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1. Опубліковано та підготовлено до публікації викладачами кафедри наукові статті у 

виданнях, індексованих у європейських та світових наукометричних базах даних. 

Опубліковано:  

 Balaklytskyi M., Kuryliak V. (2020) The Seventh-day Adventists’ military service peculiarities 

// Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk / East European Historical Bulletin. Issue 14. 2020. P. 190–

205. (Web of Science). 

 Balaklytskyi M., Kuryliak V. (2020). Psychological analysis of military journalist's 

professional activity // Brazilian Journalism Research. Vol. 16, No 1, P. 184 –207. (Scopus and Web of 

Science).  

2. Забезпечено доцільне для профілю наукової діяльності кафедри співвідношення 

фундаментальних та прикладних досліджень у 2019 р. 

1) Опубліковано викладачами кафедри низку наукових і науково-практичних статей 

відповідного спрямування. 

Статті, опубліковані НПП та аспірантами у фахових виданнях України, в іноземних 

виданнях, зокрема: 

 Polumysnaya O. «Ukrainian Truth» about disabled people in Ukraine // Polumysnaya O. 

Norwegian Journal of development of the International Science. – 2020. – № 38. (Vol. 2). – P. 67–71. 

 Блажеєвська Ю. М. Лонгрід як спосіб подачі інформації в сучасних інтернет-ЗМІ / 

Ю. М. Блажеєвська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 16. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15131. 

 Блажеєвська Ю. М. Художній репортаж в українському медіапросторі / 

Ю. М. Блажеєвська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 15. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15130. 

 Бурдіна Е. О. Інфотейнмент і шоуїзація: порівняння функцій, ознак і прийомів / 

Е. О. Бурдіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія 

Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 15. – https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15101. 

 Бурдіна Е. О. Музика та шуми як виражальні прийоми інфотейнменту / Е. О. Бурдіна // 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні 

комунікації. – 2019. – Вип. 16. – https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15122. 

 Колачинська О. Г. Загальнонаціональний та регіональний контент програм на споживчу 

тематику в Україні: динаміка і трансформації / О. Г. Колачинська // Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 16. 

– https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15133. 

 Колачинська О. Г. Специфіка програм на споживчу тематику в українському 

медіапросторі / О. Г. Колачинська // Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 15. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15131
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15131
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15130
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15101
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https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15103. 

 Копилова Л. А. «Небажаний вміст» на сторінках користувачів Facebook: український 

сегмент / Л. А. Копилова // Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 15. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15112. 

 Копилова Л. А., Хавкіна Л. М. Журналістська рецепція поняття «плагіат» в аспекті 

етико-правових засад та формування суспільної думки / Л. А. Копилова, Л. М. Хавкіна // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 

2019. – Вип. 16. – https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15118. 

 Литвишко Є. С. Представлення конституційних цінностей у щотижневику «Дзеркало 

тижня. Україна» (вересень – листопад 2019 р.): типологічний аспект / Є. С. Литвишко // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 

2019. – Вип. 15. – https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15104. 

 Литвишко Є. С. Репрезентація цінностей (прийнятих Біллем про права, США) в 

щоденнику the New York Times (вересень – листопад 2019 р.) / Є. С. Литвишко // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 

2019. – Вип. 16. – https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15129. 

 Нечаєва Н. В. Проблеми медіабезпеки в сучасному світі: західний досвід і завдання для 

українського суспільства (на матеріалах моніторінгових комісій)  / Н. В. Нечаєва // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 

2019. – Вип. 15. – https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15113. 

 Нечаєва Н. В., Калашник Н. Б. Неакадемічні форми підвищення кваліфікації у 

формуванні педагогічних компетентностей викладачів вищої школи (на прикладі 

журналістської освіти) / Н. В. Нечаєва, Н. Б. Калашник // Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 16. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15123. 

 Полумисна О. О. Образ паралімпійців у сучасному креолізованому медіатексті / 

Полумисна О. О. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія 

Соціальні комунікації. – 2019. – № 16. – https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15373. 

