
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів 

напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» 
у Запорізькому національному технічному університеті

м. Запоріжжя «31» травня 2018 р.

Згідно з «Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 
2001 року № 978, і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про проведення акредитаційної експертизи» від 07.05.2018 року № 665-л з 
метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з 
напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» експертна комісія МОН України 
у складі:

Голова експертної комісії: - завідувач кафедри
Ткаченко Олена Григорівна журналістики та філології

у період з 29 по 31 травня 2018 року провела чергову акредитаційну 
експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030301 
«Журналістика» відповідно до діючих вимог і критеріїв.

За результатами перевірки і оцінювання поданих матеріалів експерти 
констатують:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) -  вищий 
навчальний заклад, на державній формі власності, підпорядкований 
Міністерству освіти і науки України. Державна реєстрація юридичної особи 
була проведена 22.08.2001 р. виконкомом Запорізької міської ради 
(ідентифікаційний код 02070849). На підставі рішення ДАК МОН України 
(протокол № 88 від 30.06.2011 р.) ЗНТУ акредитований за статусом вищого 
навчального закладу IV рівня (сертифікат серії РД-ІУ N«0849098). Згідно з 
наказом МОН України № 93-л від 15.05.2017 р. Запорізькому національному 
технічному університету в установленому законодавством порядку 
переоформлена ліцензія на освітню-, діяльність у сфері вищої освіти. На
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офіційному веб-сайті МОН Украйни розміщено відомості про право здійснення 
освітньої діяльності ЗНТУ (ЬЦр://топ.§оу.иа/асІіуііу/ро5Іи§і/1іс2ЄП2иуаппуа-їа- 
акгесіігасгіуа/іезІ.ЬїтІ).

Навчальний процес в ЗНТУ забезпечує кваліфікований науково-педагогічний 
склад 59 кафедр, з яких 42 -  випускових, 16 філій кафедр, 2 філії факультетів на 
підприємствах. Така організаційна структура є логічною, виваженою і спрямованою 
на оптимальне забезпечення навчального процесу. Науково-педагогічний 
контингент університету складається з 742 осіб (станом на 1 жовтня 2017 р.). Серед 
штатних викладачів 52,96% з вченими ступенями, 8,7% докторів наук, 12 
академіків та членів галузевих АН України та інших держав, 2 лауреати Державної 
премії України, 1 лауреат премії НАН України, 1 лауреат премії Президента 
України, 4 Заслужених діячів науки і техніки України, 5 Заслужених працівників 
освіти України, 2 Заслужених винахідників України. Основним засобом 
покращення якісного рівня професорсько-викладацького складу є аспірантура за 15 
спеціальностями та докторантура, діяльність яких є ефективною.

Загальний контингент студентів базового ЗНТУ станом на 1 жовтня 2017 
року склав 10068 осіб, у тому числі 7567 осіб на стаціонарної форми навчання.

Згідно з санітарно-технічним паспортом університету навчальна площа у 
розрахунку на одного студента при навчанні в дві зміни становить 4,5 кв. м. 
Експертною комісією встановлено, що документи, які забезпечують правові основи 
діяльності ЗНТУ наявні, оформлені згідно з вимогами і відповідають чинному 
законодавству, державним стандартам та вимогам. Вони розроблені з урахуванням 
всіх рекомендацій МОН України і затверджені у встановленому порядку.

Висновок: експертна комісія вважає, що надана Запорізьким національним 
технічним університетом інформація до Міністерства освіти і науки України є 
достовірною. Наведені дані підтверджують, що всі документи відповідають 
вимогам Міністерства освіти і науки України щодо провадження освітньої 
діяльності.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Прийом до ЗНТУ здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністріь 
України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердженім переліку галузей знань 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» ті 
Постанови КМУ від 1 лютого 2017 року № 53 «Про внесення змін до постанові 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»..

Організацію прийому до ЗНТУ здійснює приймальна комісія, яка щорічне 
затверджується наказом ректора університету та діє згідно зі «Зразковий 
положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України» 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №12 від 09.01.2013 р. т; 
«Положенням про приймальну комісію Запорізького національного технічногс 
університету».

Приймальною комісією ЗНТУ щорічно складаються та затверджуються 
Правила прийому до університету, розроблені у відповідності до «Умов прийому д<
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вищих навчальних закладів України» (на підставі наказу Міністерства освіти і 
науки України у поточному році).

Конкурс при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 
за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика» проводиться за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання. Творчий конкурс «Журналістські 
орієнтири» для абітурієнтів, які вступають до ЗНТУ на навчання за освітнім 
ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти оцінюється за 100- 
бальною шкалою від 100 до 200 балів.

Результати формування контингенту студентів за 2014-2017 рр. надано в 
таблиці 1.

Таблиця 1
Показники формування контингенту студентів 
напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» 

галузі знань 0303 «Журналістика та інформація»
№ Показники Роки
з/п 2014 2015 2016* 2017*
1 2 3 п г 5 6
1. Ліцензований обсяг підготовки (ОКР 

«бакалавр»):
-  денна форма 50 50 50 50
-  заочна форма 50 50 50 50

2. Прийнято на навчання, всього
-  денна форма 50 50 36 26
-  заочна форма 8 14 6 5
в т. ч. за держзамовленням
-  денна форма - - - 5
-  заочна форма - - - -

-  нагороджених медалями, або тих, що 
отримали диплом з відзнакою 2 1 - 2

-  таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію - - - -

-  зараховано на пільгових умовах, з якими 
укладені договори на підготовку - - - 1

3. Подано заяв за формами навчання
-  денна форма 158 251 235 106
-  заочна форма 9 19 13 16

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення
-  денна форма - - - 21,2
-  заочна форма - - - -

5. Кількість студентів, зарахованих на 
продовження навчання:
-  денну форму - 4 5 1
-  заочну форму - 1 - 3

Голова експертної комісії (_уу? О.Г. Ткаченко
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* здобувані вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за освітньою програмою 
«Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» (відповідно до 
Постанови КМУ від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти») та Акту узгодження 
переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями 
(освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу 
Запорізького національного технічного університету згідно із ліцензією серії АЕ № 636806 від 
19.06.2016 р.

Динаміка змін контингенту студентів за напрямом підготовки 6.030301 
«Журналістика» в Запорізькому національному технічному університеті 
наведена у таблиці 2.

Динаміка змін контингенту студентів 
за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика»

Таблиця 2

№№
з/п Назва показника

Бакалаври

2014 2015 2016 2017

1 Кількість студентів спеціальності 
(станом на 01.10 відповідного року) 157/50 157/49 154/42 139/34

2

Кількість відрахованих студентів, 
у тому числі: 10/0 11/8 9/4 7/5

-  за невиконання навчального плану 5/0 5/2 4/2 3/1
-  за грубі порушення дисципліни - - - -

-  у зв'язку з переведенням до іншого
в н з

- - - -

-  інші причини 5/0 6/6 5/2 4/4

3

Кількість студентів,
зарахованих на продовження навчання 0 4/1 5/0 1/3

у тому числі:
-  переведених з інших ВНЗ 0/0 1/0 3/0 0/1

-  поновлених на навчання 0/0 з/і 2/0 1/2
Висновок. На підставі проведеного аналізу експертна комісія зазначає, що в 

ЗНТУ організація прийому та формування контингенту студентів проводиться в 
повній відповідності до вимог чинного законодавства.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Експертною комісією встановлено, що підготовку бакалаврів напряму 

підготовки 6.030301 «Журналістика» регламентують:
- освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика 

підготовки бакалаврів напряму 6.030301 «Журналістика» (затверджені
■

Голова експертної комісії (у '-з У  ? /а*.XXX—-  О.Г. Ткаченко
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Вченою радою Запорізького національного технічного університету, протокол

- навчальний план підготовки бакалаврів напряму підготовки 
6.030301 «Журналістика» (обговорено та затверджено на засіданні Вченої 
ради університету (протокол № 9 від 28.04.2014 р.), підписаний ректором

- графік навчального процесу;
- власна система контрольних заходів та критеріїв оцінювання знань та умінь 

студентів;
- робочі програми дисциплін.

