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Заслухано та обговорено  
на засіданні Вченої ради  

Галицького коледжу 
імені В’ячеслава Чорновола  

Протокол №5 від 28.01.2022 

 

Якість підготовки здобувачів освіти 

освітньої програми  

«Видавнича справа та медіакомунікації» 
(за результатами самооцінювання) 

 

Аналіз якості підготовки здобувачів вищої освіти ОП «Видавнича справа 

та медіакомунікації» здійснювався відповідно до встановлених у коледжі 

індикаторів та показників визначення рівня якісних процесів. Аналіз 

проводився робочою групою у складі Подарящої О. І. – гаранта ОП, Чубей 

О. О. – завідувача відділення комп’ютерних та видавничих технологій, 

Глинської М. Л. – керівника сектору моніторингу якості освіти, Масири М. – 

голови студентського самоврядування. 

Розроблення і затвердження освітньої програми 

Освітня програма «Видавнича справа та медіакомунікації» за 

спеціальністю 061 Журналістика започаткована у коледжі у 2020 році. 

До розробки даної ОП спонукали наступні чинники: 

По перше, Регіональні ЗМІ залишаються важливими чинниками у 

формуванні медійного і культурного простору в масштабах Тернопільщини. 

Суттєвий вплив інформації на формування національної ідентичності українців, 

суспільної думки громадян, а також загальної обізнаності пересічних українців, 

є надзвичайно важливим. Консультації, проведені зі спеціалістами 

Тернопільського обласного центру зайнятості, «Cyber Media Track», 

«МедіаТОР», «Прес-клубу», редакцією газети «Сільський господар», інтернет-

виданням «0352», «Оперативною поліграфією» та ін. підтвердили зростаючу 

необхідність у фахівцях сфери медіа та видавничої справи, зокрема – 

журналістики. 

По-друге, це відповідь на запит випускників ОКР молодший спеціаліст 

спеціальності «Видавнича справа та редагування», які є потенційними 

абітурієнтами вступу на ОП. Їх інтереси та запити першочергово враховувались 

при формуванні змісту, цілей, загальних і фахових компетентностей, 

програмних результатів навчання, освітніх компонентів та їх обсягу. 

По-третє, зацікавленою стороною, що прагне отримати 

висококваліфікованих спеціалістів галузі, які володіють відповідними 

теоретичними знаннями та практичними навичками, виступили роботодавці, 

які активно підтримали Коледж на етапах як започаткування ОП, так і у 
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процесах забезпечення якісної підготовки фахівців. Серед них: «МедіаТОР», 

«Прес-клуб», редакція газети «Сільський господар», інтернет-видання «0352», 

«Оперативна поліграфія». 

Інтереси даної групи стейкголдерів враховані в орієнтації ОП на 

формування професійних компетентностей, які необхідні для роботи на 

фахових посадах в аналітичних, експертних, консалтингових центрах, медіа 

різних типів, рекламних і маркетингових агентствах, бізнес-корпораціях, прес-

службах, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, комунікаційних 

компаніях, соціологічних компаніях, громадських організаціях. 

До розробки ОП у 2020 р. був залучений викладацький склад кафедри 

права та медіакомунікацій, з якого і була сформована проєктна група. Усі 

розробники є штатними співробітниками Коледжу.  Керівник проєктної групи 

(гарант освітньої програми) – Подаряща Оксана Іванівна – кандидат наук із 

соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та 

медіакомунікацій Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола. 

Вишневська Галина Богданівна – кандидат  філологічних наук, в.о. завідувачки 

кафедри видавничої справи та медіакомунікацій Галицького коледжу імені 

В’ячеслава Чорновола – член проєктної групи. Гайда Ольга Мирославівна – 

кандидат  філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та 

медіакомунікацій Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола – член 

проєктної групи. Борсук Наталя Іванівна – магістр журналістики, викладач 

кафедри видавничої справи та медіакомунікацій Галицького коледжу імені 

В’ячеслава Чорновола – член проєктної групи. 

