
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів 

за напрямом підготовки 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» у 
Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» 

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, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2012р. 
№ 1021 «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до 
заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти», 
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII інших 
нормативних актів та відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про проведення акредитаційної експертизи» від 14 червня 2016 року № 70-Л в 
період з 15 червня по 17 червня 2016 року включно експертна комісія у складі: 

Голова комісії: 
Зелінська Надія - завідувач кафедри видавничої справи 
Віталіївна Української академії друкарства, доктор 

філологічних наук, професор, голова комісії. 
Член комісії: 

Шевченко Вікторія - завідувач кафедри електронних видань і медіа-
Едуардівна дизайну Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, доцент, доктор наук із 
соціальних комунікацій 

розглянула подану Інститутом філології та масових комунікацій вищого 
навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» акредитаційну справу та провела експертне оцінювання 
відповідності освітньої діяльності зазначеного вищого навчального закладу 
освіти державним вимогам, щодо акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» напряму підготовки 7.03030301 «Видавнича справа та 
редагування». У процесі експертизи, відповідно до вимог акредитації, 
перевірено наявність в акредитаційній справі всіх необхідних матеріалів, що 
оформлені згідно з чинними вимогами та відповідають державним стандартам. 

Експертна комісія констатує: структура та зміст акредитаційної 
справи відповідають Державним ліцензійним умовам надання освітніх 
послуг з підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» напряму 
підготовки 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» у Вищому 
ценнавчальному закладі Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» та переліку документів, які подаються до заяви про 
акредитацію. 



1. Загальна характеристика навчального закладу 
Вищий навчальний заклад Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» був створений у 1999 році на підставі рішення 
Установчих зборів засновників (протокол від 9 грудня 1998р. № 1), рішення 
Київської міської ради від 18 лютого 1999 р. протокол № 46/247 «Про надання 
дозволу на створення вищого навчального вищого закладу освіти Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна» та розпорядження 
київської міської державної адміністрації від 15.03.1999 р. №349 «Про 
створення вищого навчального закладу освіти Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна». 

Концепція діяльності Університету «Україна» затверджена рішенням 
Київської міської ради народних депутатів від 18 лютого 1999р. та включає такі 
розділи: загальні положення, мету та стратегію розвитку університету, 
організацію навчального процесу, основні напрямки діяльності університету і 
головних підрозділів, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, 
міжнародні зв'язки і зовнішньоекономічну діяльність. 

Статут університету затверджено в новій редакції Міністерством освіти і 
науки України 14.10.2004 р. та зареєстровано Подільською районною 
державною адміністрацією м. Києва 29.12.2004 р. за № 10711050009000579. 
Внесено зміни та доповнення стосовно підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації. 

Університет «Україна» має свідоцтво про державну реєстрацію за 
№02125 від 7 травня 1999 р. і внесений Мінстатом України до Єдиного 
державного реєстру підприємств і організацій 18 травня 1999р. (довідка про 
включення до ЄДРПОУ за № 229199 від 03.08.2009 р.). 

Університет отримав загальну ліцензію серії ВПД - II № 110142 від 28 
вересня 1999 року (видана на підставі рішення ДАК від 6 липня 1999 року, 
протокол №22) на здійснення освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої 
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (5 
спеціальностей) і бакалавра (16 спеціальностей). 

Відповідно до рішення ДАК від 19 квітня 2005 року протокол № 55 (наказ 
МОН України від 27 квітня 2005р. № 835-л) Університет «Україна» визнано 
акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти III (третього) 
рівня. На липень 2005 р. в університеті було акредитовано 38 спеціальностей, 
серед яких за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» - 11, за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» - 6, за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «магістр» - 3. 

Відповідно до діючої ліцензії Серія АЕ № 636816 від 19.06.2015 р., 
підготовка фахівців ведеться за денною та заочною формами з загальним 
ліцензійним обсягом (разом з ТВСП) - 18959 студентів, з них на денну форму 
навчання припадає - 10087, а на заочну - 8872 осіб. В базовій структурі 
ліцензійний обсяг - 6296 студентів: денна форма навчання - 3142 осіб, заочна 
форма навчання - 3154 осіб. У травні 2013 року Університет «Україна» 
повторно акредитовано за статусом вищого навчального закладу освіти IV 
(четвертого) рівня (сертифікат про акредитацію РІ-ІУ № 1124604, протокол АК 
№ 104 від 30.05.2013р. (Наказ МОН № 2070-л від 04.06.2013). У 2013 році 

л А) 



Університет «Україна» провів ліцензування з надання освітньої послуги щодо 
підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ з ліцензованим обсягом 100 
осіб на базі Університету (ліцензія МОН України № АЕ 285812 від 23.01.2014 
року). До складу університету входить 25 територіально відокремлених 
структурних підрозділів: 13 інститутів, 3 філії, 9 коледжів. В цілому в 
Університеті «Україна» нараховується 153 кафедри, 122 з яких-випускові. 

У базовій структурі університету діє 40 кафедр (28 випускових), 
об'єднаних у 6 інститутів і 1 факультет, Коледж «Освіта», аспірантура, Інститут 
післядипломної освіти, науково-навчальні лабораторії (електротехніки та 
електроніки, комп'ютерних систем, фізики та експериментальних досліджень, 
мікробіології, імунології та біотехнологій), Центр високих технологій, Імідж-
центр та Медіа-центр, аудіо-відео студія «ТАЛАН-СТУДІО», Центр художньої 
творчості, Навчально-науковий інститут відкритої освіти, Навчально-науково-
консультаційний центр комп'ютерних та медико-соціальних технологій, 
Науково-дослідний інститут екології та альтернативної енергетики, Науково-
дослідний інститут паралельних обчислень та збереження інформації, Науково-
дослідний інститут персоналізації технічних систем та захисту інформації, 
Науково-дослідний інститут нанотехнологічної індустрії, Центр інклюзивних 
технологій навчання, Центр програмно-апаратного забезпечення, Науково-
практичний медико-реабілітаційний центр, Клініка відновлювальної медицини, 
вища школа політичного лідера, відділ по роботі з іноземними громадянами, 
видавничо-друкарський комплекс, автошкола «Автомобіліст». 

В інституті працює студентська соціальна служба, психологічна служба, 
соціологічна лабораторія та наукові гуртки за всіма напрямами підготовки та 
спеціальностями. 

Для успішної організації навчального процесу в інституті укладено 
близько 200 договорів про співпрацю з провідними підприємствами та 
організаціями міста Київа і Київської області, де студенти набувають практичні 
навички за своїм профілем навчання. 