Виробничі функції фахівця та професійні здатності визначені відповідно до 
вимог ринку праці та трудової діяльності. Зазначені документи враховують потреби 
у фахівцях спеціальності «Журналістика» Запорізької області та Південно-Східного 
регіону України.

Перевірка експертною комісією показала, що при складанні навчальних 
планів витримані вимоги щодо співвідношення навчального часу між нормативною 
та варіативною частинами та між циклами підготовки. У робочих навчальних 
планах та робочих навчальних програмах враховані рекомендації МОН України 
щодо співвідношення аудиторного навантаження та самостійної роботи студентів. 
Для забезпечення самостійної роботи студентів розроблено відповідне методичне 
забезпечення, передбачається робота у бібліотеці, комп’ютерних класах, в яких 
забезпечується доступ до мережі Інтернет.

Випускники отримують ґрунтовну фахову підготовку, що сприяє адекватній 
адаптації до умов ринку праці. При складанні навчальних планів враховані 
принципи безперервності теоретичної та практичної підготовки студентів. 
Навчальний процес здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу.

Висновок. За результатами перевірки змісту підготовки фахівців експертною 
комісією встановлено, що підготовка студентів напряму підготовки
6.030301 «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідає 
державним вимогам, зокрема, дисципліни викладаються з дотриманням принципу 
безперервності освіти

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

З усіх дисциплін, що передбачені навчальним планом для напряму 
підготовки 6.030301 «Журналістика», розроблено робочі програми та методичне 
забезпечення. Комісія засвідчує, що рівень забезпеченості методичними 
матеріалами становить 100%. Підготовка навчально-методичної літератури 
здійснюється власними силами та реалізується шляхом видання текстів 
(конспектів) лекцій та методичних розробок. Щорічно кафедрою оновлюється 
близько 20% навчально-методичного забезпечення. Рівень забезпечення 
навчального процесу напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» навчальною та 
довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами відповідає

№11 від 06.07.2010 р.);

(28.04.2014 р.);
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вимогам МОН України. Пакети методичних матеріалів з навчальних дисциплін 
розміщено на репозитарії ЗНТУ (ЬЦр://еіг.гпШ.ес1и.іш/Ііапс11е/123456789/397).

Наявність власної видавничої бази ЗНТУ дозволяє виконувати вимоги МОН 
України щодо забезпечення навчального процесу науковою, навчальною та 
навчально-методичною літературою. За 2013 -  2018 роки викладачами кафедри 
журналістики підготовлено та опубліковано навчальні посібники, методичні 
рекомендації та курси лекцій з усіх дисциплін, що забезпечуються кафедрою, 
зокрема навчальні посібники: Островська Н. В. Прикладні соціально-комунікаційні 
технології: навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». -  
Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. -  110 с.; Пода О. Ю. Тендер і друковані ЗМІ : навчальний 
посібник для студентів спеціальності «Журналістика». -  Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. -  
122 с.; Тонкіх І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : навчальний 
посібник для студентів спеціальності «Журналістика». -  Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. -  
130 с.; Скуртул Г. С. Агенційна журналістика : навчально-методичний посібник для 
студентів І курсу спеціальності 061 «Журналістика» / Г. С. Скуртул. -  Запоріжжя : 
ЗНТУ, 2018. -  122 с,; Волинець Г. М. Українська мова у професійному спілкуванні: 
навчально-методичний посібник для студентів І та II курсів спеціальності 061 
«Журналістика» / Г. М. Волинець. -  Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. -  122 с.

Експертною комісією встановлено, що робочі програми навчальних 
дисциплін спеціальності відповідають вимогам освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030301 «Журналістика». Методичні 
вказівки до практичних та лабораторних занять, з організації самостійної роботи 
студентів, забезпечення контролю знань студентів узгоджені між собою. Викладачі 
кафедри щорічно оновлюють робочі програми згідно графіка навчального процесу.

Основними місцями проходження ознайомчої, навчальної, виробничої 
практики студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030301 
«Журналістика», згідно з укладеними угодами, є: ТОВ «Газета «МИТ», 
Інформаційне агентство «Яе^іопХешз», Філія національної телекомпанії України 
«Запорізька регіональна дирекція», газета «Горожанин-информ», газета «Клякса», 
журнал «Бзмс» та ін. База договорів про співробітництво щороку поповнюється 
новими підприємствами України. Організація проведення практики відповідає 
встановленим вимогам.

Навчальним планом підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030301 
«Журналістика» передбачено захист кваліфікаційної роботи. Студенти забезпечені 
методичними вказівками для підготовки кваліфікаційних робіт бакалаврів. Теми 
обираються студентами відповідно до професійних функцій і завдань, компетенцій, 
зазначених в освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму 
підготовки 6.030301 «Журналістика», відповідно до тематики наукової діяльності 
кафедри журналістики, затверджуються наказом ректора. Для забезпечення 
виконання вимог МОН щодо регламенту кількості кваліфікаційних робіт на одного 
працівника кафедра залучає докторів наук, професорів (д.ф.н., проф. Погребна В.Л., 
д.н.соц.ком., проф. Богуславський О.В.), а також кандидатів наук, доцентів, які 
мають безперервний стаж роботи в університеті на кафедрі журналістики протягом 
10 років та навчальні посібники під грифом Міністерства освіти і науки України 
(Пода О.Ю., Хітрова Т.В., Панченко С.А., Островська Н.В., Тонкіх І.Ю.).

Голова експертної комісії  ̂ ^ ^  О.Г. Ткаченко
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З метою вдосконалення системи оцінювання якості знань, в університеті 

щорічно у березні-квітні проводиться контроль залишкових знань студентів. 
Комплексні контрольні роботи, підписані деканом факультету, завідувачем 
кафедри та ректором, представлені на кафедрі.

Як позитивне, слід відзначити функціонування на кафедрі наукового гуртка 
студентів («Журналістські орієнтири»), участь в якому надає можливість 
працювати з оригінальними літературними джерелами, включаючи фонди 
електронної бібліотеки ЗНТУ, наукометричні бази даних Зсориз, \¥еЬ об Зіпсе, та 
інші джерела.

В исновки: надані навчальним закладом матеріали згідно з Положенням про 
організацію освітнього процесу в ЗНТУ підтверджують, що зміст підготовки за 
напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика» відповідає державним вимогам 
щодо освітньої діяльності та забезпечує неперервність, наступність та ступеневість 
підготовки фахівців.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИКОВІ ТОГО ПРОЦЕСУ

Підготовку фахівців напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» 
забезпечують наступні кафедри: випускова кафедра журналістики, а також 
допоміжні кафедри: філософії, права, соціальної роботи, психології, іноземних мов 
професійного спілкування, українознавства та загальної мовної підготовки, хімії та 
екології, інформатики та комп’ютерної техніки, охорони праці і навколишнього 
середовища, управління'персоналом та економіка праці.

Кафедру журналістики очолює доктор філологічних наук, професор 
Погребна Вікторія Леонідівна, яка має стаж науково-педагогічної роботи 28 років. 
Вона успішно займається науково-дослідною роботою, є автором понад 130 
наукових праць, із них 113 наукового та 18 навчально-методичного характеру, 
серед яких 2 монографії, навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти 
та науки України та Вченою радою ЗНТУ.

Докторську дисертацію Погребна В.Л. захистила у 2004 р. на тему: 
«Проблеми фемінізму в російській критиці та романах письменниць другої 
половини XIX ст.» за спеціальністю 10.01.02 -  російська література. Наукове 
звання професора присвоєно у 2006 році. Під її керівництвом захищено 5 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, вона є 
членом редакційних колегій трьох фахових наукових журналів.