При розробці ОП вивчався досвід закладів вищої освіти України, які 

здійснюють освітню діяльність за спеціальністю 061 Журналістика (Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Української академії 

друкарства, Вищого навчального закладу «Український католицький 

університет», Національного університету «Києво-Могилянська академія», 

Сумського державного університету, Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка, Київського університету імені 

Бориса Грінченка, Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна,  МЕГУ ім. С. Дем’янчука, Волинського національного університету 

ім. Лесі Українки, Люблінського університету Марії Склодовської-Кюрі та 

Університету Яна Длугоша в Ченстохові, що дозволило оптимально 

структурувати компоненти ОП, вибудувати наступність вивчення навчальних 

дисциплін, посилити практичне зорієнтування завдань, включених до 

виробничих практик. 

При розробці ОП проєктна група керувалась чотирма основними 

концепціями моделі сфери видавничої справи та медіакомунікацій – 
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гуманітарна, технологічна, функціональна та комерційна, що відображають 

взаємовідносини в системі журналістики та між клієнтом-послугою-

середовищем журналістики (Малюнок 1.) 

Для реалізації гуманітарної складової ОП, що полягає у створенні 

гуманітарної безпеки країни, від якої залежить реалізація таких завдань, як 

національна консолідація, модернізація, розвиток української культури, 

актуалізація людського потенціалу; вироблення комплексного позитивного 

іміджу медіа на морально-етичному рівні; створення емоційного задоволення 

та якісного контенту споживачів від отриманої інформації; дотримання 

етичних норм ЗМІ введено наступні ОК: «Філософія», «Психологія творчості», 

«Сучасна українська мова в медіа», «Українська мова (за проф. 

спрямуванням)», «Іноземна мова (за проф. спрямуванням)», «Основи 

міжособистісного спілкування», «Правові основи масової комунікації», 

«Соціологія масової комунікації», «Кризові комунікації», «Медіаетика». 

 
 

Малюнок 1. Відображення в ОП дисциплін реалізації сучасної моделі видавничої справи 

та медіакомунікацій в журналістиці 

 

Технологічна складова ОП забезпечує взаємозв'язок та відображення 

ефективності процесів організації та управління роботою у видавництвах та ЗМІ. 
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З метою охоплення процесів реалізації журналістських стандартів у ОП введенні 

наступні ОК: «Теорія і методика журналістської творчості», «Медіабезпека», 

«Медіакритика», «Книгознавство і бібліографія», «Комп’ютерно-видавничі 

технології», «Редакторський фах», «Практикум з редакторського фаху», 

«Коректура», «Літературне редагування», «Дизайн друкованих видань») та ін. 

Ефективність та якість роботи у видавництвах та ЗМІ відображає 

функціональну складову ОП, що забезпечується наступними ОК: «Робота в 

кадрі», «Тележурналістика», «Риторика та спічрайтинг», «Репортерська праця», 

«Пресслужби», «Журналістські розслідування», «Сучасні тренди видавничої 

справи», «Технології PR», «Журналістська майстерність», «Феномен джинси», 

«Основи операторської майстерності» та ін. Комерційна складова ОП 

пов'язана з необхідністю отриманням доходів у видавництвах та ЗМІ. З цією 

метою у ОП введені дисципліни: «Аналітична економіка», «Медіамаркетинг», 

«Видавничий бізнес», «Управління власними фінансами», «Управління власною 

кар'єрою», «Стартапи: перші кроки в підприємництві». 

ОП затверджена на засіданні Педагогічної ради (протокол № 6 від 

30.08.2019 р.) і введена в дію наказом директора № 01/133 від 17.10.2017р. 

У 2021 р. було здійснено перегляд, моніторинг та оновлення ОП та 

затверджено на засіданні Вченої ради (протокол № 9 від 25.08.2021 р.) 

 

Студентоорієнтоване навчання, викладання та оцінювання 

У реалізації в ОП «Видавнича справа та медіакомунікації» 

студентоцентризму реалізовувались через: 

- індивідуальну освітню траєкторію навчання студентів; 

⎯ впровадження активних форм та методів навчання, в тому числі методів, які 

сприяють розвитку у здобувачів soft skills; 

⎯ удосконалення системи оцінювання знань; 

⎯ удосконалення самостійної роботи студентів; 

⎯ формування навчальних планів і програм на засадах міждисциплінарного та 

компетентнісного підходу, зосередження на компетентності та результати 

навчання; 

⎯ системну роботу над розвитком освітнього Е-середовища. 