Контингент студентів на 01.05.2016 року складає всього 805 осіб, у тому 
числі 395 на денній, 410 на заочній формі навчання. В академічних групах 
навчаються також студенти з особливими потребами: з вадами зору та слуху, з 
порушенням опорно-рухового апарату. Так, станом на 1 травня 2016 року в 
інституті навчається 37 інвалідів. 

Підготовка спеціалістів зі спеціальності 7.03030301 Видавнича справа та 
редагування галузі знань «Журналістика» розпочата з 2004 року. Навчання 
проводиться на контрактній основі з фізичними та юридичними особами. 
Фінансування студентів з особливими потребами здійснюється за рахунок 
бюджетних коштів, за рахунок соціального фонду інвалідів. Станом на 1 
травня 2016 року на денній формі навчається 24 студенти та 29 студентів на 
заочній Ф ° Р М І -



Потреба у фахівцях напряму підготовки обґрунтована дослідженням ринку 
праці, листами-заявами про потреби у фахівцях підприємствами та установами. 

Базові установи і організації надають можливість проводити навчальну і 
виробничу практику у відповідних підрозділах, де гарантується ефективне 
навчання студента як майбутнього фахівця. 

В Університеті «Україна» проводиться робота по створенню належної 
соціальної інфраструктури, а саме: працює пункт харчування, медичний кабінет 
для лікувально-профілактичного контролю за станом здоров'я, фізичним 
розвитком та фізичною підготовкою студентів. 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що відмінною ознакою 
університету «Україна» є те, що він надає освітянські послуги молоді з 
особливими потребами, і має для цього відповідну матеріальну базу, це 
дозволяє їй отримати вищу освіту і посісти гідне місце у суспільстві, що 
відповідає загально прийнятим моральним, юридичним та освітянським нормам 
розвинутих країн. 

7. Проведення науково-дослідної діяльності та використання пакетів 
прикладних програм у навчальному процесі 

Науково-дослідна діяльність проводиться у відповідності до тематичного 
плану наукових, науково-дослідних та прикладних робіт Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна» на 2012 - 2015 роки. 

В тематичний план включено наукові теми, що базуються на 
пріоритетних напрямках та їх прогнозно-аналітичному обґрунтуванні в рамках 
державних цільових програм прогнозування науково-технічного та 
інноваційного розвитку України, що розробляються згідно із законами України 
«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2623-14) та «Про 
державні цільові програми» (1621-15). 

На кафедрі велика увага приділяється науковій та науково-дослідній 
роботі, яка здійснюється у відповідності з щорічними планами. Основні види 
науково-дослідної роботи передбачені індивідуальними планами викладачів 
кафедр. Науково-дослідна робота кафедр є складовою частиною науково-
дослідної роботи університету. 

Науковий пріоритет кафедри - «Діяльність видавництв та редакцій в 
умовах розвитку новітніх технологій». Цій темі присвячено студентські 
дипломні роботи, численні наукові статті і видання викладачів кафедри. 
Доцентами і професорами кафедри зроблено суттєвий внесок у навчально-
методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 
видавничої справи, поліграфії та редагування. 

Усі викладачі виконують наукову роботу згідно плану наукової роботи 
університету та кафедри, індивідуальних планів роботи викладачів. Відповідно до 
наукових інтересів викладачів та студентів, розробляються під,теми: 

1. Р.В. Бобренко «Художнє оформлення книги»; 
2. В.О. Карпенко - «Основи редакторської майстерності»; 
3. Н.В. Адамчук - «Текстологічні проблеми редакторської роботи»; 
4. В.В.Губарець - «Преса і книга діаспори»; 
5. С.М.Ярема, В.С.Моргунюк - «Стандарти у поліграфії» 

/ 



Загальна характеристика університету наведена у табл. 1. 
Таблиця 1 

Загальна характеристика Відкритого міжнародного університету 

№ 
з/п Показники діяльності 

Кількісні параметри 
№ 
з/п Показники діяльності Денна 

форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

1 Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб) 3142 3154 
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
- молодший спеціаліст (осіб) 525 935 
- бакалавр (осіб) 1266 1205 
- спеціаліст (осіб) 940 850 
- магістр (осіб) 411 164 

2 Кількість студентів разом: 75 17 2 
у т.ч. за формами навчання: 

2 

- денна (очна) (осіб) 2920 

2 

- вечірня (осіб) 29 

2 

- заочна, дистанційна (осіб) 4568 
3 Кількість навчальних груп (одиниць) 145 225 
4 Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців (одиниць) за освітньо-
кваліфікаційними рівнями: 

4 

- молодший спеціаліст (одиниць) 12 9 

4 

- бакалавр (одиниць) 24 24 

4 

- спеціаліст (одиниць) 22 20 

4 

- магістр (одиниць) 20 12 
5 Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), 

(одиниць) 
40 5 

з них випускових (одиниць): 30 
6 Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 8 
7 Загальні навчальні площі будівель (кв. м.) 95572,8 7 

з них: 
7 

- власні (кв. м.) 14546.5 

7 

- орендовані (кв. м.) 81026,3 
8 Площі, які здаються вищим навчальним закладом в оренду 

(кв. м) 
-

9 Інше -

Керівництво вищого навчального закладу. Очолює університет Петро 
Михайлович Таланчук - дійсний член АПН України, заслужений діяч науки і 
техніки України, доктор технічних наук, професор. 

Основні напрямки наукової діяльності: у галузі технічних наук -
приладобудування; у галузі гуманітарних наук - освіта, наукознавство, 
педагогіка. 

Висновок: Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» має всі оригінали необхідних установчих документів та правові 
підстави для здійснення освітньої діяльності та акредитації зі спеціальності 
7.03030301 Видавнича справа та редагування у Вищому навчальному закладі 



Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та 
переліку документів, які подаються до заяви про акредитацію. 

Університет «Україна» є унікальним вищим навчальним закладом в 
Україні, який здійснює соціальну програму інклюзії студентів з обмеженими 
фізичними можливостями в інтегроване освітнє середовище. 

2. Формування контингенту студентів 
Фахова підготовка за напрямом та спеціальністю проводиться 

випусковою кафедрою видавничої справи, поліграфії та редагування Інституту 
філології та масових комунікацій. Формування контингенту студентів на час 
перевірки напряму підготовки 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» 
з обсягом прийому 30 осіб денної форми навчання та 30 осіб заочної форми 
навчання наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Формування контингенту студентів 

Напрям підготовки /спеціальність 

Курс 

підготовки 

(денна/заочна) 

Навчальні роки 

Напрям підготовки /спеціальність 

Курс 

підготовки 

(денна/заочна) 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

7.03030301 «Видавнича справа та 

редагування» 

5 денна 5 11 11 
7.03030301 «Видавнича справа та 

редагування» 
5 заочна 13 16 14 

Всі студенти, які отримують в Університеті «Україна» ступінь 
«спеціаліст», працевлаштовані або здобувають освітньо-кваліфікаційний 
рівень - «магістр журналістики». 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що динаміка змін 
контингенту студентів напряму підготовки 7.03030301 «Видавнича справа та 
редагування за 2010-2015 навчальні роки не перевищувала ліцензований обсяг 
прийому. 