Останнє стажування пройшла у Запорізькому національному університеті на 
кафедрі журналістики з 01.10.2015 р. до 01.04.2016 р. Наказ X» 648 від 25.09.2015 р. 
(свідоцтво № 000-287/15).

Науково-педагогічних працівників на кафедрі журналістики -  11 осіб, серед 
них 2 доктори наук, професори (1 доктор філологічних наук та 1 доктор наук із 
соціальних комунікацій) і 8 кандидатів наук, доцентів (2 кандидати наук із 
соціальних комунікацій, 6 кандидатів філологічних наук), 1 викладач.

Кваліфікація науково-педагогічного складу відповідає профілю кафедр і 
навчальним дисциплінам напряму підготовки 6.030301 «Журналістика». Основна 
частина викладачів (73%) має стаж науково-педагогічної діяльності понад 10 років.

О.Г. Ткаченко
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Професори та доценти, що забезпечують навчальний процес підготовки фахівців, 
мають наукові праці та дипломи про вищу освіту у відповідній галузі.

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес за напрямом 6.030301 «Журналістика», становить:

- частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин для циклу 
дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки становить 100% (208 
год.), з них за основним місцем роботи -  100% (56 год);

- частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин для циклу 
дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки становить 100% 
(156 год.), з них за основним місцем роботи -  100% 3 них докторів наук,
професорів 10%.

- частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин для циклу 
дисциплін професійної та практичної підготовки становить 100% (548 год.), з них за 
основним місцем роботи -  97% (532 год.), за сумісництвом 3% (16 год.). З них 
докторів наук, професорів -  19,7% (108 год.)

Частка лекційного навантаження лекційних годин, що викладаються 
науково-педагогічними працівниками відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи, які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 
професора, становить 17,1 %, що перевищує нормативний показник (згідно 
ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти така частка 
повинна становити не менше 10%), тобто акредитаційна вимога щодо наявності 
докторів наук або професорів для акредитації напряму підготовки 6.030301 
«Журналістика» виконується.

На кафедрі проводиться робота з покращення якісного рівня професорсько- 
викладацького складу шляхом стажування та перепідготовки (підвищення 
кваліфікації) у навчальних закладах України на споріднених кафедрах інших 
університетів; шляхом участі у наукових українських та міжнародних конференціях 
(про що свідчать опубліковані матеріали конференцій; відповідні дипломи та 
сертифікати).

Підготовлена до захисту докторська дисертація Поди О. Ю. «Преса і тендер: 
проблеми теорії, методології, практики» (науковий керівник -  доктор філологічних 
наук, професор Сидоренко Н. М.). Викладачі кафедри отримали 2 вчених звання 
доцента, а під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри 
захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 
комунікацій за спеціальностями 27.00.01 -  теорія та соціальних комунікацій, 
27.00.04 -  теорія та історія журналістики.

За період 2012-2018 рр. викладачами кафедри було захищено кандидатські 
дисертації: 2015 р.:

Скуртул Ганна Сергіївна (канд. філол. н., 10.01.01 -  українська література 
(диплом ДК № 030858 від 29.09.2015 р.), тема «Художнє осмислення еміграції в 
українській літературі останньої третини XX - початку XXI ст.»);

Голова експертної комісії О.Г. Ткаченко
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Островська Наталія Василівна (канд. н. соц. ком., 27.00.06 -  прикладні 

соціально-комунікаційні технології (диплом ДК № 033100 від 15.12.2015 р.), тема: 
«Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі 
українських телеканалів»).

Полєжаєв Юрій Григорович (канд. н. соц. ком., 27.00.04 -  теорія та історія 
журналістики (диплом ДК№043643 від 26.06.2017 р.), тема «Тревел-журнали в 
Україні: структурно-функціональні та жанрово-тематичні особливості»).

Комісія на місці оглянула накази з кадрових питань, особові справи, трудові 
книжки викладачів ЗНТУ та констатує, що вони оформлені належним чином і 
зберігаються у відділі кадрів.

Висновок: Експертна комісія засвідчує, що інформація щодо кадрового 
забезпечення навчального процесу за напрямом підготовки 6.030301
«Журналістика» в ЗНТУ є достовірною і відповідає вимогам Міністерства освіти і 
науки України щодо підготовки бакалаврів.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в ЗНТУ включає 
основні та допоміжні будівлі, гуртожитки, спортивні та оздоровчі споруди, 
обладнання та оснащення лабораторій і навчальних приміщень, прилади, 
комп’ютери та інші матеріальні цінності. ЗНТУ має власні навчальні приміщення, 
бібліотеку, гуртожитки, спортивні споруди тощо. Навчальна площа на одного 
студента при навчанні в дві зміни становить 4,5 м .

Кафедра журналістики має власну сторінку на сайті ЗНТУ, також для 
студентів та викладачів створено репозитарій на остові «хмарної» технології в 
програмному засобі «ОгорЬох», який містить навчально-методичну літературу за 
напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика».

Кількість комп’ютерних посадкових місць на 100 студентів у ЗНТУ складає: 
1430/(7516+550) ■ 100 = 17,7, що забезпечує виконання діючих нормативів.

Нормативи з забезпечення студентів доступом до сучасної комп’ютерної 
техніки та технологій Інтернету витримані повній мірі. Спеціалізовані комп’ютерні 
класи забезпечені відповідними програмними продуктами, необхідними для 
формування у майбутніх фахівців умінь, навичок та компетенції з урахуванням 
вимог сучасного виробництва.

Під час підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030301 
«Журналістика» застосовуються сучасні освітні технології. В навчальному процесі 
використовуються лабораторія журналістської майстерності (аудиторія 2.8, корпус 
7, 145 кв.м), навчальна комп’ютерна лабораторія (аудиторія 394, корпус 4, 105 
кв.м).

Для студентів створена належна соціально-побутова інфраструктура. 
Студенти напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» забезпечені місцями для 
проживання в гуртожитках університету на 100%. Вони мають змогу користуватися 
медичним кабінетом (1 корп. ЗНТУ) " '  /1 2 корп.), буфетом (3 пункти

2017 р.:

Голова експертної комісії О.Г. Ткаченко
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харчування в 1 корп., 1 в 3 корп., 1 в 4 корп., 1 в 2 корп.), спортивним залом та 
спортивними майданчиками (спортивний клуб «Мотор січ» договір оренди №327- 
юр 01.09.2016 р. на 3 роки).

Санітарно-технічний стан будівель, рівень охорони праці та техніки безпеки, 
виробничої і протипожежної безпеки відповідають існуючим вимогам та оновлені в 
поточному році.

Стан забезпечення навчального процесу навчальною, нормативною і 
довідковою літературою є досить високим.

Бібліотека ЗНТУ має достатню кількість добре оснащених приміщень 
(загальна кількість місць у читальних залах -  454, кількість читальних залів -  8).

Співвідношення кількості посадкових місць у власних читальних залах ЗНТУ 
в розрахунку на 100 студентів становить 5,6, що перевищує встановлений 
норматив.

Книжковий фонд бібліотеки ЗНТУ на жовтень 2017 року складає 884717 
примірників навчальної, наукової та методичної літератури та інших матеріалів. 
Бібліотека забезпечує доступ читачів до електронних ресурсів, обладнана двома 
серверами, 7 сканерами, 7 принтерами, двома ксероксами, одним 
багатофункціональним пристроєм та 76 комп’ютерами, які об’єднані в єдину 
інформаційну мережу. Для забезпечення наукової роботи магістрів, аспірантів та 
науково-педагогічного персоналу бібліотека ЗНТУ проводить систематичну 
передплату періодичних фахових видань (зокрема, 7 періодичних видань для 
студентів напряму підготовки 6.030301 «Журналістика»: «Журналіст України», 
«Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації», «Держава та регіони. Серія: 
Гуманітарні науки», «Наукові записки Інституту журналістики», «Українське 
журналістикознавство», «Соціальні комунікації: теорія і практика» (роки
надходження журналів: 2009 -  2018 рр.).