 

Індивідуальна освітня траєкторія студента Коледжу формується на основі 

трьох ключових чинників: 

 

   
 

 

• реалізовується через 

варіативні дисципліни 

навчального 

плану, що визначають 

індивідуальний освітній 

маршрут 

змістового 
• реалізовується через 

сучасні методики 

навчання та викладання 

діяльнісного 
• визначає організаційний 

аспект щодо надання 

студентам різнопланової 

підтримки та супроводу, 

ефективні форми 

спілкування у освітньому 

середовищі 

процесуального 
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Освітній процес відбувається з використанням сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій та хмарних сервісів для створення можливості 

студентам опановувати матеріал у індивідуальному темпі, використовувати 

змішані форми навчання з використанням дистанційних технологій. 

У Коледжі реалізовано інформаційну систему підтримки рішень студентів 

щодо формування індивідуального навчального плану у частині вибіркових 

дисциплін. 
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Вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти регламентується 

«Положенням про організацію освітнього процесу». Перелік дисциплін, що 

пропонуються на вибір здобувачам, визначається відповідно до Положення про 

порядок формування вибіркової частини навчальних планів. Затвердження 

вибіркових дисциплін знаходиться в компетенції кафедри видавничої справи та 

медіакомунікацій, яка з метою забезпечення відповідності освітніх програм 

очікуванням та здібностям здобувачів вищої освіти, індивідуалізації навчання, 

забезпечення можливості формування студентами індивідуальної освітньої 

траєкторії в межах певної освітньої програми та створення необхідних умов для 

оптимізації переліку вибіркових навчальних дисциплін здійснює періодичний 

перегляд відповідних освітніх компонент. 

Реалізація права здобувачів освіти на вибір навчальних дисциплін 

здійснюється на основі «Положення про порядок та умови обрання студентами 

дисциплін за вибором», яке формалізує етапи, які повинні зробити студенти з 

метою реалізації свого права вибору. На кожному з цих етапів студенти 

отримують відповідний інформаційний супровід через розділ сайту 

«Індивідуальні освітні траєкторії». 

Перший етап – це надання консультацій щодо порядку, термінів та 

особливостей формування індивідуального навчального плану, ознайомлення 

студентів із відповідним розділом сайту та іншими інформаційними ресурсами. 

Другий етап – ознайомлення студентів із блоками дисциплін для вибору 

шляхом опрацювання силабусів, робочих програм дисциплін та через 

організацію зустрічей з представниками кафедр/циклових комісій. 

Третій етап – запис студентів на обрані курси відповідно до вимог та 

термінів, задекларованих у «Положенні про порядок та умови обрання 

студентами дисциплін за вибором». 

Четвертий етап – опрацювання заяв студентів деканатом відділення та 

комплектування підгруп для вивчення дисциплін вибору. 

П’ятий етап – формування фахівцями відділення електронних 

індивідуальних навчальних планів, які розміщуються у персональних 

електронних кабінетах здобувачів освіти. 
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Загалом, 60% респондентів високо оцінюють доступність та прозорість 

механізмів та  процедур формування індивідуальної освітньої траєкторії, даючи 

оцінку 9 балів із 10-ти. 

У системі вибору дисципліни часто є низька мотивація здобувачів освіти 

до аргументованого вибору дисциплін, що відповідають внутрішнім потребам 

та фаховим уподобанням. 

Опитування продемонстрували, що частина студентів орієнтуються на 

персоналії викладачів та рекомендації інших студентів щодо доцільності вибору 

та не враховують майбутній розвиток своєї кар’єри та можливі перспективи 

подальшого працевлаштування. 

Для усунення вищезазначених недоліків, з метою формування 

відповідальності студентів щодо власного особистісного та професійного 

зростання прийнято рішення про збільшення частки просвітницьких заходів 

(круглі столи, зустрічі з працедавцями та випускниками), майстер-класів, 

тренінгів від провідних фахівців сфери видавничої справи та медіакомунікацій. 

Розвиток індивідуальних здібностей студента відбувається шляхом його 

участі у наукових гуртках і проблемних групах кафедри видавничої справи та 

медіакомунікацій. 

