
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» 

 

 

 
31.08. 2021 р. Рівне № 1 

 

Голова: 
 

Тарасюк Д. В. 
 

Секретар: Золяк В. В.  

 
Присутні: 

 
Курсик О. В, Хитров О. В., Поліщук О. П., Смусь А.Г, Мазаний В. С. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Затвердження плану роботи експертної ради роботодавців зі спеціальності 061 

«Журналістика» на 2021-2022 навчальний рік. 

Доповідач – доц. В.В. Золяк 

1. СЛУХАЛИ: 

Золяк В.В.., яка запропонувала перелік питань до плану роботи Експертної ради на 2020- 

2021 н. р., який узгоджується з основними напрямами діяльності університету щодо підвищення 

якості навчання здобувачів вищої освіти. 

Було запропоновано провести п’ять засідання Експертної ради роботодавців протягом 

навчального року. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план роботи Експертної ради на 2021-2022 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. 2021 р. Рівне № 2 

 

Голова: 
 

Тарасюк Д. В. 
 

Секретар: Золяк В. В.  

 
Присутні: 

 
Курсик О. В, Хитров О. В., Поліщук О. П., Семенюк Т. О., Миронюк В.М. 
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 2021 р. прийому та 5-6 семестрах для студентів 2020 року вступу, а 

також 7-8 семестрах ОР бакалавр та  семестру 2019 року вступу. 

Доповідач – доц. В.В. Золяк 

 

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 

підприємствами, щоб збільшити кількість кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення 

роботодавців.  

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити теми кваліфікаційних робіт спеціальності «Журналістика» освітнього 

рівня магістр відповідно до запропонованого переліку. 



 

2. СЛУХАЛИ: 

Золяк В.В.. зазначила, що для студентів спеціальності журналістика запропоновано 
дисципліни вільного вибору. Це дисципліни професійно-практичної підготовки. Вони 

передбачають підсилення власне фахових комепетентностей.  

 

УХВАЛИЛИ: 

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

2. Схвалити перелік дисциплін за вільного вибору у 3-4 семестрах, що пропонуються 

студентам 2021 р. прийому та 5-6 семестрах для студентів 2020 року вступу, а також 7-8 
семестрах ОР бакалавр та  семестру 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» 
 

 
12.11. 2021 р. Рівне № 3 

 

Голова: 
 

Тарасюк Д. В. 
 

Секретар: Золяк В. В.  

 
Присутні: 

Курсик О. В, Хитров О. В., Поліщук О. П., Семенюк Т. О., Миронюк В.М. 
Мазаний В. С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Експертне  оцінювання  тематики  кваліфікаційних  робіт  спеціальності 

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

заочної форм навчання. 

.Доповідач – Д. В. Тарасюк 

 

СЛУХАЛИ 

Тарасюк Д.В. наголосив на тому, що практико-орієнтоване навчання передбачає 

проведення підсумкової атестації у формі захисту творчих бакалаврських проєктів, зокрема, 90% 

здобувачів готують на захист перед ЕК власні медіапродукти (радіо-, телепрограми, 

документальні фільми, авторські блоги, сайти, журнальні та газетні видання тощо). Для 

здобувачів, які мають бажання і схильність до проведення наукових досліджень, готують суто 

дослідницькі бакалаврські проєкти. Теми наукових робіт є результатом навчальних потреб, 

пізнавальних і практичних інтересів здобувачів вищої освіти, спільного пошуку, дискусій 

здобувачів вищої освіти з науковими керівниками, метою при цьому є максимально можливе 

врахування наукової теми кафедри.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити теми кваліфікаційних робіт спеціальності «Журналістика» освітнього 

ступеня магістр відповідно до запропонованого переліку. 

 

Голова: Тарасюк Д. В. 

 

Секретар: Золяк В. В. 

 

 

. 



 

 