Кількість підручників, навчальних посібників, періодичних видань та 
наукової літератури, що забезпечує належний рівень підготовки студентів, 
відповідає нормативам МОН України.

Комісія ознайомилася з документами, що засвідчують право володіння 
приміщеннями для здійснення навчально-виховного процесу, висновок органу 
державного санітарного нагляду про відповідність наявних приміщень вимогам 
санітарних і будівельних норм та документи, що регламентують порядок 
провадження освітньої діяльності.

Висновок. Експертна комісія констатує, що забезпеченість студентів ЗНТУ 
навчальними площами, підручниками, навчальними посібниками, фаховими 
періодичними виданнями, а також можливість доступу викладачів і студентів до 
мережі ІШешеІ, відповідають вимогам акредитації послуг у сфері вищої освіти і 
надають можливість якісної підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030301 
«Журналістика».

7. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

З метою визначення якості навчання студентів щодо підготовки бакалаврів за 
напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика» в ЗНТУ були виконані комплексні

О.Е. Ткаченко
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контрольні роботи (ККР), які розроблені відповідно до програм навчальних 
дисциплін, мають рецензії, критерії оцінювання, затверджені в установленому 
порядку.

Експертною комісією було здійснено контрольні заміри знань студентів у 
відповідності до затвердженого графіка (дод. 1) за напрямом підготовки 6.030301 
«Журналістика» з таких навчальних дисциплін: «Риторика», «Іноземна мова», 
«Соціально-політична проблематика ЗМІ», «Основи наукових досліджень», 
«Газетно-журнальне виробництво», «Історія зарубіжної журналістики. Історія 
української журналістики».

За результатами перевірки виконаних комплексних контрольних робіт під час 
акредитаційної експертизи за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика» 
експертна комісія встановила, що рівень знань студентів із відповідних циклів 
становить (дод. 2):

- з циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
абсолютна успішність становить 100%, якість підготовки 67%, що відповідає 
Державним вимогам;

- з циклу дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) 
підготовки абсолютна успішність становить 100%, якість підготовки 74%, що 
відповідає Державним Вимогам;

- з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки абсолютна 
успішність становить 100%, якість підготовки 74%, що відповідає 
Державним вимогам.
У відповідності' до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.030301 «Журналістика» студенти проходять виробничу практику 
упродовж 4 тижнів 8 семестру. Головними завданнями проходження практики є 
конкретизація та поглиблення набутих теоретичних знань, закріплення 
професійних навичок та вмінь.

Перевірка звітів із виробничої практики студентів виявила, що корекційна, 
психолого-педагогічна та організаційна робота проведена на відповідному рівні, 
завдання виконані у повному обсязі, студенти набули необхідний досвід для 
використання у майбутній професійній діяльності. Розбіжність між оцінками звітів 
закладом освіти та оцінками експертної комісії відсутня.

Перевірені експертною комісією кваліфікаційні роботи бакалаврів (згідно 
графіка навчального процесу захист робіт відбувся 24 квітня 2018 року) за 
тематикою, змістом, рівнем аналізу наукових джерел, структурою, обсягом, 
використанням бібліографічних джерел в цілому відповідають вимогам.

Висновок: Показники якості підготовки та рівень знань студентів
засвідчують відповідність акредитаційним вимогам підготовки бакалаврів за 
напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика».

8. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА 
СТУДЕНТІВ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ

Кафедрою журналістики була виконана комплексна наукова тема 080 Н 
«Журналістський, публіцистичний та художній дискурси соціальних комунікацій):

Голова експертної комісії О.Г. Ткаченко
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(2012-2015 рр.), а також розробляється комплексна наукова тема: 08015 «Соціальні 
комунікації в Україні: дискурси минулого, сучасного, майбутнього» (2015— 
2018 рр.).

За результатами науково-дослідної роботи за період 2012-2018 рр. 
співробітниками і студентами кафедри було опубліковано понад 220 наукових 
праць, з них понад 80 статей у наукових фахових виданнях та виданнях, що 
включені до наукометричних баз, численні тези доповідей на конференціях. До 
найбільш значимих публікацій можна віднести:

Погребна, В. Л. Асистентська практика як складова підготовки майбутніх 
викладачів спеціальності «Журналістика» / В. Л. Погребна / Історія, теорія, 
методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : 
колективна монографія [за ред. О. Ю. Поди]. -  Д. : ЛІРА, 2016. -  С. 119-128.

Панченко, С. А. Видання «Молодь України» та «Комсомолець Запоріжжя» 
1986-1989 років : перетини соціального хронотопу / С. А. Панченко // Літературний 
процес : методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ, ун-т ім. Б. 
Грінченка. -  К. : Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - №  6. -  С. 168-171.

Панченко, С. А. Особливості репрезентації політичної комунікації на початку 
XX ст. в Україні [Текст] / С. А. Панченко / Історія, теорія, методологія й практика 
соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія 
[за ред. О. Ю. Поди]. -  Д .: ЛІРА, 2016. -  С. 3-19.

Островська, Н. В. Характеристика різновидів соціальнокомунікаційних 
технологій політичних ток-шоу [Текст] /Н . В. Островська // Медіатрансформації: 
рік другий : колект. монографія [за ред. проф. О. М. Холода]. -  К. : КНУКіМ,
2015. -С . 221-251.

Островська, Н. В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій 
політичних ток-шоу на українському телебаченні [Текст] / Н. В. Островська // 
Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі 
університетської освіти : колективна монографія [за ред. О. Ю. Поди]. -  Д. : ЛІРА,
2016, -  С. 129-194.

Островська, Н. В. Концептосфера українського інтернет-сегменту / [Текст] / 
Н. В. Островська, Н. А. Виговська, Ю. В. Любченко // Медіакультура в контексті 
міждисциплінарних досліджень : монографія / за загал, ред. В. В. Березенко, 
М. А. Лепського, О. О. Семенець ; відп. ред. К. Г. Сіріньок-Долгарьова. -  
Запоріжжя : Кераміст, 2017. -С . 128-162.

Островська Н. В. Специфіка досліджень соціальнокомунікаційних технологій 
/ Н. В. Островська // Соціальні комунікації: результати досліджень (2015-2017) : 
колективна монографія [авт. : Л. Бадюл, А. Досенко, Н.Островська й ін.] -  К. : ВНЗ 
«Інститут реклами», 2018. -  С. 64-100.

Волинець, Г. М. Сучасні тенденції використання інфографіки (на матеріалі 
часопису «Український тиждень») / Г. М. Волинець // Держава та регіони. Серія : 
Соціальні комунікації. -  Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. - 
№ 3^1. -  С. 67-72.

Волинець, Г. М. Проблемно-тематичний та жанровий контент журнал) 
«Пізнайко» / Г. М. Волинець // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. - 
Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. -  № 1-2. -  С. 80-83.

Голова експертної комісії /  \  _ . . О.Г. Ткаченко
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Волинець, Г. М. Специфіка візуального контенту в часописі «Український 

тиждень» [Текст] / Г. М. Волинець // Держава та регіони. Серія : Соціальні 
комунікації. -  Запоріжжя : Класичний приватний університет 2016. -  № 1. -  С. 
49-58.

Пода, О. Ю. Семіотика соціальних комунікацій в тендерному дискурсі 
[Текст] / О. Ю. Пода / Історія, теорія, методологія й практика соціальних 
комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія [за ред. О. 
Ю. Поди]. -  Д. : ЛІРА, 2016.-С . 74-88.

