
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

 імені академіка Степана Дем’янчука» 

 

факультет журналістики  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання Експертної ради роботодавців  

за спеціальністю «Журналістика» 

 

06. 09. 2018 р.    Рівне      № 1 

 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

Секретар: Золяк В. В. 

 

Присутні:  Курсик О. В, Хитров О. В., Поліщук О. П., Семенюк Т. О., Мітчук О. А., 

Мазаний В. С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження плану роботи експертної ради роботодавців зі спеціальності 061 

«Журналістика» на факультеті журналістики ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука». 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

2. Відповідність програмних результатів навчання та професійних компетентностей 

випускника ОР бакалавр і ОР магістр спеціальності «Журналістика» та їх відповідність 

Національній рамці кваліфікацій. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Мітчук О. А.  було запропоновано внести пропозиції до плану роботи Експертної ради на 

2018-2019 н. р. Зокрема, сказано запропоновано провести чотири засідання членів Експертної 

ради роботодавців протягом навчального року, оскільки аналіз, моніторинг та пропозиції практико 

орієнтованого навчання можна здійснювати саме в запропоновані періоди. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план роботи Експертної ради на 2018-2019 н. р. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Тарасюка Д. В., який зазначив що освітня програма спеціальності «Журналістика» ОР 

бакалавр та ОР магістр мають чітко сформульовані цілі та очікувані результати, відповідають 

потребам і запитам здобувачів вищої освіти, враховують потреби роботодавців у галузі 06 

Журналістика, спеціальності 061 Журналістика. Програма сприяє реалізації місії і стратегії 

вищого навчального закладу. Передбачені програмою загальні і фахові компетентності 

узгоджуються із запропонованими результатами навчання і відповідають Національній рамці 

кваліфікацій. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Тарасюка Д. В. взяти до уваги. 



2. Схвалити запропоновані в освітній програмі результати навчання як такі, що 

узгоджуються із професійними компетентностями фахівців медіагалузі і відповідають 

Національній рамці кваліфікацій. 

 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

 

 

Секретар: Золяк В. В. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

 імені академіка Степана Дем’янчука» 

 

факультет журналістики  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання Експертної ради роботодавців  

за спеціальністю «Журналістика» 

 

04. 10. 2018 р.    Рівне      № 2 

 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

Секретар: Золяк В. В. 

Присутні:  Курсик О. В, Хитров О. В., Поліщук О. П., Семенюк Т. О., Мітчук О. А., 

Мазаний В. С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Формування пропозицій щодо програмних результатів навчання за освітньою 

програмою на основі професійних компетентностей випускника ОС магістр спеціальності 

«Журналістика» для освітньої програми 2019 року вступу. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

2. Експертне оцінювання тем кваліфікаційних робіт спеціальності «Журналістика» ОР 

«Магістр». 

Доповідачі – О. В. Хитров, О. П. Поліщук 

 

3. Узгодження переліку дисциплін за вибором студентів циклу професійно-практичної 

підготовки у 3-4 семестрах ОР «Бакалавр» та 1-2 семестрах «Магістр», що пропонуються 

студентам 2019 року вступу. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Д. В. Тарасюка, який зазначив, що запропоновані проектними групами результати навчання 

за освітньою програмою спеціальності 061 Журналістика ОР магістр: «Журналістика» та ОР 

бакалавр «Журналістика» – відповідають цілям навчання, задовольняють запити роботодавців у 

сфері журналістики та реалізовують потреби регіональному ринку праці. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити результати навчання за освітньою програмою спеціальності у таких 

формулюваннях: 

ОР магістр, ОП «Журналістика»: 

ПР 1. Володіти навичками формування якісного інформаційного контенту за різними 

напрямами журналістської діяльності: теле-, радіо-, преса, мультимедіа; ефективно діяти на всіх 

етапах проектування та координації процесу підготовки журналістських матеріалів.  

ПР 2. Застосовувати в навчальній і професійній діяльності необхідні джерела інформації, 

використовувати Інтернет для пошуку інформації, опрацьовувати та аналізувати відповідну 

інформацію.  

ПР 3. Зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної галузі. 

ПР 4. Володіти іноземною мовою на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність; 



працювати з джерелами фахової інформації іноземною мовою. 

ПР 5. На основі здобутих знань уміти організовувати роботу редакції в різних типах ЗМІ; 

формувати ефективну комунікаційну стратегію, організовувати і контролювати командну 

професійну діяльність.  

ПР 6. Володіти навичками цілісного підходу до аналізу проблем, приймати нестандартні 

рішення, вирішувати проблемні ситуації.  