3. Зміст підготовки фахівців 
Підготовка фахівців за напрямом 7.03030301 «Видавнича справа та 

редагування» здійснюється на підставі концепції діяльності і розвитку 
університету, де сформульована головна стратегічна мета, перелік завдань 
щодо її досягнення, маркетинговий аналіз потреби в фахівцях. В основу 
підготовки спеціалістів покладено розроблені освітньо-кваліфікаційні 
характеристики, освітньо-професійні програми, навчальні плани. 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) та освітньо-професійні 
програми (ОПП) розроблені відповідно до рекомендацій МОН України щодо 
розробки державних галузевих стандартів підготовки фахівців цього рівня, що 
відповідає вимогам акредитації. 

На підставі освітньо-професійної програми і структурно-логічної схеми 
підготовки фахівців кафедрою розроблені навчальні і робочі навчальні плани, 
які затверджені керівником університету. На підставі навчальних планів 



складені план і графік навчального процесу, розклад навчальних занять, робота 
структурних підрозділів. 

Діючий навчальний план з напряму підготовки забезпечений навчальними 
програмами, що затверджені Президентом Університету «Україна». 

Робочі навчальні програми дисциплін розроблені у відповідності з 
вимогами. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення «Про вищий навчальний 
заклад» та Положення про організацію освітнього процесу в Інституті філології 
та масових комунікацій вищого навчального закладу «Університет «Україна». 

Представлені освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-
професійна програма та їх варіативні частини відповідають вимогам 
акредитації. 

Навчальні плани підготовки спеціалістів за своїм змістом і структурою 
цілком відповідають змісту освітньо-кваліфікаційних характеристик, вимогам 
освітньо-професійних програм та рекомендаціям Міністерства освіти і науки, 
України. Вони розроблені за типовими планами підготовки фахівців 
відповідного рівня та профілю. Структурно-логічні схеми побудови 
навчального процесу підготовки спеціалістів відповідають науково-
методичним вимогам організації професійної освіти фахівців зазначеного рівня 
та напряму, освітньо-професійним програмам підготовки таких фахівців, а 
також є адекватним відображенням послідовності засвоєння студентами 
навчальних дисциплін згідно з планом. Зміст основних компонентів підготовки 
фахівців забезпечує формування основних професійних вмінь та навичок і 
сприяє гармонійному розвитку особистості. 

На основі підготовки фахівця напряму 7.03030301 «Видавнича справа та 
редагування» передбачено здобуття освітньо-кваліфікаційного ^ рівня 
«бакалавр». Навчальний план «спеціаліста» розраховано на один рік, він 
складається з двох частин - нормативної та варіативної. Нормативна частина 
складається з трьох циклів: 
1) цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, що включає 36 год., 
перевірка засвоєння навчального матеріалу після прочитання яких передбачає 1 
залік; 
2) цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки, що містить 234 год., перевірка засвоєння навчального матеріалу 
після прочитання яких передбачає 1 іспит, 3 заліки; 
3) цикл загально-професійної та професійно-практичної підготовки, що 
нараховує 1638 год., перевірка засвоєння навчального матеріалу після 
прочитання яких передбачає 7 іспитів, 3 заліки, 1 курсова робота. 

Варіативна частина навчального плану складається з циклу дисциплін 
самостійного вибору ВНЗ, що містить 180 год., перевірка засвоєння 
навчального матеріалу після прочитання яких передбачає 1 залік та 1 іспит, а 
також циклу дисциплін вільного вибору студента, що нараховує 72 год., 
перевірка засвоєння навчального матеріалу після прочитання яких передбачає 2 
іспити. 

Кафедра приділяє увагу методичній роботі. В планах роботи знайшли 
відображення питання підготовки і захисту дипломних робіт, особливостей 
організації самостійної роботи студентів, методичних вимог до розробки, 



навчально-методичних комплексів, єдиних вимог до поточного оцінювання 
знань студентів, методики прийому іспитів та заліків, підготовки навчальних 
посібників з дистанційного навчання тощо. Розроблено методичні рекомендації 
для студентів з особливими потребами, де конкретизована самостійна робота 
студентів з різними нозологіями. Підготовлені комплексні контрольні роботи 
(ККР) з дисциплін, які закріплені за кафедрою видавничої справи, поліграфії та 
редагування. 

У програмах розподілено та нормовано навчальний матеріал, вказані 
форми перевірки знань, подані критерії поточного і підсумкового оцінювання 
знань, умінь і навичок за Болонською кредитно - модульною системою. 

Навчальний матеріал, відповідно до навчального плану підготовки 
фахівців з видавничої справи, поліграфії та редагування, розподілено в цілому 
рівномірно з урахуванням посилення обсягу професійно орієнтованих 
дисциплін. 

Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному 
викладачеві, виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне 
навантаження працівника. Максимальне навчальне навантаження науково-
педагогічних працівників не перевищує 900 годин на навчальний рік, згідно з 
листом МОН України. Види навчальних занять, що входять в обов'язковий 
обсяг навчального навантаження викладача, відповідно до його посади, 
встановлюються кафедрою. 

Навчальний план виконано у повному обсязі, за структурою та навчальним 
навантаженням студентів, що відповідає вимогам акредитації. 

Впроваджені кафедрою у навчальний процес пакети прикладних програм 
відповідають сучасному розвитку техніки та інформаційних технологій і рівню 
вимог з фаху. 

Пакети комплексних контрольних робіт містять завдання з усіх дисциплін, 
передбачених навчальним планом напряму підготовки. Контрольні завдання 
складаються з теоретичних і практичних частин, зміст яких відповідає вимогам 
ОКХ, і дозволяє визначити рівень опанування студентами набутих знань з 
дисциплін навчального плану. 

Практичне навчання студентів, що навчаються за ОКР «спеціаліст» 
напряму підготовки 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» є 
складовою загального процесу підготовки фахівців у вищому навчальному 
закладі і відповідає вимогам акредитації. 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що навчальний процес 
достатньою мірою забезпечений навчально-методичними комплексами 
дисциплін власної розробки викладачів Інституту філології та масових 
комунікацій. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу 
задовольняє потреби у підготовці фахівців напряму підготовки напряму 
підготовки спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» та 
відповідає вимогам акредитації. 