Пода, Е. Ю. Дискурс критики в женском журнале: «Читали / Смотрели» 
(сайт журнала «Натали», Украйна) / Е. Ю. Пода // Журналістьіка-2016: стан, 
праблемьі і перспектьівьі : матзрьіяльї 18- й Міжнар. навук.-практ. канф., 
прьісвечанай 95-годдзю БДУ, 10-11  ліст. 2016 г., Мінск / рздкал. : С. В. Дубовік 
(адк. рзд.) [і інш.]. -  Вьіп. 18. -  Мінск : БДУ, 2016. -  С. 410-412.

Пода, О. Ю. Тендерний дискурс війни і ЗМК в Україні: проблема трансляції й 
осмислення [Текст] / О. Ю. Пода // Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у 
соціальному вимірі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (5 квітня 2017 року). -К . : Інститут журналістики, 2017. -  С. 180-181.

Полєжаєв, Ю. Г. Тревел-журналістика як об’єкт наукового осмислення: 
сфери інтересу та дискусійні моменти (на матеріалі зарубіжного досвіду) / Ю. Г. 
Полєжаєв // Поліграфія і видавнича справа. -  Львів : Українська академія 
друкарства, 2015.-№ 1 (69)-С . 131-141.

Полєжаєв, Ю. Г. Дискурс мандрів в історії літератури та соціальних 
комунікацій [Текст] / Ю. Е. Полєжаєв / Історія, теорія, методологія й практика 
соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія 
[за ред. О. Ю. Поди]. -  Д .: ШРА, 2016. -  С. 36-49.

РоІуехЬауеу, У. О. ТЬе' риЬИсізйс сотропепі об сйзсигзіуе зрасе об Ігауеі 
та^агіпез / У. О. Роїуегйауеу // Аизїгіап Іоитаї обНитапіПез апб Босіаі Бсіепсез. -  
Уіеппа: «Базі \Уезї» АззосіаПоп бог АФ/апсеб Бтсііез апб Ні§Ьег ЕбисаПоп ОтЬН. -  
2016.-№  3 -4 .-Р . 8-10.

Полєжаєв Ю. Г. Просторово-часові характеристики тревел-медіатекста (на 
матеріалі жуналу «КаПопаї ОеодгарЬіс Тгауеіег») / Ю. Г. Полєжаєв // Наукові 
записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». -  
Острог : Вид-во НаУОА, 2017. -Вип. 67. -С . 229-233.

Тонкіх, І. Ю. Завдання та функції читацьких блогів на сайтах інтернет-видань 
«Українська правда» та «Кореспондент.псі» / І. Ю. Тонкіх // Наукові записки 
Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуйа. -  К., 2013. -  Т. 53, 
-  Жовтень-грудень. -  С. 273-277.

Тонкіх, І. Ю. Документальні джерела журналістської інформації: особливості 
обробки та специфіка використання [Текст] / І. Ю. Тонкіх / Історія, теорія 
методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти 
колективна монографія [за ред. О. Ю. Поди]. -  Д. : ЛІРА, 2016. -  С. 89-107.

Скуртул, Г. Сучасна українська проза про еміграцію: жанрова специфіка 
Банна Скуртул // Наукові праці Кам'янець-Подільського національногі

Голова експертної комісії О.Е. Ткаченко
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університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 33. -  Кам'янець- 
Подільський, 2013. -  С. 302-307.

Скуртул, Г. С. Змиграция и метаистория / Аппа8кигШІ // $]апі. Апліті 
8сбо1аг1у Іоитаї о і' Ьііегагу ТЬеогу апсі Сотрагабче ЬііегаШге. -  ТЬіІізі : ІпзбШїе 
ЬіІегаШге Ргезз. -  2014. -  С. 144-154.

Кіііігоуа Т. Оізсигзіуе зігаїешез бог іНе богтабоп оі' Фе сопсерїиаі тосіеіз об 
тетогу  іп Фе зоуієі іпбогтабоп зрасе / Т. КЬіІгоуа // 8сіепббіс бейегз об Асабетіс 
8осіеІу обМісбаІ Ваіибапзку (Козісе, 81оуакіа). -  Уоіите 2, N0. 1 / 2014. -  Р. 57-60.

Хітрова Т. Пам’ять як інформаційно-комунікаційна основа медіа / Т. Хітрова 
Т. // Образ : щорічний науковий збірник / голова редкол. В. Різун, голов. ред. 
Н.Сидоренко ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. -  К., 2015. -  
Вип.1(16). -  С. 14-20.

Кбкгоуа Т. Соттипісайуе гезоигсе об їЛа'аіпіап-РоІізЬ «Ьізіогісаі тетогу»: 
зетіоііс азресі об апаїузіз об Фе т о б е т  риЬІісізбс гергезепіабопз / Т. КЬкгоуа // 
Ргосеебіп§з об Фе Іпіетайопаї 8сіепйбіс апб РгасїісаІ Сопбегепсе «ТЬе Тор Асіиаі 
КезеагсЬез іп М обет 8сіепсе, Уоі. IV (Іиіу 18-19, 2015, Афпап, ТІАЕ)». -ОиЬаі.: Козі 
РиЬ1ізФп§, 2015.-Р . 75-83.

КФій'ОУа Т. Метогу іп Фе сопїехї об побопаї іпбогтабоп зУисШгез апб тп ет іс  
ргасіісе об тебіа / Т. КФіїгоуа // 7Фіуг гарогіуу/ паикоіуусЬ. 2  40 2Ьіуг аі1уки1о\у 
паико\уус1і. Копбегепсіі Міебгупагобоу/е] Хаикочуо-Ргакіусгпеі «Теогеїусхпе і 
ргакіусгпе азрекіу го2\\'0]и м’зроісхезпеі паикі» (30.09.2015 -  01.10.2015) -  \¥аг82а\уа: 
\¥уба\уса: 8р. 2 о.о. «Оіатопб Ігабіп§ Іоиг», 2015. -  8іг. 43—45.

Хітрова, Т. В. Семантичний простір репрезентації моделі «пам’ять» у 
сучасних медіа [Текст] / Т. В. Хітрова // Науково-виробничий журнал «Держава та 
регіони». Серія «Соціальні комунікації». -  Запоріжжя : Класичний приватний
університет, 2016. -№  1 (25). -  С. 26—31.

Ніїгоуа, Теїуапа Оізсоигзе «Оесоттипізабоп» іп А РиЬІіс Ріале Об 
Сопїетрогагу Цкгаіпіап Іпбогтабоп 8расе / Т. Ніїгоуа // Іпїетабопаї Текегз об 8осіа1 
апб Нитапізбс 8сіепсез 8иЬтійеб. -  8\уії2ег1апб, 2016. -  Уоі. 68. -  РР. 1-6.

Викладачі кафедри журналістики є авторами монографій, зокрема: 
«Соціальні комунікації: результати досліджень» (2013 р., Островська Н.В., 
колективна монографія); «Медіатрансформації: рік другий» (2015 р., Островська 
Н.В., колективна монографія), «Історія, теорія, методологія й практика соціальних 
комунікацій у дискурсі університетської освіти» (2016 р., Погребна В.Л., Пода 
О.Ю., Хітрова Т.В., Панченко С.А., Островська Н.В., Тонкіх І.Ю., Полєжаєв Ю.Г., 
колективна монографія); «Медіакультура в контексті міждисциплінарних 
досліджень» (2017 р., Островська Н.В., колективна монографія), «Особливості 
сучасного тревел-дискурсу» (2017 р., Полєжаєв Ю.Г., колективна монографія) та ін.

Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес є 
одним з пріоритетних напрямів організації наукової роботи кафедри. Результати 
дисертаційних досліджень Островської Н.В. («Особливості
соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських 
телеканалів»), Полєжаєва Ю.Г. («Тревел-журнали в Україні: структурно-
функціональні та жанрово-тематичні особливості») та науково-дослідних робіт

Голова експертної комісії О.Г. Ткаченко
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кафедри використовуються у навчальному процесі, для підготовки нових 
навчальних курсів, при написанні курсових та кваліфікаційних робіт.