ПР 7. Вміти ефективно просувати створений медійний продукт; характеризувати рекламну, 

інформаційну діяльність медіабізнесу бізнесу в контексті ефективної рекламної та PR-кампанії. 

ПР 8. Дискутувати й аргументовано відстоювати власну думку. Самостійно опрацьовувати 

матеріал, керувати своїм часом. 

ПР 9. Вміти самостійно працювати з джерелами літератури у галузі інформаційної 

діяльності, здійснювати аналіз із застосуванням сучасних принципів і методів дослідження. 

ПР 10. Проводити дослідження з метою ефективного просування медіапродукту. 

ПР 11. Реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, пропагувати цінності 

громадянського (вільного демократичного)  суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Знати професійні стандарти 

роботи журналіста та застосувати їх на практиці. 

ПР 12. На основі зібраної інформації та її аналізу прогнозувати тренди медіа ринку. 

 

ОС бакалавр, ОП «Журналістика»:  

ПР 1. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи інформаційні акції на 

основі положень і методів не соціальнокомунікаційних наук – Когнітивна 

ПР 2. Використовувати державну мову у професійній діяльності – Когнітивна 

ПР 3. Використовувати іноземну мову у професійній діяльності – Когнітивна 

ПР4. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного 

продукту чи проведення інформаційної акції – Когнітивна 

ПР5. Оцінювати свій чи авторський інформаційний продукт або власно чи колегами 

організовану та проведену інформаційну акцію – Когнітивна 

ПР6. Виконувати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел - Психологічна 

ПР7. Відтворювати інформаційні і комунікаційні технології – Психологічна 

ПР8. Виконувати оперативний пошук необхідних джерел інформації за межами України – 

Психологічна 

ПР9. Складати новий план дій, враховуючи зміну ситуації – Когнітивна 

ПР10. Дотримуватися принципів і правил безпечної діяльності – Емоційна 

ПР11. Практикувати спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) – Психологічна 

ПР12. Координувати виконання завдання із завданнями колег – Психологічна 

ПР13. Практикувати ведення розмови, демонструючи уважне сприйняття розмови й точну 

реакцію на співбесідника – Психологічна 

ПР14. Самостійно організовувати спілкування на задану тему - Емоційна 

ПР15. Дотримуватися інтересів, поглядів співбесідника та аудиторії – Емоційна 

ПР16. Демонструвати повагу до різноманітності та мультикультурності – Емоційна 

ПР17. Виокремлювати у виробничих ситуаціях під час виконання завдань факти, події, дані, 

процеси, про які не вистачає знань і які не вдається відтворити, що передбачає необхідність в 

самоосвіті та професійному удосконаленні - Психологічна 

ПР18. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи інформаційні акції на 

основі положень і методів соціальнокомунікаційних наук - Когнітивна 

ПР19. Оцінювати здобуті знання з точки зору можливості застосування їх у професійній 

діяльності – Когнітивна 

ПР20. Використовувати стандарти професійної діяльності - Емоційна 

ПР21. Генерувати інформаційний контент- Когнітивна 

ПР22. Створювати інформаційний продукт - Когнітивна 



ПР23. Координувати роботу колег - Психологічна 

ПР24. Пропонувати створений медійний продукт- Когнітивна 

ПР25. Планувати дослідження з метою ефективного просування медійного продукту – 

Когнітивна 

ПР25. Демонструвати кращі зразки професійної діяльності - Емоційна 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідачі – О. В. Хитров, О. П. Поліщук 

Хитрова О. В., який ознайомив із результатами експертного оцінювання тем 

кваліфікаційних робіт ОР магістр спеціальності «Журналістика. Зазначив, що більшість 

кваліфікаційних робіт є творчими захистами, виявляють рівень професійних компетентностей 

студентів. 

Поліщук О. П. відзначив, що тематика кваліфікаційних робіт ОС магістр освітньої  

програми «Журналістика» охоплює як творчі роботи, так і наукові, спрямовані на дослідження 

медіаринку, виявлення соціокомунікаційних умов праці журналістів, реалізації у регіональному 

медіапросторі професійних стандартів журналістики. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати затвердити теми кваліфікаційних робіт спеціальності «Журналістика» ОР 

Магістр 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Тарасюка Д. В., який ознайомив з переліком дисциплін за вибором студентів циклу 

професійно-практичної підготовки у 3-4 семестрах ОР «Бакалавр» та 1-2 семестрах «Магістр», 

що пропонуються студентам 2019 року вступу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Тарасюка Д. В. взяти до уваги. 