Для забезпечення високого рівня досягнення програмних результатів 

навчання використовуються сучасні технології та активні методи навчання. 

Співвідношення методів навчання та конкретних результатів навчання 

оприлюднюється викладачами у силабусах дисциплін. 

У процесі реалізації ОП значна увага звертається на використання 

інформаційних технологій, поширення інтерактивного, електронного навчання 

з вільним доступом до цифрових ресурсів освітнього Е-середовища Коледжу. 

Вибір форм і методів навчання та викладання як один з чинників 

студентоцентрованого навчання у коледжі здійснюється через силабус 
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дисципліни і перебуває у компетентності кожного викладача. Силабус дозволяє 

змістити акценти з викладання навчальної дисципліни на навчальне 

партнерство та активну освітню діяльність студента, що передбачає 

використання суб’єктно-діяльнісних освітніх технологій, вміння студента 

самостійно оцінити успіх або неуспіх процесу своєї освіти і вчасно провести 

корекцію. Також силабус інформує здобувача про надання викладачем 

індивідуальних консультацій, які дозволяють здійснювати диференційований 

підхід до студентів, краще допомагати відстаючим, стимулювати творчу роботу 

відмінно встигаючих студентів. При цьому, активна роль викладачів полягає не 

лише в допомозі студентам, а й у вмінні правильно співвіднести ступінь 

складності завдання з можливостями студента, важливістю врахування 

особистісних особливостей студентів, їх побажань та потреб. 

Серед цілей ОП – підготовка фахівців, які здатні налагоджувати 

ефективні стосунки в соціумі, вибудовувати стратегії власного особистісного 

та професійного зростання, а також спроможних до продуктивного 

партнерства,   використання й упровадження інновацій у майбутній професійній 

діяльності. 

До найзатребуваніших «м’яких» навичок у сфері видавничої справи та 

медіакомунікацій нами     віднесено: 

– гнучкість/здібність адаптуватись; 

– навички спілкування; 

– уміння вирішувати проблемні ситуації; 

– креативність; 

– навички міжособистісних відносин; 

– вміння працювати в команді. 

Дані соціальні навички знайшли своє відображення у відповідних 

програмних результатах навчання – ПР01, ПР02, ПР05, ПР07, ПР11, ПР12, 

ПР18 та у спеціальних освітніх компонентах: Українська мова (за професійним 

спрямуванням), Іноземна мова (за професійним спрямуванням), соціологія 

масової комунікації, основи міжособистісної комунікації. 

Формуванню soft skills у студентів сприяє впровадження в освітній 

процес інтерактивних технологій навчання: ділові та рольові ігри, робота в 

групах, кейси, проблемні ситуації, тощо. 

Використання даних форм та методів навчання відображено у робочих 

програмах та силабусах дисциплін (100%). 

З метою отримання зворотного зв’язку зі студентами щодо форм та 

методів навчання у Коледжі діє система опитувань студентів як один з 

механізмів реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  
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Проведене опитування студентів щодо відповідності форм та методів 

навчання та викладання принципам студентоцентрованого навчання, показало, 

що 86,7% здобувачів оцінюють як такі, що відповідають специфіці майбутнього 

фаху та дозволяють досягти очікуваних результатів навчання та такі, що 

базуються на принципах студентоцентрованого навчання. Разом з тим, 13,3 % 

відповіли, що ці принципи реалізуються частково. 

Перевірка досягнення здобувачами програмних результатів навчання 

здійснюється на основі оцінювання за 100-бальною шкалою ЄКТС та 

регламентується Положенням про порядок рейтингового оцінювання знань 

(освітніх досягнень) студентів. 

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється 

шляхом проведення контрольних заходів, які включають поточний, 

підсумковий модульний контроль, виконання індивідуального науково-

дослідного завдання, семестровий контроль у формі заліку чи екзамену. 

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрованих у відповідях та виступах на семінарських і практичних 

заняттях; активність при обговоренні проблемних питань, які винесені на 

семінарські (практичні) заняття; вміння виконувати практичні завдання та 

інтерпретувати одержані результати; виконання і захист індивідуальних робіт; 

результати експрес-контролю у формі тестів тощо. 