На випусковий кафедрі журналістики значна увага приділяється формуванню 
якісного професорсько-викладацького складу. За останні п’ять років працівниками 
кафедри журналістики отримано 3 атестати доцента: Панченко С.А. (2012 р.), 
Тонкіх І.Ю. (2013 р.), Волинець Г.М. (2015 р.).

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, національних та 
регіональних наукових конференціях на теренах України та за її межами, зокрема: 
II міжнародна Інтернет-конференція «Медіакартина світу: структура, семіотика, 
канал трансляції» (Київ, Бердянськ, Суми, Пуебло (Мексика), Єкатеринбург (Росія), 
15 травня -  15 червня 2013 р.);

Українська періодика: історія і сучасність. Одинадцята всеукраїнська 
науково-теоретична конференція 29-30 листопада 2013 р. (Львів, Національна 
академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 
Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства, 2013);

IV Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні соціально- 
комунікаційні технології» 1-2 листопада 2013 р. -  Київ, Київський національний 
університет культури і мистецтв, 2013;

III Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. 
Медіаосвіта» (Полтава, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. 
Г. Короленка, 2-3 жовтня 2014 року);

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
медіаосвіти в Україні та світі» (Запоріжжя, Запорізький національний університет, 
3-4 березня 2016 р.);

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки 
дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні 
аспекти» (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 7 
квітня 2016 року);

II Міжнародна наукова конференція «Українські медіа в європейському 
інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи», 21-24 
вересня 2016 р. -  Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас- 
медійний простір: реалії та перспективи розвитку», 12-13 жовтня 2016 р. -  
Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського, 2016;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Новинний контент
аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі» 5 квітня 2017 року. -  Київ : 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017;

Міжнародна наукова-практична конференція «Медіакультура та
інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень. 
практика» 12-14 жовтня 2017 року. -  Запоріжжя : ЗНУ, 2017;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість > 
сучасному комунікаційному дискурсі», 9-10 квітня 2018 р. -  Запоріжжя : ЗНТУ

2016;

2018;

Голова експертної комісії О.Г. Ткаченко
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III Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікації: теорія і практика», 21 

квітня 2018 р. -  Київ: ВНЗ «Інститут реклами», 2018 та ін.
Кафедра журналістики ЗНТУ є співорганізатором Міжрегіональної 

студентської конференції «Медіакартина світу: формування особистості під 
впливом медіа» (проводилась 14-15 травня 2015 р., 17-18 травня 2017 р. в Інституті 
філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного 
університету) та організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (9-10 квітня 
2018 р., Запорізький національний технічний університет).

Студенти напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» беруть участь у 
наукових форумах та науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та 
молодих вчених, у щорічних Днях науки ЗНТУ, у конкурсах студентських 
наукових робіт різноманітних рівнів, де неодноразово були призерами. Результати 
наукових досліджень студентів постійно публікуються у фахових наукових 
журналах та збірках праць конференцій.

Щороку 10 студентів беруть участь у конкурсах студентських наукових 
робіт. Студенти були призерами II етапу конкурсу Всеукраїнських наукових робіт. 
Зокрема, Паршин Микита (СН-411м) зайняв третє місце у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт з напряму 'Тендерні дослідження" (конкурс 
проходив 17-18 березня 2016 року у Бердянському державному педагогічному 
університеті, науковий керівник: к.ф.н., доц. Пода О.Ю.).

Студентами напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» за 2013- 
2018 рр. було опубліковано понад 150 наукових праць (статті та тези доповідей 
на конференціях вузівського, регіонального, міжнародного і всеукраїнського 
рівня).

Заохочення студентів до-різноманітних форм науково-дослідної роботи 
дозволяє готувати не лише високоякісних фахівців, але й створювати умови для 
розвитку науково-педагогічної роботи в університеті.

Висновок. Рівень науково-дослідної роботи на кафедрі журналістики 
Запорізького національного технічного університету, її організація та результати 
свідчать про можливість забезпечення належної наукової підготовки фахівців 
першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика», 
відповідно до вимог IV рівня акредитації.

9. ЗАХОДИ З УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА ВИКОНАННЯ 
РЕКОМЕНДАЦІЙ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

На попередньому етапі акредитаційної експертизи (2007 р.) керівництву 
ЗНТУ були висловлені рекомендації, які не впливали на загальний позитивний 
висновок і передбачали наступне:

1) підвищення рівня професорсько-викладацького складу кафедри.
За період 2010-2018 рр. викладачами кафедри було захищено кандидатські 

дисертації:
2015 р.:

Еолова експертної комісії О.Е. Ткаченко
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Скуртул Ганна Сергіївна (канд. філол. н., 10.01.01 -  українська література 

(диплом ДК № 030858 від 29.09.2015 р.), тема «Художнє осмислення еміграції в 
українській літературі останньої третини XX - початку XXI ст.»);

Островська Наталія Василівна (канд. н. соц. ком., 27.00.06 -  прикладні 
соціально-комунікаційні технології (диплом ДК № 033100 від 15.12.2015 р.), тема: 
«Особливості соціально комунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі 
українських телеканалів»).

Полєжаєв Юрій Григорович (канд. н. соц. ком., 27.00.04 -  теорія та історія 
журналістики (диплом ДК№043643 від 26.06.2017 р.), тема «Тревел-журнали в 
Україні: структурно-функціональні та жанрово-тематичні особливості»).

Отримали вчене звання доцента кафедри журналістики Запорізького 
національного технічного університету: Панченко С.А (2012 р.), Тонкіх І.Ю. (2013 
р.), Волинець Г.М. (2015 р.).

2) вдосконалення матеріально-технічної бази.
В навчальному процесі використовуються лабораторія журналістської 

майстерності (аудиторія 2.8, корпус 7, 145 кв. м), навчальна комп’ютерна 
лабораторія (аудиторія 394, корпус 4, 105 кв. м). Спеціалізовані комп’ютерні класи 
забезпечені відповідними програмними продуктами, необхідними для формування 
у майбутніх фахівців умінь, навичок та компетенції з урахуванням вимог сучасного 
виробництва.

У період з 9 жовтня до 19 жовтня 2017 р. Запорізьким міськрайонним 
управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій було проведено 
планову перевірку дотримання Запорізьким національним технічним університетом 
державного законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного 
захисту. За результатами перевірки було зроблено наступні зауваження:

- заборонити використання у приміщеннях електроплит, електрочайників та 
обігрівачів, за винятком спеціально обладнаних;

- заборонити замикання евакуаційних виходів №1 та №2 на замок;
- розмістити переносні вогнегасники шляхом навішування на вертикальні 

конструкції на висоті не більше 1,5м від рівня підлоги до нижнього торця 
вогнегасника і на відстані від дверей достатній для її повного відчинення.

Зроблені зауваження взяті до уваги, вказані недоліки усунені.
З моменту одержання Запорізьким національним технічним університетом 

ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030301 
«Журналістика», порушень в організації і проведенні освітнього процесу не 
виявлено.

З боку юридичних і фізичних осіб претензій щодо освітньої діяльност 
університету з підготовки бакалаврів за напрямом 6.030301 «Журналістика» н< 
надходило.

Зауважень (приписів) органів, що здійснюють контроль за дотриманням 
ліцензійних умов, а також відомостей про скарги юридичних і фізичних осіб щод< 
освітньої діяльності ЗНТУ за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика» з 
період підготовки фахівців не надходила *

2017 р.:

Голова експертної комісії О.Г. Ткаченко
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10. ЕКСПЕРТНА ВІДПОВІДЬ НА ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ 
ЗРОБЛЕНІ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПОДАНИХ ДО МОН 
АКРЕДИТАЕЦЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Зауваження 1. В акредитаційній справі відсутня інформація щодо динаміки 
змін контингенту по навчальним рокам і курсам.