2. Схвалити перелік дисциплін за вибором студентів циклу професійно-практичної 

підготовки у 3-4 семестрах ОР «Бакалавр» та 1-2 семестрах «Магістр», що пропонуються 

студентам 2019 року вступу. 

 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

 

 

Секретар: Золяк В. В. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

 імені академіка Степана Дем’янчука» 

 

факультет журналістики  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання Експертної ради роботодавців  

за спеціальністю «Журналістика» 

 

29. 11. 2018 р.    Рівне      № 3 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

Секретар: Золяк В. В. 

Присутні:  Курсик О. В, Хитров О. В., Поліщук О. П., Семенюк Т. О., Мітчук О. А., 

Мазаний В. С. 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Експертне оцінювання освітньої програми ОР  бакалавр спеціальності  061 Журналістика 

2019 року вступу. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

2. Експертне  оцінювання  освітньої  програми  ОС  магістр  спеціальності  061 

Журналістика 2019 року вступу. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Тарасюка Д. В., який ознайомив з результатами експертної оцінки освітньої програм 

підготовки бакалаврів напряму 061 «Журналістика» щодо дотримання Закону України про 

освіту, на відповідність вимогам ринку праці, запитам роботодавців до фахівців медіагалузі та 

щодо урахування професійних стандартів. 

Зокрема підкреслив, що освітні програми розроблені відповідно до місії та стратегії 

університету, спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних 

знань, умінь та розумінь, які належать до галузі соціальних комунікацій, що дасть їм змогу 

ефективно виконувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі 

соціальних комунікацій що передбачає застосування положень і методів 

соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити  освітню програму  підготовки  бакалаврів  напряму 061 «Журналістика» як 

таку, що відповідає вимогам підготовки фахівців галузі 06 Журналістика. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Тарасюка Д. В., який зазначив що освітня програма спеціальності «Журналістика» ОР 

магістр має чітко сформульовані цілі та очікувані результати, відповідають потребам і запитам 

здобувачів вищої освіти, враховують потреби роботодавців у галузі 06 Журналістика. Програма 

сприяє реалізації місії і стратегії вищого навчального закладу. Передбачені програмою загальні і 

фахові компетентності узгоджуються із запропонованими результатами навчання і відповідають 

Національній рамці кваліфікацій. 

В освітній програмі наявні компоненти для підготовки до професійної діяльності, що 



розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та академічні навички, відображають вимоги 

суспільства та ринку праці. 

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із самостійною роботою 

здобувача освіти. Структура програми дозволяє здобувачеві отримати індивідуальний набір 

знань шляхом продуманої частини вибіркових курсів. Методи навчання включають самостійну 

дослідницьку діяльність здобувача освіти, за змістом та обсягом необхідну для досягнення 

заявлених цілей програми. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити освітню програму підготовки магістрів напряму 061 «Журналістика» як таку, 

що відповідає вимогам підготовки фахівців галузі 06 Журналістика. 

 

3. СЛУХАЛИ 

Мітчук О. А. зауважила, що рішенням Комісії з якості освітньої діяльності та Вченої ради 

факультету журналістики збільшено обсяги дисциплін, спрямованих на розвиток загальних 

компетентностей, які пропонуються студентам освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» денної 

форми навчання. Відповідно, виникли зміни у структурі навчального плану освітніх програм 

спеціальності «Журналістика»: обсяг вибіркових дисциплін відображено в освітній програмі. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Мітчук О. А. взяти до уваги.  

 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

 

 

Секретар: Золяк В. В. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

 імені академіка Степана Дем’янчука» 

 

факультет журналістики  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання Експертної ради роботодавців  

за спеціальністю «Журналістика» 

 

21. 03. 2019 р.    Рівне      № 4 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

Секретар: Золяк В. В. 

Присутні:  Курсик О. В, Хитров О. В., Поліщук О. П., Семенюк Т. О., Мітчук О. А., 

Мазаний В. С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Обговорення програми екзамену з атестації за ступенем «магістр» галузі знань 06 

Журналістика спеціальності Журналістика, освітня програма Журналістика. 

Доповідач – В. В. Золяк 

 

2. Участь роботодавців у роботі екзаменаційної комісії зі спеціальності «Журналістика». 

Доповідач – О.А. Мітчук 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Золяк В. В. ознайомила Експертну раду зі змістом і структурою програми екзамену з 

атестації за ступенем «магістр» галузі знань 06 Журналістика для студентів спеціальностей 061 

Журналістика та акцентувала увагу, на особливостях контенту програми та відповідності її з 

методичними і кваліфікаційними вимогами. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію В. В. Золяк взяти до уваги. 

