висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України
за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи
підготовки бакалаврів із напряму підготовки 6.030301 «Журналістика»
(спеціальності 061 «Журналістика») у Миколаївському міжрегіональному
інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкрі>итии
міжнародний університет розвитку людини «Україна»

м. Миколаїв

« О /»
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Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001р. № 978
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»,
керуючись Законами України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ, «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-У1І та наказу Міністерства освяти і науки України
№ 154-А від «13» лютого 2018 року «Про проведення акредитаційної експертизи» у
Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет
«Україна» з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки
бакалаврів напряму 6.030301 «Журналістика» експертна комісія здійснювала роботу
у складі:
- Погребна Вікторія Леонідівна - завідувач кафедри журналістики
Запорізького національного технічного університету, доктор філологічних наук,
професор, голова комісії;
- Ковтун Наталія Олексіївна - доцент кафедри журналістики, реклами та РЯтехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,
кандидат наук із соціальних комунікацій.
Експертна комісія розглянула подані матеріали та провела з «27» лютого по
«01» березня 2018 року перевірку на місці діяльності Миколаївського
міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» щодо
підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» з напряму підготовки
6.030301 «Журналістика» (спеціальності 061 «Журналістика»).

результатів діяльності безпосередньо у навчальному закладі, експертна комісія
дійшла висновку, що підготовка бакалаврів відповідає вимогам провадження
освітньої діяльності. Експертна комісія вважає, що Миколаївський міжрегіональний
інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» спроможний надавати
освітні послуги з підготовки бакалаврів напряму 6.030301 «Журналістика»
(спеціальності 061 «Журналістика») з ліцензійним обсягом 15 осіб денної та 15 осіб
заочної форм навчання.
Водночас експертна комісія пропонує за необхідне висловити пропозиції, які
не входять до складу обов’язкових, але дадуть змогу покращити якість підготовки
фахівців:
- з метою підвищення ефективності освітнього процесу та відповідно до
сучасної парадигми освіти продовжити впровадження дистанційної форми навчання,
роботу щодо її науково-методичного забезпечення;
- посилити роботу викладачів з видання підручників, навчальних посібників із
нормативних та вибіркових дисциплін навчального плану за спеціальністю, що
акредитується, публікації статей у фахових виданнях і виданнях, що індексуються у
міжнародних наукометричних базах;
- поширювати зв'язки з виробництвом для забезпечення практичної підготовки
студентів, системного зворотного зв’язку з випускниками, моніторингу потреб ринку
праці з метою удосконалення освітніх навчальних програм, науково-дослідної
роботи студентів та викладачів;
- поширити практику проходження студентами та викладачами практичної
підготовки та стажування за індивідуальними програмами в закордонних вищих
навчальних закладах та підприємствах галузі;
- посилити профорієнтаційну роботу серед молоді з метою залучення
потенційного контингенту випускників закладів середньої освіти для підготовки
фахівців за напрямом 6.030301 «Журналістика» (спеціальністю 061 «Журналістика»)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що дозволить забезпечити виконання
ліцензійного обсягу повною мірою та сприятиме задоволенню потреб у регіоні;
- схвалити та продовжити роботу кафедри з організації викладання курсів
лекцій професорами, доцентами інших навчальних закладів України, відомими
журналістами, керівниками видавництв регіону;
-активізувати роботу по залученню викладачів до навчання в аспірантурі та
докторантурі з подальшим захистом наукових робіт на здобуття наукового ступеня
доктора філософії в галузі соціальних комунікацій.
На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів
акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість
акредитації за освітньою програмою «Журналістика» напряму підготовки
6.030301 «Журналістика» (спеціальності 061 «Журналістика») першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти у Миколаївському міжрегіональному
інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна» з ліцензованим обсягом
15 осіб денної форми навчання та 15 осіб заочної форми навчання.
2018 р .

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри журналістики Запорізького
національного технічного університету, доктор
філологічних наук, професор

В.Л. Погребна

Член експертної комісії:
доцент кафедри журналістики, реклами та РЯтехнологій Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького,
кандидат наук із соціальних комунікацій

Н.О. Ковтун
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