
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» 

 

 

 
28.08. 2020 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 2020-2021 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 щодо підвищення 

якості навчання здобувачів вищої освіти. 

Було запропоновано провести чотири засідання Експертної ради роботодавців протягом 

навчального року. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план роботи Експертної ради на 2020-2021 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» 

 

 

 
08.10. 2020 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  тематики  кваліфікаційних  робіт  спеціальності 

«Журналістика» освітнього рівня магістр, освітньої програми «Журналістика» денної і 

заочної форм навчання. 

Доповідач – Д. В. Тарасюк 

2. Узгодження переліку дисциплін за вибором студентів 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 2020 року вступу ОР магістр. 

Доповідач – проф. О. А. Мітчук 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

«Журналістика». Відзначила, 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 

підприємствами, щоб збільшити кількість кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення 

роботодавців.  

 
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. Вони передбачають формування власне фахових 

комепетентностей. Крім того, відповідно до організаційно-методичних вимог, студентам 2018 
року вступу запропоновано вільний вибір дисциплін циклу професійного підготовки, за 

освітніми програмами «Журналістика», зміст яких передбачає поглиблення професійних 
компетентностей, визначених за освітніми програмами. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

2. Схвалити перелік дисциплін за вільного вибору 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» 
 

 
12.11. 2020 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 особливості організації співпраці зі стейкхолдерами для забезпечення професійної 

підготовки та майбутнього працевлаштування випускників факультетів університету. 

 

СЛУХАЛИ: 

Доц. Золяк В.В. заначила, що для забезпеченння професійної підготовки та 

працевлаштування випускників ОПП Журналістика перш за все сприяє співпраця зі 

стейкхолдерами, оскільки із низкою медіа (базами практики) укладено договори про співпрацю, та 

запропонувала доповнити перелік баз практики. Також  важливо  вивчати динаміку попиту на 

відповідних фахівців у сучасній медіагалузі,    

 

ВИСТУПИЛИ: 

Хитров О.В. наголосив на тому, що освітня підготовка майбутніх журналістів 

здійснюється в умовах професійно-модельованого середовища із застосуванням активних форм і 

методів навчання безпосередньо в центрах компетенцій, де здобувачі можуть отримати достатню 

кількість фахових та спеціальних компетенцій, аби працювати у різних медіа. 

Д. В. Тарасюк запропонував організовувати   зустрічі  роботодавців  зі  студентами  та 

випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування та заходи 

щодо  сприяння  працевлаштуванню  студентів  та  випускників  (дні кар'єри,  круглі 

столи,  семінари - практикуми,  науково-практичні конференції,  ярмарки вакансій,  конкурси 

на  заміщення  вакантних посад  за замовленням роботодавця,  проведення зустрічей з кращими 

випускниками Університету тощо); 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Моніторити  динаміку попиту на фахівців регіональної медіагалузі.  

2. Інформацію Д.В. Тарасюка 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» 
 

 
12.02. 2021 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 – Тарасюк Д. В. 
 

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. 

Екзаменатором екзаменаційної комісії з журналістики призначено Хитрова О.В. 

продюсера медіацентру «Третя столиця» консультантами і рецензентами кваліфікаційних робіт 

є фахівці (роботодавці) медіагалузі. 

 
УХВАЛИЛИ: 

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

 
2. СЛУХАЛИ: 

Тарасюк Д. В. відзначив, що практичну підготовку студенти проходять не лише згідно із 

укладеними угодами про співпрацю із відповідними базами практик, а й мають можливість 
постійно здобувати практичні навички у центрах компетенцій, а саме: студентському 

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



 

функціонують на факультеті журналістики. 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. 

Мітчук О. А. 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. 



 

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» 
 

 
14.05. 2021 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 результати навчання здобувачів на основі внесених змін в освітньо-професійну 

програму другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 06 Журналістика на 2020-

2021н.р. та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 06 Журналістика на 

2020-2021 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: 
О. А. Мітчук, доповіла, що за результатами моніторингу кількісних та якісних показників успішності 

проведення семестрового контролю (проводиться у формі іспиту або заліку з конкретної 

навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною 

програмою та силабусом, і в терміни, встановлені графіком навчального процес) серед студентів, які 

навчають на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі 

знань 06 Журналістика на 2020-2021н.р. та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі 

знань 06 Журналістика на 2020-2021 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, абсолютна та якісна успішність студентів магістрів  денна  форма становить 

100%, а заочна форма навчання відповідно 82%, цей показник зумовлено ти, що двоє студентів було 

відраховано за власним бажанням. А студентів бакалаврів абсолютна та якісна успішність для денної 

на заочної форм навчання форма становить 100%,що свідчить про ефективне впровадження проєкту. 

Також наголосила на необхідності подальшого  оновлення змістовного наповнення лекційних та 

практичних курсів дисциплін  циклу професійної підготовки на 2021 -2022 н.р. 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Мазаний В. С. зауважив, що нові європейські вимоги для укладання навчальних планів та 



 

освітніх програм, є неодмінною новаторською формою підготовки фахівців. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

2. 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. 