 Рязанов А. С. Живопис та меми: точки перетину культур / А. С. Рязанов // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 

2019. – Вип. 15. – https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15116. 

 Рязанов А. С. Меметика як нова наука про вірусний контент: діахронічний розвиток 

напряму / А. С. Рязанов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 16. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15134. 

 Теодорська Л. І. Висвітлення проблемних питань стосовно дітей у ЗМІ: етичні та правові 

норми / Л. І. Теодорська // Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 16. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15120. 

 Теодорська Л. І. Формування рекламою споживчих пріоритетів дитячої аудиторії (за 

матеріалами анкетування) / Л. І. Теодорська // Вісник Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 15. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15105. 

 Фоменко В. К. Основні ознаки трансформації агентства Укрінформ із сервісної служби 

уряду в самостійне медіа / В. К. Фоменко // Вісник Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 15. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15110. 

 Хавкіна Л. М. Медіакультура та медіаосвіта в галузі прикладних соціально-

комунікаційних технологій / Л. М. Хавкіна // Вісник Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 15. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15115. 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15103
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15112
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15112
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15118
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15118
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15104
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15129
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15113
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15123
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15373
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15116
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15116
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15134
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15120
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15120
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15120
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15105
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15105
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15105
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15110
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15115
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15115
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 Хлестова С. В. Комікс-журналістика у Східній Європі: історія й особливості 

функціонування / С. В. Хлестова // Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 15. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15111. 

 Хлестова С. В. Потенціал коміксу як медіаповідомлення: на прикладі текстів про 

військовий конфлікт на Донбасі («Кыборги» та «Перехрестя. Дев`ять історій про війну та 

насильство») // Вісник Львівського національного університету. Серія : Журналістика. – 2019. – 

№ 46. 

Опубліковані тези та матеріали конференцій, зокрема: 

 Казакова Т. В., Петріга Д. Вірусні фейки та клікбейт у висвітленні пандемії CОVІD-19 в 

українському інтернет-просторі (березень 2020 р.) // «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми 

та перпективи розвитку»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 

Переяслав, 2020 р. : зб. наук. праць. – Переяслав, 2020. – С. 38-44. 

  Фоменко В. К. Блогосфера на сайті державної агенції Укрінформ – єдність та боротьба 

жанрів журналістики // Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – С. 500-507. 

Подані до друку тези та матеріали конференцій, зокрема: 

 Полумисна О. О. Роль ЗМІ у формуванні іміджу України в сучасних умовах // Тези до 

конференції: «Історія України в регіональному та глобальному вимірах». Програма ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 лютого 2020 року. 

 Теодорська Л. І. Етичне та правове врегулювання діяльності ЗМІ, пов’язаної з категорією 

дитинства // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «На перетині 

мови і права» / Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 

2) Узято участь викладачами та аспірантами кафедри в організації та проведенні 

наукових і науково-практичних конференцій. 

Участь викладачів та аспірантів кафедри в наукових і науково-практичних конференціях, 

зокрема міжнародних. 

 Балаклицький М. А. Другий з’їзд істориків медицини України з міжнародною участю 

(Харків, 23 жовтня 2019 р.). Доповідь «У пошуках справжнього здоров’я: медійний аспект». 

 Драчова О. П. Міжнародна науково-практична конференція «Святогірські читання» 

(Свято-Успенська Святогірська Лавра, 20 грудня 2019 року). Доповідь  «Візит імператора 

Олександра ІІ у Святі Гори». 

 Драчова О. П. Міжнародна наукова конференція «Церква мучеників: гоніння на віру і 

Церкву в ХХ столітті (до 20-річчя прославлення Святих Новомучеників і Сповідників ХХ 

століття)» (Київська духовна академія і семінарія, Центр вивчення спадщини Новомучеників і 

Сповідників ХХ століття, 06.02.2020).  Доповідь «Мученицький подвиг священика Григорія 

Долі, настоятеля Преображенського храму с. Лідне Харківської губернії»). 