4. Інформаційне забезпечення 
Вищий навчальний заклад надає студентам можливість користування 

навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-
методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими 
засобами навчання на умовах, що визначені правилами внутрішнього 



розпорядку. Студенти спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та 
редагування» під час практичних та лабораторних занять застосовують 
комп'ютерні програми, технології, можливості Інтернет, користуються 
комп'ютерним та лінгафонним класами, центром інформаційних технологій. 
Після занять студенти можуть також працювати в комп'ютеризованому 
лінгафонному кабінеті та у звичайних комп'ютерних класах над домашніми 
практичними завданнями, рефератами, курсовими чи дипломними роботами. 

Також у комп'ютерних класах є доступ до мережі Інтернет, що значно 
полегшує роботу студентів і викладачів під час пошуку необхідної чи 
найсвіжішої, чи важкодоступної, в Україні загалом, інформації. На кожному 
комп'ютері є список Internet сайтів, за допомогою яких студенти можуть 
дістати підручники, словники, а також скористатись автоматичними 
перекладачами. 

Активно використовується мережа інформаційно-пошукових програм, 
зокрема, комп'ютерна інформаційно-пошукова система «Ліга - Закон». 
Викладачі активно використовують інноваційні методи проведення поточного, 
рубіжного та підсумкового контролю шляхом тестування з використанням 
комп'ютерних технологій. 

Класи обладнано останніми комп'ютерними програмами-новинками, 
встановлено найкращі ліцензовані комп'ютерні програми. (Таблиця додається). 
Крім того, класи після занять обслуговують кваліфіковані лаборанти, що 
можуть надати консультацію чи допомогу студентові, а також стежать за 
правилами виконання техніки безпеки і правилами користування 
комп'ютерами. 

Бібліотека вищого навчального закладу є навчально-виховним і науковим 
підрозділом ВНЗ, забезпечує літературою і інформацією навчально-виховну і 
наукову роботу, здійснює допомогу ВНЗ у підготовці висококваліфікованих 
спеціалістів. 

Бібліотека Університету «Україна» розміщена на площах 1342 м2, в т.ч. 
площа читальних залів складає 1070 м2 на 446"посадкових місць, що складає 5% 
від загальної кількості студентів і відповідає встановленим нормативам. 

Із року в рік матеріально-технічна база бібліотек покращується і зростає. 
Тільки за 2011-2015рр. для бібліотеки закуплено обладнання (стелажі, 
антресолі, каталоги, стенди вітрини, сканери) на суму біля 200000 грн. 

Структура і склад фонду бібліотеки Університету «Україна». 
Основний фонд базової структури (на паперових та електронних носіях) це 
частина єдиного фонду, яка має найбільш повне зібрання вітчизняних та 
зарубіжних видань і становить на 01.12.2015р. - 237716 примірників книг у 
тому числі: навчальної літератури фахової підготовки -- 199932 прим, книг, на 
кожного студента в середньому припадає по 53 книги; навчально-методичної 
літератури - 26460 прим, книг, на кожного студента в середньому припадало по 
7 прим. Наукової літератури - 10120 прим, книг, на кожного студента в 
середньому припадає по 3 прим., науково-популярної - 118 прим книг, 
художньої літератури - 796 прим, книг, в тому числі іноземними мовами. 
Наукової літератури на науково-педагогічного працівника - 15,4 прим. книг. 
Періодичних видань - 86 назв. Навчально-методичний фонд є складовою 



частиною навчального фонду і становить 26460 прим. Формування навчально-
методичного фонду здійснюється у відповідності до навчальних планів. 

Фонд на електронних носіях формується відповідно до вимог щодо 
ліцензування стосовно забезпечення студентів навчальною літературою і 
складає 723 найменувань електронних посібників та аудіовізуальних 
документів та опііпе- бібліотека нараховує 722 найменування електронних 
ресурсів. 

Фонд вузівської бібліотеки створюється як єдиний бібліотечний фонд на 
основі централізованого комплектування. Єдиний фонд формується відповідно 
до тематичного плану комплектування та картотекою книгозабезпеченості 
літературою навчального процесу. 

1. Комплектування книжкового фонду бібліотеки Університету 
здійснюється згідно державних вимог до ліцензування та акредитації, наказів та 
інструкцій Міністерства освіти і науки України, наказів Президента 
Університету та нормативних документів з питань комплектування фонду 
бібліотек вищих навчальних закладів України. 

2. Комплектування фонду бібліотеки навчальною літературою 
здійснюється через вітчизняні видавничі та книгорозповсюджуючі організації 
(«Юрінком Інтер», «Знання», «Вища школа», «Наукова думка», «Либідь», 
«Академія» та провідних видавництв ВНЗ України, книжково-торговельну 
мережу, обмінні фонди інших бібліотек. 

2.1. Навчальна література замовляється згідно листів-замовлень, поданих 
завідувачами кафедр. 

2.2. Замовлення наукової та навчальної літератури здійснюється на основі 
робочих програм, прайс-листів, каталогів видавничих та 
книгорозповсюджуючих організацій завідувачами кафедр та завідувачем 
бібліотеки. 

2.3. Комплектування книжкового фонду здійснюється з урахуванням 
наступних показників: 

а) наукова література : 
- вітчизняна - не менше 5 прим, на 1 студента (з усіх галузей знань всіх 

дисциплін ; 
- зарубіжна - не менше 1 прим, на 1 студента (з усіх галузей знань) 
б) навчальна література : 
- основна література замовляється відносно кількості студентів ; 
- суспільні науки - 1 прим, на 1 студента; 
- загальнонаукові і загально технічні дисципліни - 1 прим, на 2 студентів; 
в) спеціальні дисципліни - 1 прим, на 2 студентів (у перспективі 

комплектування бібліотечного фонду має на меті повне забезпечення попиту 
студентів у навчальній літературі з усіх дисциплін); 

г) допоміжна література з усіх дисциплін — 1 прим, на 3 студентів. 
2.4. Комплектування книжкового фонду здійснюється виключно 

державною мовою. При відсутності відповідної навчальної літератури, виданої 
державною мовою, як виняток, можлива комплектація літературою, виданою 
іншими мовами. 

3. Складені угоди про співпрацю з бібліотеками провідних ВНЗ, щодо 
користування студентами Університету книжковими фондами читальних залів 



(Освітянська б-ка, Парламентська б-ка, б-ки ВНЗ: юридичного, педагогічного, 
технічного напряму, університету ім. Т.Г.Шевченка). 

4.Склад єдиного фонду: підручники та навчальні посібники, методичні 
матеріали, навчальні та наукові зарубіжні видання, художня література, 
періодичні видання. 

