
ПРОТОКОЛ 1 

ЗАСІДАННЯ РАДИ РОБОТОДАВЦІВ 

ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

14.11.2019                                                                                  м.Київ                           

Присутні: 

Бикова О.М., гарант освітньої програми 061.00.05 «Міжнародна журналістика»;  

Верба Т.М., директор з розвитку видавництва «Баланс Бізнес Букс»;  

Воскобойнікова-Гузєва О.В., завідувач кафедри, гарант освітньої програми 029.00.02 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;  

Гандзюк В.В., завідувач кафедри, гарант освітньої програми 061.00.01 «Журналістика»;  

Горбенко Г.В., директор Інституту журналістики;  

Добровольська А.В., директор Дочірнього підприємства «Експрес-об'ява»,  

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

Зуєва С.О., заступник директора з бібліотечної роботи Науково-технічної бібліотеки 

імені Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;  

Кармелюк І.М., керівник прес-центру Апарату Верховної Ради України;  

Ковтанюк Ю.С., директор Центрального державного електронного архіву України;  

Красуцька І.В., головна редакторка Українського освітянського видавничого центру 

«Оріон»,  

Кузнєцов К.К., голова правління ГО «Асоціація креативних індустрій України», 

Масімова Л.Г., завідувач кафедри, гарант програми 061.00.03 «Видавнича справа та 

редагування» (рівень перший (бакалаврський);  

Новохатько Л.М., завідувач кафедри, гарант освітньої програми 061.00.02 «Реклама і 

зв’язки з громадськістю»;  

Романюк О.І., директор Публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва;  

Росінська О.А., заступник директора Інституту журналістики;  

Сай-Боднар С.І., завідувач прес-центру Українського національного інформаційного 

агентства «Укрінформ»;  

Сербін О.О., директор Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

Харченко О.О., генеральний директор «Укрінформу»;  

Хоркін Д.М., генеральний продюсер Українського радіо Національної суспільної 

телерадіокомпанії України. 

Шпак В.І., гарант освітньої програми 061.00.03 «Видавнича справа та редагування»;  

Боклан М.Г., методист навчального відділу. 
 

Порядок денний:  

1. Обрання голови та секретаря Ради роботодавців Інституту журналістики. 

2. Утворення секцій Ради роботодавців відповідно до освітніх програм Інституту 

журналістики. 

3. Затвердження Плану діяльності Ради роботодавців на 2020 рік.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За порядок денний  

Результати голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утрималися»  - 0. 



СЛУХАЛИ: 

Новохатька Л.М., завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, щодо обрання 

голови та секретаря Ради роботодавців Інституту. Доповідачем було запропоновано обрати 

головою Ради роботодавців Кузнєцова Костянтина Костянтиновича, голову правління ГО 

«Асоціація креативних індустрій України», креативного продюсера із великим досвідом в сфері 

маркетингу  та відео виробництва, який працює у галузі  з 2008 року, має досвід роботи на ринку 

Північної Америки в галузі маркетингових комунікацій, надавав стратегічне консультування та 

розробляв медіа-планування, керував рекламними і виробничими послугами для понад 50 

українських та міжнародних брендів, є співорганізатором заходів для Міністерства культури та 

інформаційної політики. А також автором відеопродукції для Міністерства охорони здоров’я. 

Секретарем ради – Боклан Марію Григорівну, методиста навчального відділу Інституту 

журналістики.  

ВИСТУПИЛИ: 

Кармелюк Ірина Миколаївна, керівник прес-центру Апарату Верховної Ради України з 

підтримкою запропонованої кандидатури голови Ради роботодавців як фахівця з великим 

досвідом роботи в сфері соціальних комунікацій.  

Новохатько Л.М. вніс пропозицію затвердити подані кандидатури й поставити питання на 

голосування.        

ГОЛОСУВАЛИ: 

за кандидатуру голови Ради роботодавців Інституту журналістики  

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утрималися»  - 1. 

за кандидатуру секретаря Ради роботодавців Інституту журналістики  

Результати голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утрималися»  - 1. 

СЛУХАЛИ: 

Воскобойнікову-Гузєву Олену Вікторівну щодо утворення секції ради роботодавців для 

освітньої програми 029.00.02 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», завдань, що стоять 

перед членами секції, та запланованої участі членів секції у засіданнях випускової кафедри. 

Гандзюка Віталія Олександровича щодо утворення секції ради роботодавців для освітньої 

програми 061.00.01 «Журналістика», завдань, що стоять перед членами секції, та запланованої 

участі членів секції у засіданнях випускової кафедри. 

Новохатька Леоніда Михайловича щодо утворення секції ради роботодавців для освітньої 

програми 061.00.02 «Реклама і зв’язки з громадськістю», завдань, що стоять перед членами 

секції, та запланованої участі членів секції у засіданнях випускової кафедри. 

Масімову Ларису Гагіківну щодо утворення секції ради роботодавців для освітньої 

програми 061.00.03 «Видавнича справа та редагування», завдань, що стоять перед членами 

секції, та запланованої участі членів секції у засіданнях випускової кафедри. 

Кузнєцова Костянтина Костянтиновича щодо співпраці ради роботодавців Інституту 

журналістики з окремими випусковими кафедрами за участі представників секцій ради.  

УХВАЛИЛИ: 

Утворити секції ради роботодавців для співпраці з окремими випусковими кафедрами:  