 Копилова Л. А., Хавкіна Л. М. Всеукраїнська науково-практична конференція «На 

перетині мови і права» (Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології, 21 

лютого 2020 р.).  Доповідь «Використання юридичного терміна «плагіат» у журналістських 

текстах в аспекті формування суспільної думки». 

 Теодорська Л. І. Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і 

права» (Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології, 21 лютого 2020 р.). 

Доповідь «Етичне та правове врегулювання діяльності ЗМІ, пов’язаної з категорією дитинства» 

 Хавкіна Л. М. Круглий стіл до Дня українськомовної преси (Харків, 11 листопада 2019 р.). 

 Фоменко В. К. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (31 жовтня 2019 р.). Доповідь 

«Лонгрід як ознака перетворення агенції Укрінформ з сервісної структури на самостійне медіа». 

 Казакова Т. В., Петріга Д. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перпективи розвитку», Переяслав, 2020 р. 

Доповідь «Вірусні фейки та клікбейт у висвітленні пандемії CОVІD-19 в українському 

інтернет-просторі (березень 2020 р.)». 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15111
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 Фоменко В. К. IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух 

науки», Дніпро, 2-3 грудня 2019 р. Доповідь «Блогосфера на сайті державної агенції Укрінформ 

– єдність та боротьба жанрів журналістики». 

3. Забезпечено своєчасне подання до захисту дисертацій аспірантами кафедри у 

встановлений термін, ефективну роботу з аспірантами та докторантами. 

Після проведення повторного передзахисту випускниці аспірантури 2014 р. Кушнір 

Галини, її дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій 

(науковий керівник – проф. Балаклицький М. А.) і супровідні документи подано до спецради 

Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Оприлюднено оголошення про захист. 

Дисертацію аспірантки 4 року навчання Хлестової Світлани (завершення аспірантури – 

15.09.2020 р.) було обговорено на кафедрі з позитивним результатом 14.09.2020 р.  

У 2019 р. на кафедрі було відкрито докторантуру зі спеціальності 061 Журналістика, у 

2020 р. подано заяву та дослідницьку пропозицію докторанта від вступника (Курбан О. В.). 

Організація наукової роботи студентів та її результати. 

Публікації студентів 

 Казакова Т. В., Петріга Д. Вірусні фейки та клікбейт у висвітленні пандемії CОVІD-19 в 

українському інтернет-просторі (березень 2020 р.) // «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми 

та перпективи розвитку»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 

Переяслав, 2020 р. : зб. наук. праць. – Переяслав, 2020. – С. 38-44. (Петріга Д. – студентка 3-го 

курсу денного відділення, у співавторстві з доцентом кафедри Казакової Т. В.). 

 Чемеріченко Н. С.  Медіадискусія довкола Чорнобильської зони як об’єкта «чорного» 

туризму в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Серія Соціальні комунікації. – 2019. – Вип. 15. – 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15106 (студентка 2 курсу магістратури заочного 

відділення, науковий керівник – ст. викл. Копилова Л. А.). 

 Чемеріченко Н. С. Медіарецепція туристичної діяльності в Україні // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 

2019. – Вип. 16. – https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15119 (студентка 2 курсу 

магістратури заочного відділення, науковий керівник – ст. викл. Копилова Л. А.). 
Робота членів кафедри у спеціалізованих вчених радах та інших інституціях: 

 Хавкіна Л. М. – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН 

України з філологічних наук та соціальних комунікацій (член ради); 

– експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО (двічі виступила 

головою експертної групи з акредитації освітніх програм: Український 

католицький університет, м. Львів, березень 2020 р.; Львівський 

національний університет імені Івана Франка, червень 2020 р.); 

 Балаклицький М. А. – член спеціалізованої вченої ради К 26.807.04 у Київському 

національному університеті культури і мистецтв (член ради). 

Участь членів кафедри у роботі редколегій наукових видань: 

Кафедра на постійній основі здійснює видання «Вісника Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації», з 2017 по 2020 рр. – фахове 

(відповідальний редактор – проф. Хавкіна Л. М., відп. секретар – доц. Нечаєва Н. В.). 

