
Протокол № 9 

засідання кафедри журналістики та нових медіа 

Інституту журналістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

 

від 1 квітня 2020 року 

 

Присутні:  

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

соц. ком., професор Георгієвська В.В., д.ф.н., професор Васьків М.С., д. н. із 

соц. ком., професор Зражевська Н.І., канд. філол. н., доцент Росінська О.А., 

канд. філ. н., доцент Журавська О.В., канд. н. із соц. ком., доцент Гопко Г.М., 

канд. пед. н., доцент Лісневська А.Л., канд. н. із соц. ком., доцент Бикова 

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

Фруктова Я.С., доцент Южда Г.Г., канд. філол. н., доцент Погребняк І.В., 

канд. філол. н., доцент Хамедова О. А.,  канд. філол. н., доцент Карась М.А., 

канд. істор. н., доцент Усенко Ю.В., доцент Куцай Т.І., старший викладач 

Ясиновський В.К., старший викладач Одаренко О.В., старший викладач 

Пастушина В.М., старший викладач Ратушний Р.Я., викладач Гондюл О.Д., 

студенти 4 курсу спеціальності «Журналістика». 

 

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

 

Із 32 науково-педагогічних працівників кафедри 22 зареєстровано 

присутніми 19 осіб (з них: для 17 осіб кафедра є основним місцем роботи), 

студенти 4 курсу ОП Журналістика – 43 особи, випускники кафедри 

М.Китаєва – журналістка ТК «Київ», А.Гевко – журналіст Радіо Свобода, 

В.Бубнюк – журналіст ТК «Україна». 

 

Порядок денний: 

1. Про оплату/ заборгованість студентів за навчання. 

2. Про організацію освітнього процесу в умовах карантину. 

3.Обговорення зі студентами 4 курсу та випускниками щодо змін 

освітньої програми і навчального плану ОП 061.00.01 Журналістика, 

бакалавр. 

4. Підсумки опитування співробітників щодо корпоративної культури. 

5. Про психологічну підтримку під час карантину. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про оплату/ заборгованість студентів за навчання. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри Гандзюк В.О. ознайомив із основними 

положеннями оплати та заборгованості студентів за навчання. 

УХВАЛИЛИ: кураторам академічних груп інформувати студентів. 

 

 



2. СЛУХАЛИ: Про організацію освітнього процесу в умовах карантину. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри Гандзюк В.О. ознайомив із 

розпорядженням Вченої Ради університету щодо освітнього процесу в 

умовах карантину. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ:   Про обговорення зі студентами 4 курсу щодо змін 

освітньої програми і навчального плану ОП 061.00.01 Журналістика, 

бакалавр. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри Гандзюк В.О., студенти 4 курсу 

спеціальності «Журналістики», а також випускники кафедри М.Китаєва – 

журналістка ТК «Київ», А.Гевко – журналіст Радіо Свобода, В.Бубнюк – 

журналіст ТК «Україна». 

Випускники внесли пропозиції щодо запровадження нових дисциплін до 

нової редакції ОП, зокрема, для поглиблення знань із жанрології медіа варто 

було б увести до НП дисципліну «Жанри журналістики», для формування 

професійних навичок роботи на мультимедійних онлайн-платформах 

запровадити курс «Інтернет-журналістика».  

Студенти 4 курсу запропонували ввести нову тематичну спеціалізацію 

«Рослідувальна журналістика» 

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до освітньої програми і навчального плану 

ОП 061.00.01 Журналістика, бакалавр. 

 

4. СЛУХАЛИ:  Про підсумки опитування співробітників щодо 

корпоративної культури. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри Гандзюк В.О. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома. 

 

5. СЛУХАЛИ:  Про психологічну підтримку під час карантину. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри Гандзюк В.О. 

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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