3. Схвалити програми екзамену з атестації за ступенем «магістр» галузі знань 06 

Журналістика спеціальності Журналістика, освітня програма Журналістика. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Мітчук О. А., яка зазначила, що участь роботодавців у роботі екзаменаційної комісії зі 

спеціальності «Журналістика» є невід’ємним компонентом забезпечення якості освітньої 

діяльності. Тому головою екзаменаційної комісії з журналістики запропонувала призначити 

заслуженого журналіста України А. І. Бабінця, головного редактора обласної суспільно-

політичної газети «Вільне слово»; консультантами і рецензентами деяких кваліфікаційних робіт 

призначати  фахівців (роботодавців) медіагалузі. 



УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Мітчук О. А. взяти до уваги. 

2. Схвалити запроваджену форму участі роботодавців у роботі екзаменаційної комісії зі 

спеціальності «Журналістика». 

 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

 

 

Секретар: Золяк В. В. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

 імені академіка Степана Дем’янчука» 

 

факультет журналістики  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання Експертної ради роботодавців  

за спеціальністю «Журналістика» 

 

25. 06. 2019 р.    Рівне      № 5 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

Секретар: Золяк В. В. 

Присутні:  Курсик О. В, Хитров О. В., Поліщук О. П., Семенюк Т. О., Мітчук О. А., 

Мазаний В. С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення освітньої програм спеціальності 061 Журналістика ОР  магістр  2019 року 

вступу Журналістика. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк  

 

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасюк Д. В. повідомив, що проектні групи з розроблення освітніх програм запропонували 

на розгляд і обговорення нові варіанти освітніх програм ОС магістр спеціальності 061 

Журналістика, немає, тому й освітні програми мають чітко сформульовані цілі та очікувані 

результати, відповідають потребам і запитам здобувачів вищої освіти, враховують потреби 

стейкхолдерів. 

В освітній програмі наявні компоненти для підготовки до професійної діяльності, що 

розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та академічні навички, відображають вимоги 

суспільства та ринку праці. 

Кваліфікаційний профіль випускника програми відповідає потребам цільових груп та ринку   

праці.  Передбачені програмою компетентності відповідають Національній рамці кваліфікацій. 

Програма поділяється на освітні компоненти (дисципліни), на яких здобуваються відповідні 

компетентності та знання. Кожен окремий компонент допомагає досягти загальних цілей 

програми та запланованих результатів навчання. 

Програма передбачає обґрунтоване поєднання аудиторних годин із самостійною роботою 

здобувача освіти. Структура програми дозволяє здобувачеві отримати індивідуальний набір 

знань шляхом продуманої частини вибіркових курсів. Методи навчання включають самостійну 

роботу та дослідницьку діяльність здобувача освіти, за змістом та обсягом необхідну для 

досягнення заявлених цілей програми. 

Програма має внутрішню цілісність і гарантує уникнення дублювання навчальних 

дисциплін чи їхніх елементів. Передбачено також можливість обирати додаткові дисципліни 

поза спеціальністю для здобуття додаткових кваліфікацій чи компетентностей. 

Критерії відбору на програму та вимоги до абітурієнтів визначаються закладом вищої 

освіти та забезпечують досягнення заявлених у програмі цілей. 

Навчання студента включає лекції, консультації з викладачем, роботу в групі, самостійну 

дослідницьку роботу. Кафедра забезпечує необхідну інформаційну та технічну підтримку 

здобувачів освіти для успішної реалізації програми. 

Кількість, рівень професійної та академічної кваліфікації науково-педагогічних працівників 



є достатніми для успішної реалізації програми. Академічна доброчесність і професіоналізм всіх, 

хто бере участь у реалізації програми, не викликають сумнівів. Викладацький склад програми 

включає позаштатних викладачів-практиків з метою успішної реалізації програми. Викладання 

професійно-орієнтованих дисциплін проводиться викладачами, що мають досвід роботи за 

профілем дисципліни. 

Обладнання, навчально-методичне та науково-методичне забезпечення за своєю кількістю і 

якістю є достатнім для досягнення передбачених програмою цілей. Наявний вільний доступ до 

електронних бібліотек та інших інформаційних ресурсів, актуальних для програми. 

Факультет  пропонує організаційну та консультативну підтримку з метою реалізації 

студентами індивідуальних освітніх траєкторій. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити освітню програму спеціальності 061 Журналістика ОР  магістр 2019 року 

вступу: Журналістика. 

 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

 

 

Секретар: Золяк В. В. 