Члени кафедри є членами редколегій таких видань: «Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. – Серія: Соціальні комунікації»; науковий журнал 

«Інформаційне суспільство» (К. : КНУ імені Тараса Шевченка); «Збірник Харківського 

історико-філологічного товариства»; електронне наукове видання з філологічних наук та 

соціальних комунікацій "Синопсис: текст, контекст, медіа" (Київ, Київський університет імені 

Бориса Грінченка); збірник «Гуманітарна освіта» (Київ, НАУ); фахове наукове видання 

«Актуальні питання масової комунікації» (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка); збірник 

наукових праць «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» тощо. 

Участь в атестації наукових кадрів (опонування дисертацій, підготовка відгуків на 

автореферати дисертацій): 

https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15106
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15106
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15106
https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15119
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Відгуки на автореферати дисертацій: Відгук на автореферат дисертації Димовської Анни 

Костянтинівни «Творчість Леся Гомона в контексті українського літературного процесу першої 

половини ХХ століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література (березень 2020 р.) – Хавкіна Л. М. 

 

Завдання за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету 

«Освітня діяльність у 2025 році» 

1. Оптимізовано роботу в напрямку забезпечення кафедри викладачами, які можуть 

викладати європейськими мовами. 

Наразі серед складу НПП кафедри є викладачі, здатні повноцінно якісно викладати 

англійською мовою професійні дисципліни (М. А. Балаклицький, Н. В. Нечаєва, 

Т. О. Бондаренко, В. К. Фоменко), частина з них мають документи на підтвердження цієї 

кваліфікації. 

Проф. Балаклицький М. А. у вересні 2018 – червні 2019 рр. відвідував Міжнародний центр 

мовної сертифікації факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна, навчаючись у групі 

викладачів з підготовки до складання іспиту за міжнародним стандартом Pearson Test of English 

General (CEF B2). Оскільки має диплом спеціаліста зі спеціальності «учитель української мови 

та літератури, англійської мови», який офіційно засвідчує рівень володіння мовою, складав 

лише Oxford Online Placement Test як спосіб отримати авторитетну оцінку свого поточного 

рівня володіння мовою. Отримав результати: рівень мови С1 (Advanced), тобто вищий від В2 

(Upper Intermediate) як необхідного для викладання англійською в українських ЗВО. 

Доц. Нечаєва Н. В. у 2018 – 2019 н.р. також відвідувала Міжнародний центр мовної 

сертифікації факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна, навчаючись у групі з 

підготовки до складання іспиту з англійської мови за міжнародним стандартом Pearson Test of 

English General (CEF B2). У 2019 р. успішно склала іспит і отримала сертифікат – Certificate in 

ESOL Snternational (500/1926/0) від 07.08.2019 р. з відзнакою. 

Викладання англійською мовою. Експериментально проведено ряд індивідуальних 

консультацій англійською мовою, у тому числі в межах навчальних курсів «Творча майстерня» 

та «Науковий семінар» (бакалаврат) та «Медійна парадигма у ХХІ столітті» (третій освітньо-

науковий рівень) – доц. М. А. Балаклицьким, ст. викл. В. К. Фоменком та ін. 

2. Досягнуто домовленості про продовження та / або підписання договорів про 

співпрацю з роботодавцями, організаціями, де працюють випускники університету. 

3. Забезпечено проведення виробничих практик студентами кафедри поза межами 

університету (відповідальна по кафедрі – доц. Т. О. Бондаренко). 

4. За кількома постійними та новими напрямками здійснено підтримку та посилення 

існуючої системи доуніверситетської роботи з талановитими дітьми. 

 участь викладачів кафедри у роботі Малої академії наук (секції «Журналістика», 

«Українська література») – консультування учасників, рецензування робіт, участь в оцінюванні 

робіт і їх захистів в якості членів журі), з охопленням усіх етапів (районні, обласний, 

загальноукраїнський); зокрема, участь у роботі секції «Журналістика» Малої академії наук 

(обласний рівень, Харківська обл.) взяли участь проф. Хавкіна Л. М. (голова секції), доц. 

