота кафедри забезпечує зростання наукового потенціалу та
відповідає вимогам акредитації.

8. Якість підготовки випускників

Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та
освітньої діяльності в Національному університеті «Одеська юридична академія»
базується на засадах Закону України «Про вищу освіту» та відповідає основним
цілям і завданням, зазначеним у Статуті та Концептуальних засадах діяльності
університету. Філософія оцінювання у НУ «ОЮА» передбачає комплексну
безперервну системну та гнучку оцінку навчальних та інших досягнень студентів та
викладачів в контексті компетентнісного підходу.
Комплексна оцінка результатів діяльності студента складається з оцінювання
сукупності всіх його досягнень у навчальній та позанавчальній діяльності. Система
контролю
якості
підготовки
здобувачів
вищої
освіти
спеціальності
6.030301 «Журналістика» в рамках освітньої програми є багаторівневою та включає
систему поточного і підсумкового контролю. Точність проведення процедур
оцінювання студентів встановлюється шляхом систематичних адміністративних
перевірок на рівні кафедри, деканату та ректорату. Результати проведених процедур
Голова експертної комісії
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оцінювання студентів та їх перевірок регулярно розглядаються та аналізуються
на засіданнях кафедри, навчально-методичній раді та Вченій раді університету.
Основними принципами та критеріями оцінювання знань студентів є:
систематичність та системність, плановість та своєчасність, відкритість та
прозорість, гнучкість і варіативність системи
оцінювання, об’єктивність,
толерантність і тактовність, єдність вимог при оцінюванні групи студентів,
розвиваючий характер, використання єдиних стандартів, диференційований підхід
та індивідуалізація відповідно до різних рівнів підготовки, кореляція оцінки
результатів навчання студента в університеті з оцінкою випускників та роботодавців
рівня сформованості компетентностей.
Система забезпечення якості вищої освіти в НУ «ОЮА» включає в себе
розробку критеріїв, показників якості та засобів оцінювання для кожної стадії
навчального процесу.
Одним із елементів системи забезпечення якості освітньої діяльності є
проведення ККР. Аналіз результатів виконання ККР з відповідних дисциплін
навчального плану бакалаврів 6.030301 «Журналістика» (таблиця 8) свідчить про
належний рівень знань студентів. Аналізуючи результати ККР та при безпосередній
перевірці контрольних завдань з дисциплін фахової підготовки студентів, експертна
комісія дійшла висновку, що показники якості навчання відповідають визначеним
при перевірці викладачами кафедри.
У ході акредитаційної експертизи вибірково було перевірено 5 курсових робіт
бакалаврів.
Рівень виконання курсових робіт відповідає оцінкам, що були
виставлені керівниками даних робіт.
Результати експертизи рівня і якості виконання курсових робіт, перевірка
знань студентів свідчать про досить високу їх здатність самостійно вирішувати
професійні завдання у сфері журналістики із застосуванням новітніх інформаційних
технологій, а також обґрунтовувати, документувати і захищати прийняті рішення.
До складу екзаменаційної комісії з атестації входять доктори та кандидати
наук, провідні науковці ВНЗ відповідних кафедр України.
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Кіль
кість

Одержали оцінки при самоаналізі

4

5

3

2

о /
/О

К-ть

о/о/

К-ть

%

К-ть

/О

К-ть

%

Середній бал

Виконували
ККР

Якість навчання, %

Дисципліна

Кіль
кість
сту
дентів

Абсолютна
успішність, %

№

Група

Таблиця 8 - Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами ступеня бакалавр
спеціальності 6.030301 «Журналістика» Національного університету «Одеська юридична академія»

3 циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін
1.

Українська мова в ЗМІ

ФЖ-21

26

23

88,5

8

34,8

8

34,8

7

30,4

-

-

100,0

69,6

4

ФЖ-22

24

22

91,7

8

36,4

5

22,7

9

40,9

-

-

100,0

59,1

3

50

45

90

16

35,6

13

28,8

16

35,6

-

-

100,0

64,4

4

Всього за циклом

3 циклу природничо-наукової підготовки
1.

Соціологія масової комунікації ФЖ-31

22

22

91

6

27,2

8

36,3

6

30

-

-

100,0

63,5

4,5

ФЖ-32

25

23

92

7

30,4

7

30,4

9

30,1

-

-

100,0

60,8

4

47

45

91,5

13

57,6

15

66,7

14

60,1

-

-

100,0

62,15

4

Всього за циклом
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3 циклу професійної та практичної підготовки
1.

2.
3.
4.

