
ПРОТОКОЛ № 4 
засідання робочої групи щодо перегляду  

освітньо-професійної програми Ж урналістика
підготовки бакалавра 

першого рівня вищої освіти 
за спеціальністю 061 Ж урналістика 

галузі знань 06 Ж урналістика

від 15.04.2020

Порядок денний:

Про розгляд пропозицій щодо освітньо-професійної програми 
«Ж урналістика» підготовки бакалавра першого рівня вищої освіти за

спеціальністю 061 Ж урналістика

Присутні:
1. Сізова К.Л., д. філол. н., проф., завідувачка кафедри філології та видавничої 
справи, КрНУ.
2. Алексеенко Н. М., к. філол. н., доц., доцент кафедри філології та видавничої 
справи, КрНУ.
3. Тур О. М., д. н. із соц. комунікацій, доц., доцент кафедри філології та 
видавничої справи, КрНУ.
4. М артиненко М. Ю., к. пед. н., доцент кафедри філології та видавничої 
справи, КрНУ.
5. Кіндра С. О., к. н. із соц. комунікацій, викладач кафедри філології та 
видавничої справи, КрНУ, директор Світловодського міського радіомовлення 
Світловодської міської ради.
6. Курилов О. В., головний редактор газети «Програма Плюс».
7. Перепелятник Ю. М., керівник прес-служби виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради.
8. Перепелятник С. Л., директор КТРК.
9. Чужа Ф. О., голова Спілки літераторів Кременчука «Славутич»
10. Поддубей Є. В., здобувач вищої освіти першого рівня.
11. Котляр Д. С., здобувач вищої освіти другого рівня.

Головувала: Сізова К.Л., д. філол. н., проф., завідувачка кафедри філології та 
видавничої справи, КрНУ, гарант освітньо-професійної програми.
1. СЛУХАЛИ: д. філол. н., проф., зав. кафедри Сізову К. Л. з інформацією 
щодо пропозицій з оновлення та модернізації освітньо-професійної програми 
«Ж урналістика» підготовки бакалавра першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 061 Ж урналістика. Сізова К. Л. наголосила на тому, що 
якісний розвиток фахових компетентностей та програмних результатів 
навчання за освітньо-професійною програмою «Ж урналістика» підготовки



бакалавра першого рівня вищої освіти за спеціальністю 061 Ж урналістика 
потребує врахування нових завдань, поставлених громадою міста, а саме -  
редакторського опрацювання і експертного оцінювання публіцистичних і 
художніх творів, висунутих на здобуття літературної премії імені Віктора 
Баранова. Так, за пропозицією Ю. С. Перепелятник і Ф.О. Чужі у ОПП 
відбулися зміни у тематичному наповненні навчальних дисциплін 
«Редакторський аналіз і правка», «Літературне редагування» і «Літературно- 
художня критика». Зокрема, було додано нові теми: «Редакторський аналіз і 
правка»» (тема «Редакторський висновок»), «Літературне редагування» (тема 
«Мовна естетика»), «Літературно-художня критика» (тема «Критерії 
оцінювання творів»).
ВИСТУПИЛИ:

1. Курилов О. В., головний редактор газети «Програма Плюс», який 
зазначив, що здобувачів освіти необхідно долучати до медійного супроводу 
літературного конкурсу, що має бути враховано шляхом коригування змісту 
освітніх компонент.
2. Чужа Ф. О., голова Спілки літераторів Кременчука «Славутич», який 
запропонував додати до переліку ПРН наступні: комплексно аналізувати 
літературні та публіцистичні твори та здійснювати їх експертну оцінку; 
аналізувати інформаційний контент та здійснювати багатоаспектну правку; 
організовувати плідну співпрацю з літературними об ’єднаннями, творчими 
спілками, бібліотечними установами, науково-дослідними та освітніми 
закладами.
3. Перепелятник Ю. М., керівник прес-служби виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради, яка запропонувала за досвідом Інституту 
комунікативних досліджень Лідського університету (Велика Британія) ширше 
запроваджувати дистанційну освіту шляхом розробки повноцінних 
дистанційних курсів та використання інноваційних методик навчання.
4. Здобувачі вищ ої освіти Поддубей Є. В. і Котляр Д. С. оприлюднили 
результати опитувань здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 
061 «Ж урналістика» та запропонували розширити перелік ПРН за рахунок 
таких: створювати медіапродукт іноземною мовою; застосовувати засоби 
комп’ютерної графіки та розробляти дизайн видання; планувати та 
здійснювати наукові дослідження у медіагалузі; аналізувати інформацію, 
досліджувати громадську думку, ринок споживачів та здійснювати аналітико- 
синтетичне опрацювання інформації; ефективно взаємодіяти та спілкуватись у 
професійній сфері

В обговоренні взяли участь усі члени робочої групи.
УХВАЛИЛИ:

Схвалити та винести на розгляд засідання кафедри філології та 
видавничої справи зміни у ОПП «Ж урналістика» першого рівня вищої освіти 
зі спеціальності 061 «Ж урналістика».

Гарант освітньо-професійної програми,
проф.
Секретар

К. Л. Сізова 
М. Ю. Мартиненко