Нечаєва Н. В., ст. викл. Калашник Н. Б.; 

 участь викладачів кафедри у підготовці і проведенні всіх етапів Турніру юних 

журналістів (консультування команд і керівників команд, робота в журі тощо); з охопленням 

усіх етапів (районні, обласний, загальноукраїнський) – через карантинні обмеження обласний 

та загальноукраїнський етапи були перенесені; викладачі кафедри (Хавкіна Л. М., Нечаєва Н. 

В., Копилова Л. А., Калашник Н. Б., Теодорська Л. І.) та студенти виступили членами і 

головами журі районних етапів Всеукраїнського Турніру юних журналістів для учнів 10–11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів (м. Харків – Холодногірський, Київський, 

Немишлянський, Шевченківський райони, березень 2020 р.); 

 проведення зустрічей, участь у проведенні заходів в окремих закладах середньої освіти 

з метою ознайомлення учнів та керівництва шкіл зі спеціальністю, з діяльністю кафедри, 

факультету, університету; 
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 представниками кафедри (викладачі, студенти) було проведено консультації в межах 

Днів відкритих дверей та інших загальноуніверситетських заходів. 

4. Здійснено рекламу кафедри і факультету працевлаштованими студентами на 

робочих місцях та студентами, що проходять виробничу практику. 

Поширення інформації рекламного характеру в різних формах (буклети, виступи тощо). 

5. Здійснено дидактичну та психологічну адаптацію першокурсників. 

Проведено зустрічі співробітників кафедри з першокурсниками. Кінець серпня 2019 р. – 

знайомство з кураторами (ст. викл. Блажеєвська Ю.М., ст. викл. Теодорська Л.І.), перший 

тиждень вересня – знайомство з усім складом кафедри (НПП, лаборанти, працівники навчальної 

телестудії). Першокурсників було ознайомлено зі структурою кафедри, факультету, 

університету; надано повну інформацію про особливості освітнього процесу; взято участь у 

вирішенні питань, пов’язаних із навчальною та побутовою адаптацію, надано всі контакти 

тощо. 

Куратором проводилися кураторські години з групою, обговорення поточних питань, а 

також студенти запрошувалися на різноманітні заходи і зустрічі. 

Протягом року відбувалося відвідування завідувачем кафедри й кураторами гуртожитку з 

метою вирішення проблемних питань та виявлення проблем і пошуку шляхів їх вирішення. 

6. Здійснено роботу в напрямку освоєння технології електронного навчання. 

Збільшено кількість викладачів, які володіють технологією електронного навчання. Наразі 

весь склад кафедри здатний повністю забезпечувати навчальний процес у дистанційному 

режимі в ситуації карантину. 

Для доц. Нечаєвої Н. В. заплановано проходження підвищення кваліфікації на курсах ТДО 

(Технологій дистанційного навчання) ХНУ імені В. Н. Каразіна (лютий – червень 2020 р.) – 

через карантинні обмеження курси перенесено на вересень-грудень 2020 р. 

7. Здійснено активну роботу зі збільшення рівня працевлаштування серед 

випускників, які не продовжують навчання: 

 постійне проведення зустрічей з потенційними і реальними роботодавцями (із 

висвітленням інформації на сайті кафедри); 

 зустрічі із працевлаштованими випускниками минулих років (із висвітленням інформації 

на сайті кафедри); 

 залучення студентів випускних курсів до участі у професійно орієнтованих тренінгах, 

майстер-класах, зустрічах тощо, що додає їм додаткових переваг на ринку праці; 

 поширення шляхом електронної розсилки пропозицій від працедавців, інформації про 

професійно орієнтовані тренінги, майстер-класи, зустрічі та іншої корисної інформації тощо. 