При організації підсумкового модульного контролю викладачі самостійно 

визначають об'єкти контролю, форми проведення контрольних заходів та 

критерії оцінювання, які знаходять відображення в робочих програмах 

навчальних дисциплін та силабусах. 

Загалом рейтингове оцінювання знань студентів дозволяє забезпечити: 

-підвищення мотивації студентів до систематичного активного навчання 
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протягом семестру та навчального року, їх переорієнтацію з отримання 

позитивної оцінки на формування компетентностей; 

-відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на 

початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних 

заходів, критеріями та порядком їх оцінювання; 

-подолання елементів суб'єктивізму при оцінюванні знань, а також 

врахування усіх видів навчальної роботи студента протягом семестру; 

-розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей 

студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності 

освітнього процесу. 

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 

доводяться до студентів таким чином: 

1) кожним викладачем на початку викладання дисципліни; 

2) шляхом ознайомлення студентів з робочими програмами та силабусами 

дисциплін, які розміщуються на сайті Коледжу у розділі «Портфоліо 

освітніх програм» та в освітньому Е-середовищі Коледжу в розділі 

навчально-методичного забезпечення відповідної дисципліни. 

Інформація про підсумкові контрольні заходи на поточний навчальний рік 

відображається в індивідуальному навчальному плані студента, який 

розміщується у персональному електронному кабінеті на початку поточного 

навчального року. 

 

Результати анкетування здобувачів вищої освіти підтвердили про високий 

рівень задоволеності (66,7%), про надання попередньої інформації щодо 

критеріїв оцінювання знань з навчальних дисциплін перед початком їх 

викладання, 20% - продемонструвало достатній рівень задоволеності. Це 

відбувається переважно на першій лекції в усній формі. Про порядок та критерії 
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оцінювання здобувачам інформують заздалегідь – переважно перед початком 

занять або на першому занятті. У більшості випадків інформацію студенти 

отримують від викладача особисто в усній формі та через старосту. 

В цілому анкетування також засвідчує, що здобувачі вчасно одержують 

інформацію про критерії оцінювання знань. 

 

Опитування здобувачів освіти щодо рівня задоволеності викладанням 

освітніх компонентів, які забезпечують формування загальних, фахових 

компетентностей та програмних результатів навчання продемонстрував 

високий рівень задоволеності (46,7%), 33,9% опитаних оцінили якість 

викладання фахових дисциплін як достатньо високий, решта (20%) вважають, 

що достатній. 

Важливим моментом професійної комунікації є зв’язок «викладач — 

студент». Це залежить не лише від його професійних можливостей, а і 

здатності безпосередньо спілкуватися зі своїми студентами. Чим тіснішими є 

комунікаційні зв’язки між усіма фігурантами наукового і навчально-виховного 

процесу, тим збільшується рівень його результативності. Звісно, 

комунікаційний зв’язок «викладач — студент» не обмежується лише науковою 

і навчально-виховною діяльністю, він зумовлений характером особистості як 

викладача, так і студента, прагненням взаємодіяти і співпрацювати, оскільки 

комунікація (в цьому разі розглядається як спілкування) — це складна система 

взаємозалежних зв’язків між викладачем і студентом. 
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60% опитаних оцінюють високий рівень комунікації між студентами та 

викладачами (9 балів за десятибальною шкалою). 
 

Академічна доброчесність науково-педагогічних працівників 

З метою запобігання академічної недоброчесності у Коледжі проводиться 

ряд профілактичних заходів, основні з яких полягають в: інформуванні як 

здобувачів вищої освіти так і співробітників Коледжу про необхідність 

дотримання загальнодержавних та інституційних нормативних документів, які 

регламентують питання академічної доброчесності; підписанні здобувачами 

вищої освіти та співробітниками Коледжу Декларацій про дотримання 

академічної доброчесності. 

Заклад заохочує та всіляко пропагує серед працівників Коледжу 

включення у свої плани підвищення кваліфікації питань пов’язаних із 

дотриманням та підтримкою академічної доброчесності в освітньому процесі. За 

звітний період серед викладачів ОП найбільш популярним був курс 

на Prometheus «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». 

Декларації про дотримання академічної доброчесності заповнюються 

викладачами кафедри та студентами, які навчаються за ОП та зберігаються в 

особових справах викладачів і здобувачів вищої освіти. 

