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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання Експертної ради роботодавців  
за спеціальністю «Журналістика» 

 

 

30.08. 2019 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 2019-2020 навчальний рік. 

Доповідач –  проф. О. А. Мітчук  
 
1. СЛУХАЛИ:  
Мітчук О., яка запропонувала перелік питань до плану роботи Експертної ради на 2019-2020 н. 

р., який узгоджується з основними напрямами діяльності університету та факультету, зокрема, 

щодо підвищення якості навчання здобувачів вищої освіти.  
Доповідачкою було запропоновано провести чотири засідання Експертної ради роботодавців 

протягом навчального року. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити план роботи Експертної ради на 2019-2020 н. р. 
 
 
 
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» 

 

 

11.10. 2019 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. Експертне оцінювання тем кваліфікаційних робіт спеціальності «Журналістика» 

освітнього ступеня магістр, освітньої програми «Журналістика» денної і заочної форм 

навчання. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

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

підготовки у 3-4 семестрах, що пропонуються студентам 2019 р. прийому та 5-8 семестрах для 

студентів 2018 року вступу ОР бакалавр та 1-2 семестру 2019 року вступу ОР магістр.  

Доповідач – проф. О. А. Мітчук 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Д. В. Тарасюк ознайомив з тематикою кваліфікаційних робіт ОР магістр спеціальності 

«Журналістика». Відзначив, що тематика кваліфікаційних робіт ОР магістр охоплює як творчі 

роботи, так і наукові, спрямовані на дослідження медіаринку, виявлення соціокомунікаційних 

умов праці журналістів, реалізації у регіональному медіапросторі професійних стандартів 

журналістики тощо, теми робіт певною мірою задовольняють вимоги роботодавців у медіагалузі 

щодо фахових компетентностей випускників. Запропонував налагодити співпрацю з 

редакторами медій, щоб збільшити кількість кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення 

роботодавців. Також відзначила, що випускники мають всі можливості, щоб захищати 

кваліфікаційні роботи іноземною мовою. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Схвалити теми кваліфікаційних робіт спеціальності «Журналістика» освітнього 

ступеня магістр відповідно до запропонованого переліку. 



 

2. СЛУХАЛИ:  
Мітчук О. А. зазначила, що для студентів спеціальності журналістика запропоновано 

дисципліни вільного вибору. Це дисципліни професійно-практичної підготовки. Вони 

передбачають підсилення навчальних комепетентностей. Крім того, відповідно до 

організаційно-методичних вимог, студентам 2018 року вступу запропоновано вільний вибір 

дисциплін, за освітніми програмами «Журналістика», зміст яких передбачає поглиблення  та 

посилення професійних компетентностей, визначених за освітніми програмами. 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію Мітчук О. А. взяти до уваги.  
2. Схвалити перелік дисциплін за вибором студентів циклу професійно-практичної підготовки 
у 3-4 семестрах, що пропонуються студентам 2019 р. прийому, та у 5-8 семестрах для студентів 

2018 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» 

 

 

22.11. 2019 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. Про зміни до освітньо-професійних програм та навчальних планах спеціальності 061 
«Журналістика» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.  
Доповідач – проф. Мітчук О. А. 

 

2. Експертне оцінювання тем кваліфікаційних робіт спеціальності Журналістика» освітніх 

рівнів бакалавр і магістр освітніх програм «Журналістика» денної і заочної форм навчання та 

методичного супроводу в процесі їх виконання. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 
1. СЛУХАЛИ:  

Мітчук О. А., яка сказала, що факультет журналістики виконує грантову програму 

DESTIN Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ «598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP 

Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism  
(Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та 

професіоналізм)». Завдання проекту передбачають модернізацію двох освітніх програм з 

журналістики – бакалаврського та магістерського рівнів – відповідно до європейських моделей 

журналістської освіти, Європейської рамки кваліфікацій, Європейських стандартів 

доброчесності та професіоналізму, та запровадження оновлених програм у 2020-2021 

навчальному році у зв’язку із цим було переглянуто зміст і структуру освітніх програм та 

навчальних планів з урахуванням: 1) результатів опитування стейкхолдерів, у тому числі 

здобувачів освіти, випускників та роботодавців, 2) сучасних тенденцій розвитку медіагалузі, 3) 

динаміки регіонального запиту на фахівців у сфері журналістики та реклами і PR, 4) специфіки 

роботи журналістів / рекламістів в умовах інформаційного суспільства, 5) досвіду українських 



та європейських університетів у реалізації подібних програм: КНУ ім. Т.Шевченка, університет 

Ліннеус (Швеція), університет ім. Адама Міцкевича (Польща). 