Робота з працевлаштування студентів та випускників. Стабільно велика кількість 

студентів працевлаштовуються внаслідок проходження виробничої практики у харківських та 

київських ЗМІ, стажування з перспективою подальшого працевлаштування, а також внаслідок 

проходження виробничої практики за місцем проживання. Протягом навчального року 

кафедрою було організовано ряд відповідних заходів та залучено студентів до таких заходів, 

спрямованих на сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню студентів і випускників 

(проведення презентацій роботодавців, професійних організацій, майстер-класів, відкритих 

лекцій роботодавців), зокрема: 

 Круглий стіл «Українська преса Харківщини. Що заважає розвитку» (11.11.2019). 

 Урочиста академія до Дня українськомовної преси (12.11.2019). 

 Зустріч із публіцистом та медіадіячем В. Портніковим «Четверта влада: вплив, виклики, 

відповідальність» (11.11.2019). 

 Зустріч із представниками медіа у межах заходу «Старт кар’єри» (4.12.19). 

 Тренінг для журналістів «Економіка: складне – простою мовою» (06.11.2019). 

 Зустріч з харківською журналісткою, членом Національної спілки журналістів України 

Неллою Гунченко (04.12.2019). 

 Зустріч у форматі відкритої лекції із Артемом Ліссом «Майбутнє журналістики в епоху 

соцмереж» (9.10.19). 



 7 

Окрім того, отримано такі результати в напрямку оптимізації здійснюваної 

кафедрою освітньої діяльності та забезпечення якості освіти. 
Робота з кадрами. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань. 

Повністю виконано план. Окрім того, у продовження співпраці після міжнародного 

стажування в Університеті імені Яна Длугоша у місті Ченстохова, Сілезьке воєводство, 

Польща, проф. Балаклицький М. А. співпрацював із цим ЗВО у якості запрошеного викладача 

для польських студентів, англійською мовою (5 січня – 26 січня 2020 р. – перебування в 

Польщі, червень 2020 р. – дистанційно через карантинні обмеження). 

Проведення діяльності із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих 

викладачів і науковців, наявності викладачів із практичним досвідом у галузі журналістики. 

Досягнуто балансу досвідчених та молодих викладачів і науковців. Максимально 

підвищено кількість викладачів, які активно працюють в журналістській та 

довколожурналістській галузях (Балаклицький М. А., Блажеєвська Ю. М., Бондаренко Т. А., 

Драчова О. П., Казакова Т. В., Снурнікова Ю. М., Фоменко В. К., Цуріна (Бурдіна) Е. О. та ін.). 

Запровадження нових навчальних дисциплін. 

У навчальний процес ініційовано упровадження нових навчальних дисциплін «Медіаетика 

і медіаправо» – для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (розробник 

Копилова Л. А.), «Інформаційні війни» – для здобувачів другого магістерського рівня 

(розробник Хавкіна Л. М.), «Інформаційно-психологічна безпека» – для здобувачів другого 

магістерського рівня (розробник Копилова Л. А).  

Видання навчальної літератури. 

Балаклицький М. А. Зображальна  журналістика : навчально-методичний посібник для 

студентів зі спеціальності «Журналістика» / М. А. Балаклицький. – Х. : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2019. – 84 с. 

Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять. 

Відбулося і було обговорено, згідно графіку, відкриті заняття, зокрема дистанційно – із 

фіксуванням обговорень і відзивами присутніх у журналі відкритих лекцій та 

взаємовідвідувань. Також проведено взаємовідвідування занять членами кафедри із 

відповідними записами в журналі. 

Оновлення форм і методик викладання. 

Активно запроваджуються в навчальний процес елементи мультимедійності, зокрема 

відеопрезентації, а також численні варіанти залучення інтернет-технологій, програм, ресурсів – 

під час лекційних і семінарських занять у межах усіх навчальних курсів, зокрема «Основи 

рекламної діяльності», «Іміджелогія» (проф. Хавкіна Л. М.), «Зображальна журналістика» 

(проф. Балаклицький М. А.), «Електронна журналістика», «Сучасні інфораційні та 

комунікаційні системи» (доц. Полумисна О. О.), «Основи тележурналістики», «Інформаційне 

ТБ» (доц. Снурнікова Ю. М.), «Художньо-публіцистичне ТБ», «Інтерв’ю у тележурналістиці» 

(викл. Бурдіна Е. О.), «Режисура» (ст. викл. Драчова О. П.), «Основи радіожурналістики» (проф. 