У розділі 5.3.3. Динаміка контингенту студентів напряму підготовки 6.030301 
«Журналістика» «Акредитаційної справи освітньої діяльності підготовки бакалавра. 
Чергова акредитаційна експертиза. Галузь знань 0303 «Журналістика та 
інформація». Напрям підготовки 6.030301 «Журналістика»» інформація щодо 
динаміки змін контингенту по навчальним рокам і курсам подано у таблиці 
«Динаміка контингенту студентів напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» 
(с. 96-97).

Таблиця

Динаміка контингенту студентів напряму підготовки 
6.030301 «Журналістика»

№№ Назва показника
Бакалаври

з/п 2014 2015 2016 2017

1 Кількість студентів спеціальності 
(станом на 01.10 відповідного року) 157/50 157/49 154/42 139/34

Кількість відрахованих студентів, 
у тому числі: 10/0 11/8 9/4 7/5

-  за невиконання навчального плану 5/0 5/2 4/2 3/1
2 -  за грубі порушення дисципліни - - - -

-  у зв'язку з переведенням до іншого 
ВНЗ

- - - -

-  інші причини 5/0 6/6 5/2 4/4
Кількість студентів,
зарахованих на продовження навчання 0 4/1 5/0 1/3

3 у тому числі:
-  переведених з інших ВНЗ 0/0 1/0 3/0 0/1

-  поновлених на навчання 0/0 3/1 2/0 1/2

Еолова експертної комісії '■С/77/СПіЖАЩ—  О.Е. Ткаченко
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11. ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про акредитацію у 
Запорізькому національному технічному університеті підготовки бакалаврів за 
напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика».

Наведені загальні відомості, а також відомості про кадрове, матеріально- 
технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення університету, 
дозволяють зробити висновок про те, що Запорізький національний технічний 
університет здійснює підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.030301 
«Журналістика» у відповідності до державних вимог.

Кадрове забезпечення навчальної підготовки студентів відповідає 
Державним нормам акредитації за першим (бакалаврським) рівнем.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення відповідає вимогам 
акредитації послуг у сфері вищої освіти і надає можливість якісної підготовки 
фахівців за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика».

Матеріально-технічна база ЗНТУ та кафедри журналістики дозволяє 
забезпечувати на достатньому рівні проведення освітнього процесу підготовки 
бакалаврів.

За результатами проведеного експертною комісією аналізу у вигляді 
комплексних контрольних робіт за циклами дисциплін в цілому абсолютна 
успішність становить 100%, а якість підготовки за всіма циклами складає 70 %.

Таким чином, клопотання ЗНТУ щодо акредитації напряму підготовки 
6.030301 «Журналістика» за першим (бакалаврським) рівнем підготовки з 
ліцензованим обсягом 50 осіб на денному та 50 осіб на заочному відділенні 
вважаємо обґрунтованим.

12. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького 
національного технічного університету щодо акредитації підготовки фахівції 
першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.030301 «Журналістиках 
та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі 
експертна комісія дійшла висновку, що що ЗНТУ спроможний надавати освіти 
послуги з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030301 «Журналістика) 
з ліцензованим обсягом 50 осіб на денному та 50 осіб на заочному відділенні.

Водночас експертна комісія пропонує за необхідне висловити пропозиції, як 
не входять до складу обов’язкових, але дадуть змогу покращити якість підготовю 
фахівців:

- тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів повинна враховувати особливою 
та проблематику діяльності підприємств, на яких студенти проходят 
переддипломну практику;

- активізувати роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва з вищим 
навчальними закладами за програмами академічної мобільності та обміну студенті 
та викладачів, а також наукового співробітництва;

Голова експертної комісії О.Г. Ткаченко
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- для технічного вдосконалення освітнього процесу використовувати освітню 

платформу Моосіїе, яка дозволить розмішувати навчально-методичне забезпечення 
у віртуальному просторі.

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів 
акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації 
напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» за першим (бакалаврським) рівнем 
підготовки у Запорізькому національному технічному університеті з ліцензованим 
обсягом 50 осіб на денному та 50 осіб на заочному відділенні.

Голова експертної комісії
Завідувач кафедри журналістики та філології
Сумського державного університету
доктор філологічних наук, професор О.Г. Ткаченко

Член експертної комісії 
доцент кафедри журналістики 
Чернівецького національного університ—" 
імені Юрія Федьковича, доктор наук 
із соціальних комунікацій Л.Є. Василик

«31» травня 2018 р.

«З експертними висновками ознайомлені та один примірник отримали»

Ректор Запорізького національ 
технічного університету 
доктор технічних наук, профес

Завідувач кафедри 
журналістики
доктор філологічних наук, про _ В.Л. Погребна

С.Б. Бєліков

О.Г. Ткаченко
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«ПОГОДЖЕНО»
Голова експертної комісії МОН 

Ї А Л Л -  -О.Г. Ткаченко
«__»__________ 2018 р.

_ Додаток 1
»Д^і^да^рджвно.

/У? >  Рекіюр ЗНТУ
7ІС1 Бсліков С.Б.

Графік
2018 р.

проведення комплексних контрольних робіт ; у
студентами груп СН-314,324 факультету Соціальних наук

Назва
навчальної
дисципліни

Дата та 
час
проведен
няККР

Навча
льна
аудит
орія

Навчал
ьні
групи

Кіль
кість
студе
нтів

Викладач Експерти

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Риторика 29.05.20

18
11.55-
13.15

492 СН-314 16 доц.
Скуртул Г.С.

проф. Ткаченко 
О.Г.
доц.
Василик Л.Є.

Іноземна
мова

29.05.20
18
13.25-
14.55

492 СН-324 13 Д О Ц .

Полєжаєв Ю.Г.

проф.
Ткаченко О.Г.
Д О Ц .

Василик Л.Є.
II. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
Соціально- 
політична 
проблематик 
а ЗМІ

30.05.20
18
13.25-
14.55

492 СН-314 16 доц.
Пода О.Ю.

проф.
Ткаченко О.Г.
Д О Ц .

Василик Л.Є.
Основи
наукових
досліджень

30.05.20
18
11.55-
13.15

492

СН-324

13 проф.
Погребна В.Л.

проф.
Ткаченко О.Г.
Д О Ц .

Василик Л.Є.
III. Цикл професійної та практичної підготовки
Г азетно-
журнальне
виробництво

31.05.2
018
11.55-
13.15

492 СН-324 13 викл.
СськоваК.В.

проф.
Ткаченко О.Г. 
доц.
Василик Л.Є.

Історія
зарубіжної
журналістики
Історія
української
журналістики

31.05.2
018
13.25-
14.55

492 СН-314 16 Д О Ц .

ХітроваТ.В.

проф.
Ткаченко О.Г. 
доц.
Василик Л.Є.

Декан ФСН Т.О. Гайворонська

Голова експертної комісії О.Г. Ткаченко



Додаток 2

Зведена відомість
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

студентами напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» 
Запорізького національного технічного університету

дд
№

Дисципліна ІІІифр і назва 
спеціальності

Група

К
іл

ьк
іс

ть
 с

ту
де

нт
ів Виконували

ККР
Одержали оцінки при 
акредитаційній експертизі

У
сп

іш
ні

ст
ь,

%

Я
кі

ст
ь,

 %

Самоаналіз

5 4 3 2

►лно
Ач • »—<

%

.К
іл

ьк
іс

ть

%

К
іл

ьк
іс

ть

%

К
іл

ьк
іс

ть

%

К
іл

ьк
іс

ть

%

У
сп

іш
ні

ст
ь

Я
кі

ст
ь,

 %

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1 Риторика 6.030301

Журналістика
СН
314

16 16 100 4 25 5 31 7 44 0 0 100 56 100 56

2 Іноземна мова 6.030301
Журналістика

СН
324

13 13 100 9 69 1 8 3 23 0 0 100 77 100 78

Всього за 
циклом

29 29 100 13 47 6 20 10 33 0 0 100 67 100 67

Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
3 Соціально-

політична
проблематика
ЗМІ

6.030301
Журналістика

СН
314

16 16 100 3 19 7 44 6 37 0 0 100 63 100 56

4 Основи
наукових

6.030301
Журналістика

СН
324

13 13 100 3 23 8 62 2 15 0 0 100 85 100 79
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досліджень
Всього за 
циклом

29 29 100 6 21 15 53 8 26 0 0 100 74 100 68

Цикл професійної та практичної підготовки
Г азетно-
журнальне
виробництво

6.030301
Журналістика

СН
324

13 13 100 5 38 7 54 1 8 0 0 100 92 100 93

Історія
зарубіжної
журналістики.
Історія
української
журналістики

6.030301
Журналістика

СН
314

16 16 100 3 19 6 37 7 44 0 0 100 56 100 56

Всього за 
циклом

29 29 100 8 29 13 45 8 26 0 0 100 74 100 75

Всього 87 87 100 27 31 34 39 26 зо 0 0 100 71 100 70

Експерти

Декан ФСН

Реісгор ЗНТУ, 
д-р техн. наук, проф.