Наприкінці 2002 р. у Центральній бібліотеці була встановлена 
бібліотечна програма «УФД/Бібліотека», яка призначена для автоматизації 
діяльності бібліотеки, має забезпечити автоматизацію основних виробничих 
циклів, таких як: каталогізація видань - облік фонду - аналіз стану фонду; 
реєстрація читачів та організацій МБА; пошук документів - замовлення -
комплектація - видача - повернення. 

Програма забезпечує такі основні функції: 
- каталогізація видань (створення бібліотечних описів документів 

відповідно державним стандартам, зокрема 7.1.-84, та стандарту ИБМАЯС; 
- відбір документів за заданими критеріями (тематичними каталогами та 

значеннями полів бібліотечного опису); 
- сортування відібраних документів за вказаними критеріями в порядку 

зростання або зменшення значень; 
- перегляд та друк інформацій щодо відібраних документів у вигляді 

рядків таблиці, каталожних карток та повних бібліотечних описів; 
- введення та утримання інформації щодо читачів бібліотеки; 
- відбір читачів за різними критеріями (шифр, прізвище, документи, які 

утримувались чи утримуються тощо), сортування, перегляд та друк відібраної 
інформації; 

- відбір примірників документів та реєстрація видачі їх читачам; 
- експорт та імпорт бібліотечних описів документів в форматі иБМАЯС; 
- налагодження параметрів для пристосування системи до поточних 

потреб. 
У зв'язку с постійним удосконаленням учбового процесу перед 

Центральною бібліотекою та бібліотеками-філій стоїть відповідальне завдання 
науково-обґрунтованого формування навчального фонду. Наукове 
обґрунтування у формуванні навчального фонду потребує комплексного 
систематичного підходу до всіх процесів, його складових: комплектування, 
аналіз використання, звільнення від застарілої по змісту та непрофільної 
літератури. Дуже важливе значення у цьому зв'язку набуває створення 
підсобного довідкового апарату навчального фонду - картотеки 
книгозабезпечення навчального процесу. 

Забезпечення студентів спеціальності навчальними посібниками та 
підручниками відповідає нормативу. 

У бібліотеці читальної зали є передплатні періодичні видання за фаховим 
напрямком по спеціальності. 

З метою забезпечення студентів навчально-методичною літературою в 
Університеті «Україна» створено власне виробництво - видавничо-друкарський 
комплекс, який має потужне поліграфічне обладнання, що дозволяє на 
високому рівні друкувати навчальну літературу. 

Спільно з телеканалом «ТОНІС» Університет «Україна» здійснює випуск 
щотижневої освітньо-наукової програми «ЦИВІЛІЗАЦІЯ ГМСОСтМТА», яка 



використовується при проведенні семінарських занять з філософії, історії 
України, культурології. 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що вся навчальна 
документація спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» 
розроблена у відповідності з чинними'вимогами, інформаційне забезпечення 
відповідає вимогам акредитування. 

5. Кадрове забезпечення підготовки фахівців 
Підготовку фахівців спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та 

редагування» забезпечує кафедра видавничої справи, поліграфії та 
редагування. 

Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням вимог кваліфікаційної 
характеристики фахівця освітньо-кваліфікаційних рівня «спеціаліст». 

Навчальний процес напряму підготовки та спеціальності «Видавнича 
справа та редагування» забезпечують науково-педагогічні працівники Інституту 
філології та масових комунікацій, зокрема кафедри видавничої справи, 
поліграфії та редагування. На кафедрі працюють 6 викладачів, з них 1 -
професор, кандидат філологічних наук, 4 кандидата наук, доцента, 1 - доктор 
технічних наук, професор. З них на постійній снові працює 1 професор, 
кандидат філологічних наук, 4 кандидата наук і 1 доктор технічних наук; 

професор - за сумісництвом. Якісний склад професорсько-викладацького 
контингенту кафедри відповідає IV рівню акредитації. 

Викладачі кафедр мають відповідну базову освіту і достатній стаж 
викладацької роботи. Середній вік викладача кафедри 54 роки. З викладача 
мають пенсійний вік, однак спостерігається тенденція омолодження 
викладацького складу. 

Завідувач кафедри - Карпенко Віталій Опанасович, доктор суспільно-
політичних наук (габілітований), кандидат філологічних наук, професор, 
заслужений журналіст України та фахівець в галузі видавничої справи та 
редагування. 

При розподілі навчального навантаження за спеціальністю 7.03030301 
«Видавнича справа та редагування» між науково-педагогічними працівниками 
університету дотримано нормативи Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти, Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-
правових актів. 

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями і 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки навчального плану напряму 
підготовки 7.05150105 «Технологія розробки, виготовлення та оформлення 
паковань», складає 100 % загальної кількості лекційних годин, це перевищує 
встановлений норматив на 25%. У т. ч. науково-педагогічні працівники, які 
працюють на постійній основі, забезпечують викладання 12 год. лекцій, що 
складає 100 %, це перевищує встановлений норматив на 50%. 

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями і 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу 
природничо-наукової (фундаментальної) підготовки навчального плану, 
складає 80% загальної кількості лекційних годин (24 год.), що перевищує 
встановлений норматив на 15 %. У тому мислі науково-педагогічні працівники, 



які працюють на постійній основі, забезпечують викладання 24 год. лекцій, що 
складає 80%, що перевищує встановлений норматив на 15 %. Загальна 
кількість лекційних годин з даного циклу, які викладають штатні доктори наук, 
професори, складає 12 год. або 40%, це перевищує встановлений норматив на 
30%. .. 

Згідно з навчальним планом кількість лекційних годин циклу професійної 
та практичної підготовки складає 192 год. Частка науково-педагогічних 
працівників із науковими ступенями і вченими званнями, які забезпечують 
викладання' лекційних годин циклу професійної та практичної підготовки, 
складає 168 академічних години (87,5%) загальної кількості лекційних годин, 
що перевищує встановлений норматив на 12,5%. Науково-педагогічні 
працівники, які працюють на постійній основі, забезпечують викладання 168 
год. лекцій, що складає 87,5%, це перевищує встановлений норматив на 37,5%. 
Загальна кількість лекцій з даного циклу, які викладають штатні доктори наук, 
професори, складає 46 годин, або - 24%, що перевищує встановлений норматив 
на 14%. 