На ОП, як інструмент протидії академічному плагіату використовують, як загаль-

нодоступні сервіси, зокрема, Advego або EtxtАнтиплагіат, так і спеціалізований 

сервіс UNICHECK.  
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Здобувачі освіти оцінюють рівень вжиття заходів щодо дотримання 

принципів академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками як 

високий (60%), достатньо високий (20%), та достатній (13,3%) і той, що потребує 

уваги (6,7%). 

 

Якість навчальних ресурсів і підтримки здобувачів освіти 

З метою забезпечення здобувачів освіти якісним навчальним контентом 

кожна навчальна дисципліна представлена у освітньому Е-середовищі коледжу 

відповідним навчально-методичним комплексом. Кожен студент через свій 

персональний кабінет має доступ до необхідних освітніх компонентів, які 

представлені робочою програмою дисципліни та силабусом, які містять цілі, 

зміст, програмні РН, порядок та критерії оцінювання. Ця інформація доступна 

здобувачам та іншим стейкхолдерам через розділ «Портфоліо освітніх 

програм» на сайті Коледжу. 

Поточний моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм 

Впродовж 2020-2021 років, внаслідок процедур та засобів моніторингу 

ОП була модернізована в частині оновлення змісту освітніх компонентів 

відповідно до Положення про освітню програму та Положення про робочу 

програму навчальної дисципліни. Низовою ланкою процесу оновлення змісту 

ОК, що реалізується на основі наукових досягнень і сучасних практик у сфері 

журналістики є кафедра видавничої справи та медіакомунікацій. Викладачі 

кафедри, зокрема, члени робочої групи постійно відстежують останні 

досягнення та активно обмінюються знаннями і практичним досвідом з 

фахівцями галузі; проводять зустрічі, конференції, майстер-класи, круглі столи, 

на яких обговорюються сучасні практики та наукові досягнення; беруть участь 

у формуванні та оновленні змісту ОК ОП, також, цьому сприяє досвід 

викладачів-сумісників, які працюють на основному місці установ, підприємств 
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та організацій галузі.  

Зміст окремих ОК коригується на основі наукових досягнень у 

професійній (журналістика) та педагогічній (методи викладання навчальних 

дисциплін) галузях. Викладачі кафедри постійно беруть участь у важливих 

професійних організаційних і науково-практичних зібраннях (семінари, 

конференції, круглі столи тощо), на яких обговорюються сучасні практики та 

наукові досягнення у видавничій сфері та медіа, що дозволяє вносити 

корективи до змісту навчальних занять, не відхиляючись від затвердженої 

робочої програми навчальної дисципліни. Гарантом ОП та викладачами за 

своїми дисциплінами здійснюється системний аналіз публікацій, які 

висвітлюють відповідні проблеми галузі на мікро-, мезо- та макрорівнях. 

Одержана інформація аналізується, систематизується, що дозволяє виробити 

рекомендації щодо оновлення змісту освітніх компонентів ОП. Розроблені 

рекомендації виносяться для розгляду на засідання кафедри. 

Прикладом оновлення змісту ОК ОП є внесення змін до змісту навчальної 

дисципліни «Іноземна за професійним спрямуванням». Підставою для 

прийняття такого рішення стало дослідження доцента О. М. Гайди, що 

відображено у фаховій публікації «Специфіка перекладу англійських 

атрибутивних словосполучень» (Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. № 

44) та активно обговорювалось на засіданні кафедри. 

Тісна співпраця з потенційними роботодавцями, їх досвід впровадження 

сучасних досягнень галузі у практику роботи сучасних ЗМІ дозволив внести 

зміни у тематику курсових робіт, спрямувавши їх на аналіз соціальних функцій 

масової комунікації. 

Отриманий досвід за результатами стажувань викладачів кафедри у 

вітчизняних та закордонних закладах вищої освіти дозволяє враховувати у ОП 

актуальні тенденції та новітні технології розвитку видавничої справи та 

медіакомунікацій. 

За рахунок достатньої іншомовної підготовки, договору з Еразмус+ (м. 