Голова експертної комісії О.Г. Ткаченко



Додаток З
Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти 

у Запорізькому національному технічному університеті 
для підготовки бакалаврів 

з напряму підготовки 6.030301 «Журналістика»

Найменування
показника
(нормативу)

Значення показника 
(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 
значення 
показника від 
нормативного

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі 
освіти підрозділу чи 
кафедри,
відповідальних за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти

+ + -

2. Наявність у складі 
підрозділу чи 
кафедри,
відповідальних за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти, 
тимчасової робочої 
групи (проектної 
групи) з науково- 
педагогічних 
працівників, на яку 
покладено
відповідальність за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та/ або 
вчене звання

дев’ять осіб, що 
мають науковий 
ступінь та / або 
вчене звання, з них 
один доктор наук, 
професор

-
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3. Наявність у 
керівника проектної 
групи (гаранта 
освітньої програми):
1) наукового ступеня 
та/або вченого звання 
за відповідною або 
спорідненою 
спеціальністю

+ + -

2) наукового ступеня 
та вченого звання за 
відповідною або 
спорідненою 
спеціальністю
3) стажу науково- 
педагогічної та/або 
наукової роботи не 
менш як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для 
початкового рівня з 
урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

+ + -

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій 
з навчальних 
дисциплін науково- 
педагогічними 
(науковими) 
працівниками 
відповідної 
спеціальності за 
основним місцем 
роботи (мінімальний 
відсоток визначеної 
навчальним планом 
кількості годин):
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1) які мають науковий 
ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 
2019 р. для 
початкового рівня з 
урахуванням 
педагогічних 
працівників, які 
мають вищу 
категорію)

50 91 +41

2) які мають науковий 
ступінь доктора наук 
або вчене звання 
професора

10 18 +8

3) які мають науковий 
ступінь доктора наук 
та вчене звання
5. Проведення лекцій
з навчальних
дисциплін, що
забезпечують
формування
професійних
компетентностей,
науково-
педагогічними
(науковими)
працівниками, які є
визнаними
професіоналами з 
досвідом роботи за 
фахом (мінімальний 
відсоток визначеної 
навчальним планом 
кількості годин):
1) дослідницької, 
управлінської, 
інноваційної або 
творчої роботи за 
фахом
2) практичної роботи 
за фахом 10 73 +63
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6. Проведення лекцій, 
практичних, 
семінарських та 
лабораторних занять, 
здійснення наукового 
керівництва 
курсовими, 
дипломними 
роботами 
(проектами), 
дисертаційними 
дослідженнями 
науково- 
педагогічними 
(науковими) 
працівниками, рівень 
наукової та 
професійної 
активності кожного з 
яких засвідчується 
виконанням за останні 
п’ять років не менше 
трьох умов, 
зазначених у пункті 5 
приміток

підпункти
1-16 пункту 5
приміток

+ -

7. Наявність 
випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) 
підготовки, яку 
очолює фахівець 
відповідної або 
спорідненої науково- 
педагогічної 
спеціальності:
1) з науковим 
ступенем доктора 
наук та вченим 
званням

+ + -

2) з науковим 
ступенем та вченим 
званням
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3) з науковим 
ступенем або вченим 
званням
8. Наявність трудових 
договорів (контрактів) 
з усіма науково- 
педагогічними 
працівниками та/або 
наказів про прийняття 
їх на роботу

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість 
приміщеннями для 
проведення 
навчальних занять та 
контрольних заходів 
(кв. метрів на одну 
особу для фактичного 
контингенту 
студентів та 
заявленого обсягу з 
урахуванням 
навчання за змінами)

2,4 4,5 +2,1

2. Забезпеченість
мультимедійним
обладнанням для
одночасного
використання в
навчальних
аудиторіях
(мінімальний відсоток 
кількості аудиторій)

ЗО 53 +23

3. Наявність
соціально-побутової
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому 
числі читального залу

+ + -

2) пунктів харчування + + -
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3) актового чи 
концертного залу

+ + -

4 )спортивного залу + + -

5) стадіону та/або
спортивних
майданчиків

+ + -

6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість 
здобувачів вищої 
освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток 
потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість
комп’ютерними
робочими місцями,
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідними для
виконання
навчальних планів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо навчально-методичного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису 
освітньої програми

+ + -

2. Наявність 
навчального плану та 
пояснювальної 
записки до нього

+ + -

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої 
програми з кожної 
навчальної 
дисципліни 
навчального плану

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

+ + -

5. Наявність програми 
практичної
підготовки, робочих 
програм практик

+ + -

6. Забезпеченість
студентів
навчальними
матеріалами з кожної
навчальної
дисципліни
навчального плану

+ + -

7. Наявність 
методичних 
матеріалів для 
проведення атестації 
здобувачів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

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

не менш як 
чотири
найменування

7 +3
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2. Наявність доступу 
до баз даних 
періодичних наукових 
видань англійською 
мовою відповідного 
або спорідненого 
профілю
(допускається спільне 
користування базами 
кількома закладами 
освіти)

+ + -

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність 
офіційного веб-сайту 
закладу освіти, на 
якому розміщена 
основна інформація 
про його діяльність 
(структура, ліцензії та 
сертифікати про 
акредитацію, 
освітня/освітньо- 
наукова/
видавнича/атестаційн 
а (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні 
та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних 
дисциплін, правила 
прийому, контактна 
інформація)

+ + -
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4. Наявність 
електронного ресурсу 
закладу освіти, який 
містить навчально- 
методичні матеріали з 
навчальних дисциплін 
навчального плану, в 50 70 +20
тому числі в системі
дистанційного
навчання
(мінімальний відсоток
навчальних
дисциплін)

Голова експертної комісії 
завідувач кафедри журналістики та філології 
Сумського державного університету 
доктор філологічних наук, професор О.Г. Ткаченко
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Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації 
у Запорізькому національному технічному університеті 

для підготовки бакалаврів 
з напряму підготовки 6.030301 «Журналістика»

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 
значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
Відповідно до наказу МОН № 689

Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, 
%

100 100 —

1.2 Підвищення кваліфікації 
викладачів постійного складу за 
останні 5 років, %

100 100 —

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що 
обслуговують спеціальність і 
працюють у навчальному закладі за 
основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 —

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не менше 
%
2.1. Рівень знань студентів з 
гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки:
2.1.1. У спішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50 67 +17

Голова експертної комісії 1<2ЛЛ̂ — О.Г. Ткаченко



2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 + 10

2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 74 +24

2.3. Рівень знань студентів зі 
спеціальної (фахової) підготовки:
2.3.1. У спішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 + 10

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 74 +24

3.Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів

+ + —

3.2. Участь студентів у науковій роботі 
(наукова робота на кафедрах та в 
лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ + —
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