
Протокол № 1 

засідання кафедри журналістики та нових медіа 

Інституту журналістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

 

від 26 серпня 2020 року 

 

Присутні:  

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

професор Васьків М.С., доцент Георгієвська В.В., канд. пед. н., доцент 

Лісневська А.Л., 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 Сардарян К.Г.,  канд. пед. н., доцент Фруктова Я.С., доцент 

Южда Г.Г., канд. філ. н., доцент Журавська О.В., канд. філол. н., доцент 

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

старший викладач Одаренко О.В., старший викладач Євдокименко І. М., ст. 

викл. Ангелова М.С., старший викладач Пастушина В.М., старший викладач 

Ратушний Р.Я. 

 

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

 

Із 33 науково-педагогічних працівників кафедри зареєстровано 

присутніми 20 осіб (з них: для 14 осіб кафедра є основним місцем роботи). 

 

Порядок денний: 

1. Про результати вступної кампанії. 

2. Про навчальне навантаження кафедри на 2020-2021 н.р. та кадрові 

питання. 

3. Про роботу кураторів зі студентськими групами. 

4. Про підготовку методичного забезпечення: робочі програми, ЕНК, 

тестові питання до вступних іспитів до магістратури. 

5. Про рекомендацію Вченій Раді університету щодо затвердження 

змін до освітньої програми і навчального плану ОП 061.00.01 

Журналістика, бакалавр. 

6. Планування наукової роботи кафедри. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про результати вступної кампанії. 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри Гандзюк В.О. повідомив про 

результати вступної кампанії за спеціальністю «Журналістика» (освітні 

програми «Журналістика», «Медіа-комунікації») на денну та заочну 



форми навчання. 

УХВАЛИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про навчальне навантаження кафедри на 2019-2020 н.р. та 

кадрові питання. 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри Гандзюк В.О. повідомив про 

принципи розподілу навчального навантаження кафедри на 2019-2020 

н.р., кількість ставок професора, доцента, старшого викладача та 

викладача, кількість вакантних ставок кафедри журналістики та нових 

медіа. 

УХВАЛИЛИ: Оптимізувати навантаження викладачів відповідно до норм 

розподілу навчального часу. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про роботу кураторів зі студентськими групами. 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри Гандзюк В.О. повідомив інформацію 

про завдання кураторів 1 курсу та про роботу кураторів старших курсів зі 

студентськими групами.  

УХВАЛИЛИ: призначити кураторами 1 курсу доцентів Гандзюка В.О.,                         

Погребняк І.В., Карася М.А. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про підготовку методичного забезпечення: робочі 

програми за новим зразком, ЕНК, тестові питання до вступних іспитів до 

магістратури.  

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри Гандзюк В.О. розповів про терміни 

підготовки методичного забезпечення: робочі програми за новим зразком, 

ЕНК; необхідність розроблення тестових питань до вступних іспитів. 

УХВАЛИЛИ: Подати робочі програми на затвердження до 10 вересня 

2019 р. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію Вченій Раді університету щодо 

затвердження змін до освітньої програми і навчального плану ОП 

061.00.01 Журналістика, бакалавр. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри, викладачі кафедри. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Вченій Раді університету затвердити зміни 

до освітньої програми і навчального плану ОП 061.00.01 Журналістика, 

бакалавр. 

 

6. СЛУХАЛИ: Планування наукової роботи кафедри. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри Гандзюк В.О. розповів про актуальні 

напрями наукової діяльності викладачів кафедри: про планування 



наукової роботи кафедри, стан роботи над мікротемами кафедри, 

проблемні питання розроблення кафедральної наукової теми. 

УХВАЛИЛИ: продовжити роботу над науковою темою кафедри, 

уточнити формулювання завдань за мікротемами. 

 

 

 

Завідувач кафедри журналістики 

 та нових медіа, доцент           В. О. Гандзюк 

 

 

 

 

 

Секретар засідання 

доцент         І. В. Погребняк 
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