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється відповідно 
затвердженому плану. Форми підвищення кваліфікації: участь у науково-
практичних конференціях, стажування, навчання в аспірантурі, участь у 
тренінгах та науково-практичних семінарах, робота над кандидатськими і 
докторськими дисертаціями. Всі викладачі кафедри вчасно підвищують свою 
кваліфікацію за фаховим спрямуванням. Удосконалення професійної 
майстерності викладачів здійснюється на постійно діючому семінарі 
«Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі», 
організованому відділом програмного забезпечення навчального процесу і 
технічних засобів навчання університету «Україна». 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що штатна 
укомплектованість випускової та обслуговуючих кафедр 7.03030301 
«Видавнича справа та редагування» відповідає вимогам законодавства у сфері 
вищої освіти. 

Експертна комісія відзначає позитивні результати оновлення 
викладацького складу кафедр за рахунок випускників власної магістратури та 
аспірантури, аспірантур споріднених вузів, 

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» був 

заснований як навчальний заклад для підготовки висококваліфікованих 
фахівців серед молоді з особливими потребами. Більшість аудиторій, 
лабораторій та побутових приміщень обладнані таким чином, щоб сприяти 
кращому засвоєнню теоретичного і практичного матеріалу студентами, 
враховуючи їх фізичні можливості. Всі приміщення відповідають санітарно-
технічним вимогам. При проведенні лабораторних занять підвищені вимоги з 
техніки безпеки. Університет має на балансі 4 будівлі. Загальна навчальна 
площа для студентів складає 1442,14 м2 (табл. 3). 

З 2011 р. кафедра має власні площі, які розміщені у корпусі №3 (площа 
1100 кв.м). Кафедра має можливості для використання комп'ютерної техніки у 
навчальному процесі, комп'ютерні класи нараховують 35 комп'ютерів. 



Викладачі та студенти постійно беруть активну участь у наукових заходах: 
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та 
виховання людей з особливими потребами»; Всеукраїнській науковій конференції для 
студентів та молодих вчених «Молодь: Освіта. Наука.. Духовність.»; Всеукраїнському 
конкурсі Міністерства освіти і науки України з технічних, природничих та 
гуманітарних наук; Університетському конкурсі наукових робіт студентів з 
інвалідністю за тематикою наукових досліджень університету. 

Професорсько-викладацьким. складом кафедр використовувалися різні 
форми зв'язку наукової роботи викладачів з практичною діяльністю: участь в 
роботі науково-практичних конференціях; участь у підготовці і виданні 
навчальних і практичних посібників для потреб навчального процесу і 
юридичної практики; безпосередня переробка навчальних програм, тестів та 
інших науково-методичних матеріалів; організація наукової роботи студентів і 
керівництво нею. 

Протягом навчального року викладачі кафедр здійснюють керівництво 
науковими роботами студентів. Викладачами кафедри для підготовки студентів 
освітньо-кваліфікаційнього рівня «спеціаліст» успішно використовуються в 
навчальному процесі можливості комп'ютерної техніки, зокрема пакети 
прикладних програм (ППП). 

Упродовж 2009-2015 рр. викладачі кафедри взяли участь у 62 наукових 
конференціях різних рівнів, в т. ч. 15 міжнародних, опублікували близько 100 
наукових робіт, у т. ч. навчальні посібники, підручники, наукові монографії. 

Студенти спеціальності «Видавнича справа та редагування» (денної 
форми навчання) мають можливість брати участь у наукових конференціях, 
конкурсах наукових робіт, публікувати результати власних наукових 
досліджень. Усі студенти охоплені студентською науково-дослідною роботою, 
яка здійснюється як в межах проблематики кафедри, так і виходячи з 
навчальних потреб та наукових інтересів студентів. 

Перспективний план наукової діяльності кафедри направлений на 
активізацію науково - дослідницької роботги шляхом: 1) залучення молодих 
викладачів до наукової діяльності в якості аспірантів та здобувачів; 2) 
проведення науково - практичної конференції студентів та молодих вчених 3) 
подальшої участі студентів у Всеукраїнських та університетських конкурсах 
студентських наукових робот; 4) удосконалення наскрізної тематики науково -
дослідницької роботи студентів; 5) проведення студентами круглих столів по 
проблемним питанням, які виникають у різних галузях видавничої справи, 
поліграфії та редагування; 6) опублікування наукових статей в фахових 
виданнях. 

Видавничо-друкарський комплекс надає видавничо-поліграфічні послуги, 
публікує монографії, навчальні посібники, підручники та свої періодичні 
видання, публікація в яких зараховується при захисті кандидатських та 
докторських дисертацій: 
- щорічний збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та 
виховання людей з особливими потребами»; 
- журнал «Освіта регіону»; • 
- науково-методичне видання «Вісник університету «Україна»; 
- збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції 



«Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому 
середовищі» (м. Київ); 
- збірник тез доповідей всеукраїнської конференції «Молодь: освіта, наука, 
духовність» (м. Київ); 
- довідники, посібники та методичні рекомендації з питань науково-технічної 
інформації. 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що науково-дослідна робота 
викладачів та студентів з напряму підготовки спеціальності 7.03030301 
«Видавнича справа та редагування» знаходиться на постійному контролі 
кафедри та інституту. Найважливішим завданням викладачів, наукових 
співробітників є відбір студентів на ранніх стадіях навчання, які виявили 
бажання займатися науковою роботою. Це дозволяє студентам реалізувати свій 
творчий потенціал у процесі навчання. 

8. Результати освітньої діяльності 
Експертна комісія провела оцінку якості підготовки за напрямом 

підготовки спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» 
шляхом аналізу результатів екзаменаційних сесій, результатів виконання 
курсових робіт і проектів, контрольних робіт, звітів студентів про проходження 
навчальної та виробничих практик, проведення державного комплексного 
екзамену. 

Результати сесійного контролю. Підсумковий контроль організовано у 
відповідності до навчального плану у формі модульно-рейтингового контролю, 
заліків і екзаменів. Експертною комісією під час проведення сесії студентів, які 
навчаються за спеціальністю 7.03030301 «Видавнича справа та редагування», 
було вибірково проаналізовано результати сесії. Студенти показали такі знання 
(табл. 4). Таблиця 4 

Результати екзаменаційної сесії 
№ п/п Курс Семестр Група Середній бал 

1 5 1 ВСР-51/14 4,3 
2 5 2 ВСР -51/14 4,5 

Комісія зазначає, що методичне забезпечення проведення іспитів 
відповідає вимогам. Білети модульно-рейтингового контролю, залікові питання 
і екзаменаційні білети складені у відповідності з програмами і освітньо-
кваліфікаційними характеристиками, відтворюють виробничі ситуації і 
вимагають від студентів комплексного підходу до їх вирішень. 