Робочими проектними групами були внесені зміни до освітніх програм і навчальних 

планів зі спеціальності 061 «Журналістика» освітніх ступенів бакалавр і магістр згідно з 

принципами формування освітніх програм та навчальних планів та умов виконання грантового 

програми DESTIN Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ «598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-

CBHE-JP Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and 

Professionalism (Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, 

доброчесність та професіоналізм)».. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Тарасюк Д. В. Експертиза освітньої програми «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 061 Журналістика та освітньої програми «Журналістика» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 061 Журналістика засвідчила:  
1) Освітня програма відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 

«Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти та освітня програма відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 
«Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» для другого (магістерського) рівня вищої 
освіти;  

2) Освітні-професійні програми враховують широкий спектр працевлаштування 
випускників-журналістів у різних видах мас-медіа відповідно до первинних посад за кодами 
ДК:003:2010;  

3) Зміст і обсяг навчальних дисциплін є цілком обґрунтованим, щоб забезпечити 
оволодіння студентами загальними і фаховими комптентностями зі спеціальності;  

4) Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти містить компоненти для 
підготовки до професійної діяльності, що розвивають ключові компетентності, інтелектуальні 
та академічні навички, відображають вимоги ринку праці;  

5) Структура програм дозволяє здобувачеві отримати індивідуальний набір знань шляхом 
продуманої частини вибіркових курсів;  

6) Структурно-логічна схема освітніх програм засвідчує їх внутрішню цілісність і 
уникнення дублювання навчальних дисциплін чи їхніх елементів.  

7) Види, зміст і послідовність практичної підготовки забезпечують здатність майбутніх 
журналістів самостійно виконувати професійні функції у різних сферах медіавиробництва.  

8) Факультет забезпечує необхідну інформаційну та технічну підтримку здобувачів освіти 
для успішної реалізації програми.  

9) Рівень професійної та академічної кваліфікації науково-педагогічних працівників є 
достатніми для успішної реалізації програми. 

Зміни, внесені розробниками освітньої програми є доречними, відповідають сучасним 
уявленням про зміст і технології підготовки фахівців у галузі журналістики, враховують сучасні 

тенденцій розвитку медіагалузі, динаміку регіонального запиту на фахівців у сфері 

журналістики, специфіку роботи журналістів в умовах інформаційного суспільства. 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити зміни до освітніх програм спеціальності 061 Журналістика: «Журналістика», 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 2020 року вступу.  



2. Схвалити зміни до навчальних планів спеціальності 061 Журналістика першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 2020 року вступу. 

 

СЛУХАЛИ: Про експертне оцінювання тем кваліфікаційних робіт спеціальності 

Журналістика» освітніх рівнів бакалавр і магістр освітніх програм «Журналістика» денної і 

заочної форм навчання та методичного супроводу в процесі їх виконання. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Тарасюк Д. В. який ознайомив з тематикою кваліфікаційних робіт ОС спеціальності 

«Журналістика». Для студентів підготовлено проф. Мітчук О. А. методичні вказівки щодо видів 

кваліфікаційних робіт та методики їх підготовки і захисту. 

В. С. Мазаний, відзначив, що тематика кваліфікаційних робіт ОР передбачає підготовку і 

захист творчого журналістського продукту. Тематика кваліфікаційних робіт забезпечує 

перевірку рівня сформованості програмних загальних і фахових компетентностей, рівень 

досягнення програмних результатів навчання, сприяє реалізації і виявленню творчого 

потенціалу майбутніх бакалаврів журналістики. Теми є цікавими, творчими, відповідають 

специфіці роботи фахівців медіагалузі.  
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Схвалити теми кваліфікаційних робіт спеціальності «Журналістика» до поданого 

переліку. 
 
 
 

 

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» 

 

 

14.02. 2020 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 

1. Участь стейкхолдерів у роботі екзаменаційної комісії зі спеціальності 

«Журналістика», освітньої програми «Жуналістика». 

Доповідач – проф. О. А. Мітчук 

 

2. Про бази практики студентів освітньої програми «Журналістика»  

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Мітчук О. А., яка зазначила, що відповідно до «Положення про порядок створення та 

організацію роботи екзаменаційних комісій ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука» з атестації здобувачів вищої освіти та 

кваліфікаційних вимоги щодо формування складу екзаменаційних комісій та визначення голів 

екзаменаційних комісій, головою екзаменаційної комісії призначається особа з числа провідних 

фахівців галузі, представників підприємств державної та недержавної форм власності, установ 

та організацій; членами комісії призначаються щонайменше дві особи з представників 

Експертних рад роботодавців, провідних фахівців із відповідних галузей. 
 
Головою екзаменаційної комісії з журналістики призначено А. І. Бабінця, головного 

редактора обласної суспільно-політичної газети «Вільне слово»; консультантами і рецензентами 

кваліфікаційних робіт є фахівці (роботодавці) медіагалузі. 
 