Журналістські жанри

ФЖ-21
ФЖ-22
Газетно-журнальне виробництво ФЖ-31
ФЖ-32
Інтернет-журналістика
ФЖ-4!
ФЖ-42
Історія зарубіжної журналістики ФЖ-41
ФЖ-42
Всього за циклом

22
20
20
18
19
18
16
17

20
18
18
15

90,1
90
90
83,3

1 О
І О

( ЛАН
У Ч ;, /

17
15
17

150

138

94,4
93,8
100

7
8
10
9
7
10
4
8

35
44,4
55,6
60
38,9
58,8
26,6
47

7
5
2
3
6
3
5
3

35
27,8
11,1
20
33,3
17,6
33,3
17,6

6
5
6
3
5
4
6
6

30
27,8
33,3
20
27,7
23,5
40
35,2

92

63

45,6

34

24,6

41

29,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

70
72,2
66,7
80
72,1
76,4
59,9
64,6

4
4,1
4,2
4,4
4,1
4,3
3,5
5

100,0

70,2

4
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Висновок
Аналіз результатів виконання ККР з дисциплін гуманітарного та соціальноекономічного циклу, природничо-наукового циклу та циклу професійної і
практичної підготовки свідчить, що якість підготовки бакалаврів за спеці,альністю
6.030301 «Журналістика» відповідає вимогам акредитації.
9. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи по їх усуненню

При проходженні у 2013 році ліцензійної експертизи експертною комісією у
складі завідувача кафедри журналістики Харківського національного університету
імені В.Н.Каразіна Ігора Леонідовича Михайлина, доктора філологічних наук,
професора, та декана факультету систем та засобів масової комунікації
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара Володимира
Дмитровича Демченка доктора філологічних наук, професора, були висловлені
такі зауваження та пропозиції: щодо продовження підготовки власних
методтичних матеріалів з дисциплін фахової підготовки.
Кафедра врахувала ці зауваження. Зокрема, протягом 2013-2017 років
кафедрою журналістики було підготовлено понад 40 навчально-методичних праць
з напряму підготовки 061 «Журналістика», що цілком забезпечує освітній процес
підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030301 «Журналістика».
Державною інспекцією навчальних закладів України з 17.10.2016 по
22.10.2016 року була здійснена планова вибіркова виїзна перевірка Національного
університету «Одеська юридична академія». За результатами вищевказаної
перевірки був складений Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання,
що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту №
01-13/148-03-06/1 (далі - Акт). На підставі Акту Національним університетом
«Одеська юридична академія» було сформовано План усунення виявлених
зауважень затверджений вченою радою Національного університету «Одеська
юридична академія» (протокол № 4 від 04.11.2016 року).
Повідомляємо, що листом Національного університету «Одеська юридична
академія» № 95-3 від 24.01.2017 року до Державної інспекції навчальних закладів
України були надіслані результати виконання зауважень, виявлених при
інспектуванні навчального закладу. Зауважуємо, що зауваження виправлені у
повному обсязі відповідно до Плану усунення виявлених зауважень.
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10. Загальні висновки експертної комісії

Кафедра журналістики НУ «ОЮА» має достатній навчально-методичний та
науковий потенціал, висококваліфікований професорсько-викладацький склад, що
гарантує
якісний
рівень
підготовки
бакалаврів
за
спеціальністю
6.030301 «Журналістика». Підготовка фахівців здійснюється з урахуванням
особливостей регіону та на базі вивчення потреб підприємств та організацій у
фахівцях цього напрямку.
Навчальний процес побудовано на базі оволодіння студентами широким
колом
гуманітарних
та
соціально-економічних,
природничо-наукових,
професійних та практичних дисциплін. Усі дисципліни навчального плану мають
відповідне навчально-методичне забезпечення, яке охоплює робочі програми та
навчальні плани, лекційний матеріал, плани семінарських занять, підручники та
необхідну кількість навчально-методичної літератури. Кафедра здійснює активну
співпрацю зі всіма структурними підрозділами університету, які беруть участь у
підготовці бакалаврів спеціальності 6.030301 «Журналістика». Методичне
забезпечення постійно оновлюється. До навчального процесу включаються
результати наукових досліджень кафедри та сучасні інформаційні технології.
Наукова та педагогічна кваліфікація кадрового складу кафедри
журналістики забезпечує навчальний процес на рівні вимог нормативних
документів Міністерства освіти і науки України. Викладачі, що забезпечують
викладання лекційних годин фахових дисциплін, мають наукові ступені докторів
або кандидатів наук. Постійно здійснюється оновлення педагогічного складу
кафедри шляхом залучення до викладання молодих спеціалістів та аспірантів.
Наявні навчальні площі, комп'ютерна та оргтехніка, фонд і читальні зали
бібліотеки, побутова база дозволяють забезпечити необхідні умови для
проведення навчально-виховного процесу та науково-методичної роботи на
належному рівні, відповідно до вимог інструктивних і нормативних документів
Міністерства освіти і науки України.
На підставі матеріалів, поданих на акредитацію Національним
університетом «Одеська юридична академія», та перевірки результатів діяльності
на місці, експертна комісія дійшла висновку, що програма освітньої підготовки за
спеціальністю 6.030301 «Журналістика» бакалавра з ліцензованим обсягом 50 осіб
денної форми навчання,
кадрове, навчально-методичне, інформаційне та
матеріальне забезпечення в цілому відповідають встановленим вимогам до
акредитації освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «бакалавр» і можуть забезпечити державну гарантію якості освіти.
Спеціальність 6.030301 «Журналістика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавр може бути акредитована.
Вважаємо за необхідне висловити: зауваження та пропозиції, які не входять
до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять
поліпшити якість підготовки фахівців.
Рекомендувати керівництву Національного університету «Одеська
юридична академія» звернути увагу на таке:
Голова експертної комісії
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1. Продовжити поповнення бібліотечного фонду сучасною науковою та
науково-методичною літературою з фаху.
2. Розвивати електронний фонд навчально-методичного забезпечення з
фаху.
На підставі вказаного вище, експертна комісія МОН України зробила
висновок про можливість акредитації спеціальності 6.030301 «Журналістика»
освітнього ступеня бакалавр з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми
навчання.