Контроль залишкових знань. Рівень підготовки фахівців визначався 
шляхом виконання студентами контрольних робіт в групах за циклами 
навчальних дисциплін. Рівень гуманітарних знань з дисципліни «Актуальні 
проблеми українського термінознавства»: кількість студентів, що брала участь 
у написанні комплексних контрольних робіт склала 100% від контингенту 
студентів напряму підготовки 7.03030301 «Видавнича справа та редагування», 
що акредитується, абсолютна успішність 100%, якісна успішність - 71,3%. 

Рівень фундаментальних знань з дисципліни «Теорія та історія видавничої 
справи» визначався шляхом виконання студентами напряму підготовки 
7.03030301 «Видавнича справа та редагування», що акредитується, 



контрольних робіт; абсолютна успішність становила 100%, якісна успішність -
100%. 

Рівень знань з фахової підготовки з дисципліни «Текстологічні проблеми 
редакторської роботи» визначався шляхом виконання студентами напряму 
підготовки 7.03030301 «Видавнича справа та редагування», що акредитується, 
контрольних робіт; абсолютна успішність становила 100%, якісна успішність -
100%. 

Експертна комісія констатує: розбіжність з акредитаційними критеріями в 
межах норми, якість знань студентів перевищує нормативні показники. 
Результати виконання контрольних робіт свідчать про те, що студенти добре 
засвоїли матеріал навчальних дисциплін з напряму підготовки, вміють 
вирішувати проблемні ситуації, мають ґрунтовні знання і практичні вміння та 
навички зі спеціальних дисциплін. Це дає підстави зробити висновок про 
відповідність якості підготовки фахівців вимогам акредитації. 

Якість курсових робіт і проектів. За навчальним планом студенти 
виконують курсові роботи з навчальних дисциплін. Експертна комісія 
вибірково оцінила 20 % курсових робіт з дисциплін «Актуальні проблеми 
українського термінознавства» та встановила, що розбіжність між оцінками 
навчального закладу і даними експертизи складає 0,2 бали. Тематика курсових 
робіт відображає сучасний стан видавничої справи в Україні. Кафедрою 
розроблені методичні вказівки щодо написання курсових робіт. Курсові роботи 
виконані державною мовою, методично правильно оформлені. Однак при 
виконанні окремих курсових робіт висновки та пропозиції мають недостатнє 
теоретичне обґрунтування та практичне спрямування. 

Проведена перевірка курсових робіт показала, що їх тематика 
різноманітна, актуальна, вимагає, в основному, творчого підходу студентів до 
вирішення задач, логічного та креативного мислення, знань нормативно-
правової бази та законодавства України і відповідає кваліфікаційним 
характеристикам та вимогам акредитації. -

Якість звітів про практичну підготовку. Кафедра постійно працює над 
удосконаленням змісту практичного навчання. Кафедра уклала довгострокові 
договори на проходження практики з установами: 

• ВАТ «Поліграф книга»; 
• Видавництво «Преса України»; 
• Видавництво «Освіта»; 
• Видавництво «Генеза»; 
• Видавництво «Українська енциклопедія» ім.. М.Бажана; 
• Видавництво «Веселка»; 
• Видавництво «Техніка»; 
• Видавництво «Смолоскип»; 
• Парламентське видавництво. 

Відповідно до навчального плану студенти проходять переддипломну 
практику та стажування в територіально відокремлених структурних 
підрозділах Університету «Україна». 

Практична підготовка (навчальна, виробнича та переддипломна практики) 
проходить під організаційно-методичним керівництвом викладачів кафедри із 



залученням досвідчених спеціалістів, керівників підрозділів установ соціальної 
сфери, педагогів шкіл. Практика організована на належному рівні, про що 
свідчить аналіз щоденників практики. Абсолютна та якісна успішність 
ознайомчої, навчальної, виробничої практик складає 100%, середній бал - 4 6-
4,8. 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що рівень підготовки 
бакалаврів і спеціалістів відповідає вимогам акредитації спеціальності 
7.03030301 «Видавнича справа та редагування». 

9. Недоліки і резерви підготовки кадрів 
За результатами експертної перевірки діяльності щодо забезпечення 

підготовки фахівців спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та 
редагування», акредитаційна експертна комісія дійшла висновку, що рівень 
навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення 
навчального процесу, концепція діяльності і розвитку напряму підготовки 
загалом відповідають зазначеному рівню акредитації. 

Разом з тим комісія вважає за необхідне зробити такі зауваження і 
пропозиції, які не впливають на загальне позитивне рішення, а саме: 
- постійно коригувати навчальні програми з метою їх удосконалення, зміст 
лекцій та практичних занять, оновити бібліотечний фонд літератури. 

Висновок: у процесі експертизи встановлено, що аналіз потреби у 
фахівцях для держави, існуючий практичний досвід Університету «Україна», 
стан його матеріально-технічної бази, науково-педагогічний рівень та 
кваліфікація викладачів свідчать про доцільність і можливість випуску фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» в галузі знань 0303 
«Журналістика та інформація» з напряму підготовки спеціальності 7.03030301 
«Видавнича справа та редагування», 

10. Загальні висновки і пропозиції 
Експертна комісія, на підставі вивчення поданих на акредитацію 

матеріалів самоаналізу, які надані вищим навчальним закладом «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна», щодо акредитації з 
напряму підготовки спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та 
редагування», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та 
акредитаційної експертизи на місці в період з 15 по 17 червня 2016 року 
перевірила стан матеріально-технічного, науково-методичного та кадрового 
забезпечення навчально-виховного процесу та відзначає, що рівень підготовки 
в цілому відповідає встановленим вимогам акредитації і забезпечує державну 
гарантію якості вищої освіти. 

Експертна комісія дійшла висновку, що: • 
- кадровий,- матеріально-технічний, інформаційний, - фінансово-майновий стан 
університету гарантує належну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст» та забезпечують державну гарантію якості-вищої освіти; 
- концепція діяльності, навчальний план, навчальні та робочі навчальні 
програми і якість знань студентів відповідають встановленим критеріям та 
вимогам до акредитації; 



- кафедрою організована належним чином практична підготовка фахівців, яка 
проводиться в тісному контакті з рядом установ і організацій Києва, з якими 
укладені відповідні договори; 
- встановлено, іцо підготовка фахівців за напрямом підготовки спеціальності 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 7.03030301 «Видавнича справа та 
редагування», відповідає вимогам акредитації, що визначені Міністерством 
освіти і науки України до вищих навчальних закладів IV рівня. 