Балаклицький М. А.), «Кількісні та якісні методи в журналістиці», «Журналістська 

деонтологія» (ст. викл. Копилова Л. А.) та інших. У період карантинних обмежень всіма ННП 

здійснювалося дистанційне викладання всіх запланованих курсів у повному обсязі, за 

допомогою використання різних платформ, месенджерів тощо. 

 

Завдання за напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету  

«Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році» 
Здійснено підтримку комунікації із провідними національними та іноземними освітньо-

науковими установами з метою ознайомлення із розробленням новітніх напрямків у сучасній 

журналістикознавчій науці та вивчення можливостей реалізації спільних проектів. 

У рамках міжвузівського співробітництва викладачі кафедри постійно беруть участь у 

навчальних, наукових, методичних заходах, організовуваних різними ЗВО в Україні та 

закордоном – це читання лекцій, робота в якості голів АК, участь у конференціях, стажування 

тощо (Хавкіна Л. М., Балаклицький М. А., Нечаєва Н. В., Казакова Т. В., Копилова Л. А., 

Снурнікова Ю. М. та ін.). 
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Завдання за напрямом ІV Стратегії розвитку університету  

«Інфраструктура Каразінського університетського життя у 2025 році» 

Приміщення кафедри та навчальної телестудії частково дооблаштовано, у приміщенні 

телестудії ведуться ремонтні роботи в межах запланованої модернізації.  

У навчальному процесі активно використовуються всі наявні технічні засоби, 

застосовуються різноманітні мультимедійні технології. Подано службові записки з проханням 

про придбання технічних засобів, необхідних для забезпечення якісної роботи навчальної 

телестудії, оптимального викладання дисциплін із галузі електронної журналістики, 

тележурналістики, радіожурналістики тощо. 

 

Завдання за напрямом V Стратегії розвитку університету 

«Університетський менеджмент у 2025 році» 

1. Здійснено роботу в напрямку використання інтегрованої системи електронного 

управління освітньою, науковою діяльністю та кадровими ресурсами (електронний 

документообіг). 

2. Запроваджено електронні документи, зокрема Навчально-методичні комплекси, 

протоколи, робочі програми, звіти НПП, звіти з науки, індивідуальні плани, навантаження 

тощо із розміщенням на сайті частини номенклатури цих документів. 

Підвищено рівень забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними 

ресурсами, розміщеними на сайті університету (плани та програми, електронні версії 

підручників, навчальних посібників, лекційні презентації, матеріали для самостійної роботи 

студентів, завдання для самоконтролю, приклади екзаменаційних білетів тощо). 

Усі навчальні дисципліни забезпечені електронними навчальними ресурсами (плани та 

програми, електронні версії підручників, навчальних посібників, монографії, лекційні 

презентації, матеріали для самостійної роботи студентів, завдання для самоконтролю, приклади 

екзаменаційних білетів тощо), наявними на кафедрі на електронних носіях і частково 

представленими на сайті університету та сайті кафедри журналістики. 

Розвиток кафедрального веб-сайту. 

Активно працює сайт кафедри журналістики – в напрямку розміщення анонсів, новин і 

звітної інформації щодо заходів, які відбуваються у межах навчального та позанавчального 

процесу (конференції, майстер-класи, творчі зустрічі, конкурси тощо), перемог студентів, 

випускників і викладачів у профільних конкурсах, а також у напрямку розвитку електронної 

студентської газети, у якій розміщуються кращі журналістські матеріали студентів, зокрема 

підготовлені в межах роботи «Творчих майстерень» кафедри. 

3. Здійснено залучення студентського активу до організації навчального процесу та 

оцінки його якості. 

 

 

Завідувач кафедри журналістики    проф. Хавкіна Л. М. 