 

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

 

2. СЛУХАЛИ:  
Тарасюк Д. В. про бази практики студентів освітньої програми Журналістика» та 



відзначив, що на факультеті журналістики укладено договори про співпрацю з редакціями та 

медіаустановами. А також зауважив, що практичну підготовку студенти можуть здобувати  у 

центрах компетенцій, які функціонують на факультеті журналістики: студентському 

інформаційному агентстві, у навчальній телерадіостудії, у редакції газети «Сьомий поверх». 

Високий рівень матеріально-технічного оснащення дозволяє студентам під керівництвом 

фахівців, що мають практичний досвід у галузі журналістики, реклами і PR, створювати 

сучасний медійний продукт. Крім того, студенти проходять практику і в умовах реального 

виробництва: в інтернет-виданнях, у телерадіокомпаніях, рекламних агентствах тощо.  
ВИСТУПИЛИ:  
Мазаний В. С. повідомив, що на факультеті постійно організовуються зустрічі студентів 

з потенційними роботодавцями, які проводять для них професійні тренінги, екскурсії, дають 
інформацію про можливі бази практики і місця працевлаштування, про наявні вакансії.  

Золяк В. В.  зауважила, що практика має належний документаційний супровід, студенти 
проходять відповідний інструктаж про порядок проходження практики та звітності за її 
результатами. Для студентів розроблено чіткі інструкції щодо кожного із виду практик: 
ознайомлювальної, навчальної та переддипломної.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до уваги.  
2. Продовжити роботу з розширення баз практики, налагодження нових виробничих 

стосунків з потенційними роботодавцями. 
 

 

Голова: 

 

 

Тарасюк Д. В. 
 

 

Секретар:                                                                                  Золяк В. В. 
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ПРОТОКОЛ 

засідання Експертної ради роботодавців  
за спеціальністю «Журналістика» 

 

 

05.03. 2020 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. Про внесення змін в освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня 

вищої освіти в галузі знань 06 Журналістика на 2019-2020 н.р. та про внесення змін в освітньо-

професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 06 Журналістика 

на 2019-2020 н.р. на основі вимог та умов реалізації міжнародного грантового проекту 

JOURNALISM EDUCATION FOR DEMOCRACY IN UKRAINE: DEVELOPING STANDARDS, 

INTEGRITY AND PROFESSIONALISM 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP 

Доповідач – О. А. Мітчук 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Мітчук О. А., яка ознайомилла присутніх із потребами внесення змін в освітню програму другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 06 Журналістика на 2019-2020 н.р. та про 

внесення змін в освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в 

галузі знань 06 Журналістика на 2019-2020 н.р. на основі вимог та умов реалізації міжнародного 

грантового проекту JOURNALISM EDUCATION FOR DEMOCRACY IN UKRAINE: 

DEVELOPING STANDARDS, INTEGRITY AND PROFESSIONALISM 598964-EPP-1-2018-1-UK-

EPPKA2-CBHE-JP 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Хитров О. В. (генерального директора телерадіокомпанії РИТМ), який зосередив увагу на 

необхідності введення в освітню програму дисциплін прикладного характеру «Медіаграмотність», 

«Фактчекінг інформації» задля вправного 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.  

Поліщук О. П. – начальник управління інформаційної діяльності в Рівненській обласній державній 

адміністрації, випускник факультету журналістики;  які звернули увагу на здатності журналіста 

діяти соціально відповідально і керуватися принципами інформаційної безпеки в умовах сучасної 



медіаіндустрії, аби здійснювати професійну діяльність у правовому полі медіа галузі, в межах 

етичних і професійних стандартів, дбаючи про безпеку медійного середовища та ввести в освітню 

програму дисципліни «Медіарегулювання», «Медіаполітика», переглянути контентну складові 

дисципліни «Сучасні інформаційні технології». Планувати обсяг та стратегію інформаційної 

діяльності медійногоного підприємства, визначати її ефективність, тому варто в освітнтню 

програму ввести дисципліни промоційного контенту, а саме: «Реклама та PR в бізнесі», «Реклама 

та PR в політичній сфері», «Брендинг». 

 

УХВАЛИЛИ:  
1.Інформацію Мітчук О. А. взяти до уваги. 
  
1. Оновити змістовне наповнення лекційних та практичних курсів  дисциплін  циклу 

професійної підготовки на основі досвіду, набутого викладачами кафедри соціальних 

комунікацій в роботі міжнародного проекту JOURNALISM EDUCATION FOR DEMOCRACY 

IN UKRAINE: DEVELOPING STANDARDS, INTEGRITY AND PROFESSIONALISM 598964-

EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP в університетах Англії, Швеції, Польщі, України, Ірландії.  
 

 

Голова: 

 

 

Тарасюк Д. В. 
 

 

Секретар: 

 

 

Золяк В. В. 

 