Разом з тим експертна комісія вважає за доцільне звернути увагу 
адміністрації університету «Україна» на низку моментів, які дозволять 
підвищити якість підготовки фахівців з напряму підготовки спеціальності 
7.03030301 «Видавнича справа та редагування», а саме: 

• активізувати підготовку електронних конспектів лекцій, навчальних 
посібників та підручників з урахуванням специфіки навчання осіб з 
обмеженими фізичними можливостями з метою підвищення ефективності 
їхньої самостійної роботи та якості освіти в цілому; 

• продовжити впровадження сучасних технологій навчання з високим 
рівнем інформатизації навчального процесу; 

• оновлювати пакети комп'ютерних навчальних програм зі спеціальних 
дисциплін згідно сучасних вимог; 
Загальні висновки проведеної акредитаційної експертизи рівня підготовки 

фахівців за напрямом підготовки спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст» 7.03030301 «Видавнича справа та редагування», у 
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» дає підстави 
зазначити: 

- експертна комісія вважає за доцільне рекомендувати Акредитаційній 
Комісії України Міністерства освіти і науки України акредитувати підготовку 
фахівців у вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» з наданням права здійснення освітньо-професійної 
підготовки фахівців в межах існуючого обсягу: 

- спеціальність 7.03030301 «Видавнича справа та редагування», 
ліцензійним обсягом ЗО осіб денної форми навчання та 30 осіб заочної форми 
навчання. 

Експерти: 

З експертними висновками ознайо 

Член експертної комісії: 

Директор інституту філології 
та масових комунікацій 

Президент Університету «Украї 

Голова експертної комісії 

Ьі М. Таланчук 

Н.В. Зелінська 

В.Е. Шевченко 

Н.В.Барна 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
відповідності освітньої діяльності вимогам акредитування 

Інституту філології та масових комунікацій 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст 
галузь знань 0303 «Журналістика та інформація» 

спеціальність - 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» 

Показники 

Нормативи 
ий рівень 

Фактичний 
рівень 

Відхилення 

1 2 3 4 
1. Загальні вимоги 

1.1 Концепція діяльності за заявленим 
напрямом (спеціальністю), погоджена з 
Радою міністрів АРК, обласною. 
Київською, Севастопольською міською 
державною адміністрацією 

+ + -

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна 
форма навчання/заочна форма навчання) 

30/30 30/30 — 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 
2.1 Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально-
гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) 

85 100 + 15 

у тому числі на постійній основі ^ 50 100 +50 
2.2 Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) 

85 100 
(з них два 

доктори 
наук) 

+ 15 

у тому числі на постійній основі 50 100 +50 

з них: докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук, 
професорів дозволяється зараховувати до 
1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають 
стаж безперервної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є їторами (співавторами) підручників 
або авчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки України) 

20 64 
(з них 

два доктори 
наук) 

+44 



2.3 Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових 
дисциплін навчального плану спеціальності 
(% від кількості годин) 

85 100 
(з них 

два доктори 
наук) 

+15 

у тому числі на постійній основі 50 100 +50 

з них: докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук, 
професорів дозволяється враховувати до 
1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають 
стаж безперервної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) 
підручників або навчальних посібників з 
грифом Міністерства освіти і науки 
України) 

20 44 
(з них 

два доктори 
наук) 

+24 

2.4. Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години 
(дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин) 

+ 

2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки 

+ + + 

2.6 Наявність кафедри зі спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної науково-педагогічної 
спеціальності: 

+ + + 

доктор наук або професор + + + 

кандидат наук, доцент + + + 

3. Матеріально-технічна база 

3.1 Забезпеченість лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідним для виконання навчальних 
програм (у % від потреби) 

100 100 + 

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком 
(у % від потреби) 

70 
70 + 

3.3 Кількість робочих комп'ютерних місць 
на 100 студентів 

12 12 + 

3.4 Наявність пунктів харчування + + + 

3.5 Наявність спортивного залу + + + 

3.6 Наявність стадіону або спортивного 
майданчику 

+ + + 

3.7 Наявність медичного пункту + + + 

4. Навчально-методнчне забезпечення 
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної 
хактеристики фахівця (у т.ч. варіативної 
компоненти) 

+ + + 
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4.2 Наявність освітньо-професійної 
програми (підготовки фахівця (у т.ч. 
варіативної компоненти) 

+ + + 

4.3 Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку 

+ + + 

4.4 Наявність навчально-методичного 
забезпечення для кожної навчальної 
дисципліни навчального плану (%): 
4.4.1 Навчальних і робочих навчальних 
програм дисциплін 

100 100 + 

4.4.2 Планів семінарських, практичних 
занять, завдань для лабораторних робіт 

100 100 + 

4.4.3 Методичних вказівок і тематик 
контрольних, курсових робіт (проектів) 

100 100 + 

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань 
для перевірки знань з дисциплін соціально-
гуманітарної, фундаментальної та фахової 
підготовки (%) 

100 100 + 

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів 
практик 

100 100 + 

4.7 Наявність методичних указівок щодо 
виконання дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів 

+ + + 

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентів (у т.ч. з використанням 
інформаційних технологій), % 

100 100 + 

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і 
вмінь студентів 

+ + + 

5. Інформаційне забезпечення 
5.1 Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, що містяться у 
власній бібліотеці (%) 

100 100 + 

5.2 Співвідношення посадкових місць у 
власних читальних залах до загального 
контингенту студентів (%) 

5 5 + 

5.3 Забезпеченість читальних залів 
фаховими періодичними виданнями 

4 25 +21 

5.4 Можливість доступу викладачів і 
студентів до Інтернет як джерела 
інформації: 

• наявність обладнаних лабораторій 
• наявність каналів доступу 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

6. Якісні характеристики підготовки фахівців 

6.1. Додаткові умови забезпечення 
державної гарантії якості вищої освіти 

100 100 + 

6.1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 

100 100 + 



дисциплін, години, форми контролю, % 
6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за 
5 років, % 

100 100 + 

6.2. Результати основної діяльності (рівень 
підготовки фахівців) 
6.2.1. Рівень гуманітарних знань студентів: 

- упішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, % 

50 73 +23 

6.2.2. Рівень фундаментальних знань 
студентів: 

- упішно виконані контрольні завдання % 90 100 +10 
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, % 

50 82 +32 

6.2.3. Рівень фахової підготовки знань 
студентів: 

- упішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, % 

50 100 +50 

6.3. Чисельність викладачів постійного 
складу, що обслуговують спеціальність, які 
займаються вдосконаленням, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників % 

100 100 + 

6.4. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів та результатів 
їх діяльності 

+ •ц + + 

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

+ + + 

Експерти: 

Голова експертної комісії 

Член експертної комісії: 

Ознайомлені: 
Президент Університету «Україна» ^ 

Директор інституту філології 
та масових комунікацій 

Н.В. Зелінська 

В.Е. Шевченко 

нчук 


