
Протокол № 4 

засідання кафедри журналістики та нових медіа 

Інституту журналістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

 

від 4 грудня 2019 року 

 

Присутні:  

Завідувач кафедри канд. наук із соц. ком., доцент Гандзюк В. О., доцент 

Георгієвська В.В., канд. філол. н., доцент Росінська О.А., канд. н. із соц. ком., 

доцент Бикова О. М., канд. н. із соц. ком., доцент Досенко А.К., канд. філол. 

н., доцент Погребняк І.В., канд. філол. н., доцент Хамедова О. А., доцент 

Куцай Т.І., старший викладач Євдокименко І. М., викладач Гондюл О.Д. 

Сингаївська М.В., Хоркін Д.М. 

 

Секретар кафедри: канд. філол. н., доцент Погребняк І.В. 

 

Із 33 науково-педагогічних працівників кафедри та (з них: для 20 осіб 

кафедра є основним місцем роботи) зареєстровано присутніми 12 осіб (з них: 

для 7 осіб кафедра є основним місцем роботи, а також 2 представники  

роботодавця: Сингаївська М.В., заступник директора «Укрінформ», 

Дорошенко М.І., головний редактор газети «Україна молода»). 

 

Порядок денний: 

1. Про стан готовності магістерських робіт (6 курс. денна/заочна форма) 

студентів ОП «Журналістика» та «Медіакомунікації» (викладачі кафедри) 

2. Про уточнення тем кваліфікаційних бакалаврських робіт студентів 4 

курсу спеціальності «Журналістика» (заочна форма) (керівники) 

3. Стан підготовки до зимової сесії, затвердження екзаменаційних 

матеріалів (викладачі кафедри) 

4. Затвердження звіту про проходження виробничої 

практики бакалаврами V курсу заочної форми навчання спеціальності 

«Журналістика 6.030301» (ЖУРб-1-15-4.6з) та виробничої практики для 

студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності «Журналістика 

061» (ЖУРб-1-16-4.6з) (керівники: доц. Журавська О.В., викл. Дяченко М.В.) 

5. Обговорення пропозицій та формування список вибіркових дисциплін 

(викладачі кафедри). 

6. Обговорення з роботодавцями змін до освітньої програми і 

навчального плану спеціальності «061.00.01 Журналістика», бакалавр. 

7. Про проведення ІІ Всеукраїнського конкурсу журналістської творчості 

для старшокласників «Нові в медіа» (доц. Лісневська А.Л.) 

8. Засідання науково-методологічного семінару «Поліграф як сучасна 

технологія та медійний тренд» (ст. викл. Одаренко О.В.) та  «Робота 

тележурналіста в умовах збройного конфлікту» (доц. Лісневська А.Л.) 

9. Різне 



 

 

1. СЛУХАЛИ: Про стан готовності магістерських робіт (6 курс, 

денна/заочна форма) студентів ОП «Журналістика» та «Медіакомунікації». 

ВИСТУПИЛИ: викладачі кафедри. 

УХВАЛИЛИ: затвердити готовність магістерських робіт (6 курс. 

денна/заочна форма) студентів ОП «Журналістика» та «Медіакомунікації» 

 

2. СЛУХАЛИ: Про уточнення тем кваліфікаційних бакалаврських робіт 

студентів 4 курсу спеціальності «Журналістика» (заочна форма). 

ВИСТУПИЛИ: викладачі кафедри. 

УХВАЛИЛИ: затвердити теми кваліфікаційних бакалаврських робіт 

студентів 4 курсу спеціальності «Журналістика» (заочна форма). 

 

3. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки до зимової сесії, затвердження 

екзаменаційних матеріалів. 

ВИСТУПИЛИ: викладачі кафедри. 

УХВАЛИЛИ: затвердити екзаменаційні матеріали. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про проходження виробничої 

практики бакалаврами V курсу заочної форми навчання спеціальності 

«Журналістика 6.030301» (ЖУРб-1-15-4.6з) та виробничої практики для 

студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності «Журналістика 

061» (ЖУРб-1-16-4.6з). 

ВИСТУПИЛИ:  завідувач кафедри Гандзюк В.О. ознайомив із звітом про 

проходження виробничої практики бакалаврами V курсу заочної форми 

навчання спеціальності «Журналістика 6.030301» (ЖУРб-1-15-4.6з) та 

виробничої практики для студентів IV курсу заочної форми навчання 

спеціальності «Журналістика 061» (ЖУРб-1-16-4.6з). 

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт про проходження виробничої 

практики бакалаврами V курсу заочної форми навчання спеціальності 

«Журналістика 6.030301» (ЖУРб-1-15-4.6з) та виробничої практики для 

студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності «Журналістика 

061» (ЖУРб-1-16-4.6з). 

 

5. СЛУХАЛИ: Про обговорення пропозицій та формування список 

вибіркових дисциплін 

ВИСТУПИЛИ: викладачі кафедри. 

УХВАЛИЛИ: продовжити роботу над формуванням списку вибіркових 

дисциплін 

 

6. СЛУХАЛИ: Про обговорення змін до освітньої програми і 

навчального плану спеціальності «061.00.01 Журналістика», бакалавр. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри, викладачі кафедри, роботодавці. 

Сингаївська М.В., заступник директора «Укрінформ» внеслп пропозицію в 



новій редакції ОП зробити більший акцент на практичній підготовці 

здобувачів, зокрема, на максимально якісне забезпечення такої складової 

спеціальності, як редагування, практичну здатність випускниками 

продукувати грамотний медіапродукт, відчувати його жанр та стиль (ПРН15-

17).  

Дорошенко М.І., головний редактор газети «Україна молода», зауважив, 

що варто мотивувати студентів на створення своїх індивідуальних портфоліо 

з різними видами медіа-продуктів, які можуть бути цікаві потенційним 

роботодавцям. Запропонував до нової редакції ОП внести ПРН12. Ідеться про 

«вільне спілкування з професійних питань, включаючи усну, письмову та 

електронну комунікацію, іноземною  мовою». 

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до освітньої програми і навчального плану 

ОП 061.00.01 Журналістика, першого (бакалаврського) рівня. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про проведення ІІ Всеукраїнського конкурсу 

журналістської творчості для старшокласників «Нові в медіа». 

ВИСТУПИЛИ: доцент Лісневська А.Л. повідомила про умови 

проведення ІІ Всеукраїнського конкурсу журналістської творчості для 

старшокласників «Нові в медіа». 

УХВАЛИЛИ: долучитися викладачам кафедри до проведення ІІ 

Всеукраїнського конкурсу журналістської творчості для старшокласників 

«Нові в медіа». 

 

8. СЛУХАЛИ: Про засідання науково-методологічного семінару 

«Поліграф як сучасна технологія та медійний тренд» та  «Робота 

тележурналіста в умовах збройного конфлікту». 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри Гандзюк В.О. ознайомив з 

інформацію щодо науково-методологічного семінару «Поліграф як сучасна 

технологія та медійний тренд» та  «Робота тележурналіста в умовах 

збройного конфлікту». 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома. 

 

Завідувач кафедри журналістики 

 та нових медіа, доцент            В. О. Гандзюк 

 

 

 

 

 

Секретар засідання 

доцент         І. В. Погребняк 
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