Голова експертної комісії
доктор наук із соціальних комунікацій,
професор, завідувач кафедри
журналістики
Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна

____ / / 4^, -У___ Л. М. Хавкіна

Експерт
доктор наук із соціальних комунікацій,
професор, завідувач кафедри масової
та міжнародної комунікації
Дніпропетровського національного
університегу імені Олеся Гончара
•

••

•

•••

і

Голова експертної комісії

______ М. В. Бутиріна
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
Порівняльна таблиця відповідності кадрового забезпечення
Національного університету «Одеська юридична академія»
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі
спеціальності 6.030301 «Журналістика» освітнього ступеня «бакалавр»

№
з/п

1

1

2

Найменування показника (нормативу)

Значення
показни
ка
(нормати
-ву)

Фактичне
значення
показника

2
4
3
Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
75
82,8
соціально-гуманітарного циклу дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
100
50
навчальному закладі за основним місцем роботи
Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
82
75
фундаментального циклу дисциплін навчального
плану спеціальності (% від кількості годин) (за
винятком військових навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у даному
100
50
навчальному закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук або професорів
дозволяється прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж безперервної
52
(2 доктора
науково - педагогічної роботи в даному
10
наук,
навчальному закладі не менше 10 років, а також
є авторами (співавторами) підручників,
професор)
навчальних посібників з грифом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України або
монографій до одного доктора наук або
професора

Голова експертної комісії

Л.М. Хавкіна

Відхиленняфактичн
о-го
значення
показника
від
норматив
ного
5

+7,8

+50

+7

+50

+42

23

зо

4

5

6

Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фахових дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем роботи

75

75,5

+0,5

50

71

+21

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук, професорів дозволяється
враховувати двох кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної роботи в даному
навчальному закладі не менше 10 років, а також
є авторами (співавторами) підручників або
навчальних посібників з грифом Міністерства
освіти і науки , молоді та спорту України або
монографій до одного доктора наук або
професора

10

12,4
(3 доктора
наук,
професор)

+2,4

Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які викладають лекційні години
дисциплін навчального плану спеціальності та
працюють у даному навчальному закладі за
основним місцем роботи (% від кількості годин
для кожного циклу дисциплін навчального
плану)

-

-

-

+

+

відповідає

+

+

відповідає

+
+

+
+

відповідає
відповідає

Наявність кафедри (циклової комісії) з
фундаментальної підготовки
Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент

Голова експертної комісії
доктор наук із соціальних комунікацій,
професор

Л.М.Хавкіна

Експерт
доктор наук із соціальних комунікацій,
професор

М.В.Бутиріна

Ректор
Національного університету
«Одеська юридична академія»
професор
Голова експертної комісії

В.В.Завальнюк
яг

Л.М. Хавкіна
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Дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик
підготовки бакалавра зі спеціальності 6.030301«Журналістика»
в Національному університеті «Одеська юридична академія»
Якісні характеристики підготовки бакалавра

Найменування показника (нормативу)