Кенти 2021 р.) студенти та викладач взяли участь у проєкті, що забезпечило 

вивчення зарубіжного досвіду в сфері реклами, підприємництва та культурних 

паралелей, що в свою чергу надає можливості для досягнення цілей 

розширення географії працевлаштування та подальшого навчання випускників. 

Це дозволяє враховувати як регіонально-локальну складову вимог ринку праці, 

так і їх глобалізаційну тенденцію. 

Як основна зацікавлена сторона, що прагне отримати 
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висококваліфікованих спеціалістів галузі, які володіють відповідними 

теоретичними знаннями та практичними навичками, роботодавці активно 

підтримують Коледж у процесах забезпечення якісної підготовки фахівців на 

основі договірних відносин. Серед них: «МедіаТОР», «0352». 

Інтереси даної групи стейкхолдерів враховані в орієнтації ОП на 

формування професійних компетентностей, які необхідні для роботи на 

фахових посадах в аналітичних, експертних, консалтингових центрах, медіа 

різних типів, рекламних і маркетингових агентствах, бізнес-корпораціях, прес-

службах, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, комунікаційних 

компаніях, соціологічних компаніях, громадських організаціях. 

Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється шляхом проведення 

Тижня кафедри, участі у фахових позааудиторних заходах (ярмарки вакансій, 

круглі столи), творчих зустрічей з фахівцями галузі, навчальних екскурсій. 

 
Проведене анкетування підтверджує важливість для студентів занять, у 

яких беруть участь професіонали-практики або роботодавці. Опитування 

показало, що здобувачі освіти оцінюють вплив залучення зовнішніх 

стейкголдерів на якість процесу набуття практичного досвіду як високий (46,7%), 

а також 20% оцінюють як достатньо високий та 20%, як достатній.  

Також стейкголдери вносять будь-які свої пропозиції щодо ОП через 

вікно зворотного зв’язку на сайті коледжу. 
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Приклад проходження опитування роботодавця через сайт коледжу: 
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За результатами публічного обговорення ОП академічною спільнотою, 

яке відбувалось на засіданнях кафедри у програмі було враховано сучасні 

організаційні та методичні вимоги щодо викладання освітніх компонентів, 

умови активізації викладацької діяльності і досягнення зазначених результатів 

навчання тощо. 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти Коледжу дає змогу 

вчасно реагувати на виявлені недоліки в освітній програмі та/або діяльності з 

реалізації освітньої програми. 

На початковому етапі реалізації освітньої програми прослідковувалась 

низька ініціативність здобувачів освіти у внутрішніх процесах забезпечення 

якості освітньої діяльності з реалізації ОП. Проте, слід відзнатити, 

зацікавленість студентів у формуванні власної освітньої траєкторії шляхом 

осмисленого вибору дисциплін вибіркової частини. Відгуки майбутніх 

абітурієнтів дозволили покращити навчальний план. Відзначимо, що з метою 

допомоги студентам в 2019 р. у Коледжі реалізовано інформаційну систему 

підтримки рішень студентів щодо формування індивідуального навчального 

плану у частині вибіркових дисциплін, що дозволило підняти на більш високий 

рівень вищезазначені процедури. 

На запит студентів було замінено певні дисципліни. Таким чином, у 

межах внутрішньої системи забезпечення якості освіти внаслідок моніторингу 

ОП вносились зміни, що відповідали зовнішнім викликам видавничого та медіа 

ринку. 

 
Результати анкетування показали, що 73,3% здобувачів освіти, які 

навчаються за освітньою програмою «Видавнича справа та медіакомунікації» 

задоволені навчанням. Частина опитаних респондентів брали участь в усному 

обговоренні та збиранні пропозицій щодо змісту освітньої програми на етапі 

внесення змін. Ці респонденти засвідчили, що їх пропозиції були переважно або 

частково враховані на цьому етапі. Результати анкетування привертають увагу 

тим, що на сьогодні у студентів (26,7%) є на подальший розгляд актуальні 
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пропозиції щодо вдосконалення ОП. 

Вищенаведений аналіз дозволяє оцінити представлену освітню 

програму як таку, що має належну якість та констатувати, що з урахуванням 

та усуненням вказаних вище недоліків можна заявляти про готовність до 

проведення зовнішньої акредитаційної експертизи. 
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