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3. СЛУХАЛИ: Про затвердження двох нових освітніх програм 
«Журналістика та крос-медійність» та оновлення двох ОП «Видавнича 
справа» та «Медіаредагування».

ВИСТУПИЛИ: к.ф.н., проф. Василик Л.Є.:
-  Необхідно затвердити дві освітні програми «Журналістика і крос- 
медійність», які потрібно імплементувати до 01.09. 2020. Нам потрібно 
розвести плани освітніх програм спеціальностей «Видавнича справа» і 
«Журналістика». Тож, кафедра журналістики пропонує затвердити 2 освітні 
програми для спеціальності «Журналістика» і 2 освітні програми для 
спеціальності «Видавнича справа».

УХВАЛИЛИ: Затвердити 2 освітні програми для спеціальності 
«Журналістика» і 2 освітні програми для спеціальності «Видавнича справа».

5.Різне.
Ж

5.1 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до графіка навчального процесу студентів
4 курсів за першим освітнім рівнем (бакалавр) за ОП «Журналістика та 

кросмедійність» та ОП «Видавнича справа та медіаредагування».

ВИСТУПИЛИ: д.ф.н., доц. ВасиликЛ.Є.:
- Пропонуємо внести зміни до графіка навчального процесу студентів 3 та 4 
курсів за першим освітнім рівнем (бакалавр) за ОП «Журналістика та 
кросмедійність» та ОП «Видавнича справа та медіаредагування», а саме: 
перенести навчальну та навчально-виробничу практику з 04.05.-31.05.2021 � . 
на 20.04.-17.05.2021 р. і, відповідно, індивідуальні заняття перенести з 20.04,- 
03.05.2021 р. на 18.05-31.05.2021 р.

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до графіка навчального процесу студентів 3 та 4 
курсів за першим освітнім рівнем (бакалавр) за ОП «Журналістика та 
кросмедійність» та ОП «Видавнича справа та медіаредагування».

5.2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у навчальний план 4 курсу за першим 
освітнім рівнем (бакалавр) за ОП «Журналістика та кросмедійність» та ОП 
«Видавнича справа та медіаредагування».

ВИСТУПИЛИ: к.ф.н., доц. ВасиликЛ.Є.:



-У  зв’язку з прийняттям в Україні стандарту бакалавра за спеціальністю 061 
«Журналістика» пропонуємо внести зміни у навчальний план 4 курсу за 
першим освітнім рівнем (бакалавр) за ОП «Журналістика та кросмедійність» 
та ОП «Видавнича справа та медіаредагування», а саме:

— атестацію випускників \  провести у формі захисту кваліфікаційної 
бакалаврської роботи (інформаційний продукт, до якого додається 
пояснювальна записка);
— зняти з навчального плану у 8 семестрі курсову роботу (творчий проект) 
обсягом 3 кредити та розподілити їх між ОК, а саме:
1) Журналістське розслідування / Медіаосвіта та медіаграмотність (з 4 
кредитів збільшити до 5 кредитів);

2) Міжнародна журналістика / Основи брендингу (з 3,5 кредитів збільшити 
до 4, 5 кредитів);

3) Медіакритика / Інтерактивна книга (з 4 кредитів збільшити до 5 кредитів).

УХВАЛИЛИ: Внести зміни у навчальний план 4 курсу за першим освітнім 
рівнем (бакалавр) за ОП «Журналістика та кросмедійність» та ОП 
«Видавнича справа та медіаредагування».

5.3.СЛУХАЛИ: Про дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» і «Українська мова (за професійним спрямуванням)», які 
вивчають впродовж 3, 4, 5 і 6 семестрів, та про вибірковий предмет «Фізичне 
виховання (за видами спорту)» (5 семестр).

ВИСТУПИЛИ: к.ф.н., доц. ВисиликЛ.Є.:
—У зв’язку з участю кафедри у міжнародному проекті «Journalism Education 
for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professio-nalism 
(Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, 
доброчесність та професіоналізм» (DESTIN) №598964-ЕРР-1-2018-1-UK- 
EPPKA2-CBHE-JP), який реалізується Чернівецьким національним 
університетом імені Юрія Федьковича за програмою ERASMUS+ КА2 згідно 
з грантовою угодою 2018-3308 / 001-001 з Європейським Союзом, який 
передбачає розробку нових ОП та, відповідно, нових навчальних планів, 
прошу дозволити такі зміни, що є відхиленнями від рекомендацій ЧНУ:
— Забезпечити вивчення дисциплін «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» і «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 
упродовж 3, 4, 5 і 6 семестрів (по 2 тижневі год) із формами контролю у 4 
(залік) та 6 (іспит) семестрах зі збільшенням загального обсягу до 8 кредитів / 
240 годин для кожної з них. Загалом сумарно це збільшує кількість годин на 
вивчення іноземних мов.
— Вибірковий предмет «Фізичне виховання (за видами спорту)» перенести на
5 семестр, оскільки він має 90 год. / 3 кредити, а у попередніх семестрах 
передбачені лише багатокредитні дисципліни (5-8) кредитів, на що орієнтує 
кафедру проект ERASMUS+ КА2 — укрупнення дисциплін.



УХВАЛИЛИ: 1. Забезпечити вивчення дисциплін «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)» і «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» упродовж 3, 4, 5 і 6 семестрів (по 2 тижневі год.) із формами 
контролю у 4 (залік) та 6 (іспит) семестрах, зі збільшенням загального обсягу 
до 8 кредитів / 240 годин для кожної з них.
2. Внаслідок орієнтації кафедри на проект ЕКА8МШ+ КА2 та укрупнення 
дисциплін увести до програми 5 семестру вибірковий предмет «Фізичне 
виховання (за видами спорту)».
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