1
1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої
освіти
1.1.Виконання навчального плану за показниками:
перелік навчальних дисциплін, години, форми
контролю, %
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного
складу за останні 5 років, %
1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних)
працівників, що обслуговують спеціальність і
працюють у навчальному закладі за основним місцем
роботи, які займаються вдосконаленням навчальнометодичного забезпечення, науковими дослідженнями,
підготовкою підручників та навчальних посібників, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки
фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціальноекономічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконанні контрольні завдання, %
2.1.2. Якісно виконанні контрольні завдання (оцінки “5”
і “4”), %
2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконанні контрольні завдання, %
2.2.2. Якісно виконанні контрольні завдання (оцінки
“5”і “4”), %
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової)
підготовки:
2.3.1. Успішно виконанні контрольні завдання. %
2.3.2. Якісно виконанні контрольні завдання (оцінки “5”
і “4”), %

Голова експертної комісії

Відхилення
фактично
Фактич
го
Значення
не
значення
показника
значення
показника
(нормати
показни
від
ву)
ка
норматив
ного
4
3
2

100

100

відповідає

100

100

відповідає

100

100

відповідає

90

100

+10

50

64,4

+14,4

90

100

+10

50

62,15

+12,15

90

100

+10

50

70,2

+20,2

Л.М. Хавкіна

25

3 Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу
наукових підрозділів
3.1.2 Участь студентів у науковій роботі (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях; участь в
наукових конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

-

-

відповідає

-

+

відповідає

Голова експертної комісії
доктор наук із соціальних комунікацій,
професор

Л.М.Хавкіна

Експерт
доктор наук із соціальних комунікацій,
професор

М.В. Бутиріна

Ректор
Національного університету
«Одеська юридична академія»
професор

В.В.Завальнюк

Голова експертної комісії
^

О

Л.М. Хавкіна
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Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо матеріальнотехнічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти підготовки бакалавра зі спеціальності 6.030301
«Журналістика» Національного університету «Одеська юридична академія»

№
з/п

1

2

о

4

І

5

Вимоги д о значення показника
(нормативу)
за першим бакалаврським) рівнем
Відхилення
Фактичн фактичного
Значення
Найменування показника (нормативу)
значення
е
показника
показника
значення
(нормати
показник
від
ву)
норматив
а
ного
1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення
Забезпеченість приміщеннями для проведення
навчальних занять та контрольних заходів (кв.
+3,4
2,4
5,8
метрів на одну особу для фактичного
контингенту студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)
Забезпеченість мультимедійним обладнанням
для одночасного використання в навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості
аудиторій)

30

38,3

+8,3

1) бібліотеки, у тому числі читального залу

+

+

відповідає

2) пунктів харчування

+

+

відповідає

3) актового чи концертного залу

+

+

відповідає

4 ) спортивного залу

+

+

відповідає

5) стадіону та/або спортивних майданчиків

+

+

відповідає

6) медичного пункту

+

+

відповідає

70

80

+10

+

+

відповідає

Наявність соціально-побутової
інфраструктури:

Забезпеченість здобувачів вищої освіти
гуртожитком: (мінімальний відсоток потреби)
Забезпеченість комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткованням, необхідними для
виконання навчальних планів

Голова експертної комісії

/7

//'/0 ^ //

Л.М. Хавкіна
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1

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення
+
Наявність опису освітньої програми

+

відповідає

2

Наявність навчального плану та пояснювальної
записки до нього

+

+

відповідає

3

Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального плану

+

+

відповідає

+

+

відповідає

4

Наявність комплексу навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану

5

Наявність програми практичної підготовки,
робочих програм практик

+

+

відповідає

6

Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану

+

+

відповідає

+

відповідає

не менш як
чотири
наймену
вання

10

+6

7

Наявність методичних матеріалів для
+
проведення атестації здобувачів
3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої

1

Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
закордонними фаховими періодичними
виданнями відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному вигляді

2

Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю
(допускається спільне користування базами
кількома закладами освіти)

+

+

відповідає

3

Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти,
на якому розміщена основна інформація про
його діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію, освітня/освітньонаукова/ видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та наукові
структурні пі дрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)

+

+

відповідає

Голова експертної комісії

Л.М. Хавкіна
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4

Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання (мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

Голова експертної комісії
доктор наук із соціальних комунікацій,
професор

50

/Г/7

50

відповідає

Л.М.Хавкіна

Експерт
доктор наук із соціальних комунікацій
професор

М.В.Бутиріна

Ректор
Національного університету
«Одеська юридична академія»
професор

В.В.Завальнюк

Голова експертної комісії

Л.М. Хавкіна

