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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:  
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5. Polumysna О., Kuryliak V. (2021). Researching the influence of the creolized media texts 

about persons with disabilities on the recipients (ISSN 1981-9854. Brazilian Journalism res. Vol.17. P. 

178–201. (Scopus та Web of Science). 

2. Забезпечено доцільне для профілю наукової діяльності кафедри співвідношення 

фундаментальних та прикладних досліджень у 2020 р. 

1) Підготовлено та опубліковано викладачами кафедри низку наукових і науково-

практичних статей відповідного спрямування. 

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

іноземних виданнях, зокрема: 

1. Khlestova S., Nechaieva N. Ukrainian comic journalism. Military theme. Slovak 

international scientific journal. Issue 44, VOL. 2. 2020. P. 39-44. 

2. Блажеєвська Ю. М. Сторітелінг у сучасних українських ЗМІ. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. Вип. 17. 

3. Драчова О. П. Професійна блогосфера Ютуб-каналів: методи просування, візуалізація 

та риторичні прийоми. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Серія «Соціальні комунікації». 2020. Вип. 17.  

4. Колачинська О. Г. Роль соціальних мереж у формуванні консьюмерського руху в  

українському суспільстві  Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Серія «Соціальні комунікації». 2020. Вип. 17. 

5. Копилова Л. А., Литовська О. В. Латинська мова в медіапросторі та повсякденні. 

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

комунікації». 2020. Вип. 17. 

6. Курбан О. В. Специфіка створення та функціонування нелегальних локальних 

соціальних он-лайн мереж. Slovak International scientific journal. Т. 3, № 47. С. 45-51. 
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7. Курбан О. В. Інноваційні інструменти та засоби медіамоніторингу. Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 

2020. Вип. 17.  

8. Куриляк В. В., Полумисна О. О. Моніторинг ставлення православної церкви до 

Адвентистів сьомого дня в Україні. Освітній дискурс: збірник наукових праць. Вип. 32 (4). 2021. 

С. 88-95. 

9. Куриляк В. В., Полумисна О. О. Стосунки основних протестанських конфесій в 

Україні (на матеріалі офіційних церковних джерел). Науковий журнал з соціології та психології 

«Габітус». Вип. 23. 2021. С. 14-18. 

10. Литвишко Є. С. Відображення ціннісної домінанти «Життя» в щотижневику 

«Дзеркало тижня. Україна» в період з вересня по листопад 2019 року. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. Вип. 17. 

11. Полумисна О. О., Куриляк В. В. Імідж Церкви Адвентистів сьомого дня в масмедіа 

України. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Вип. 89. 2021. С. 107-120. 

12. Полумисна О. О. Ілюстративні матеріали та їхня роль у формуванні іміджу України. 

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

комунікації». 2020. Вип. 17.  

13. Полумисна О. О. Дефініції та визначення статусу «людина з інвалідністю» в Україні. 

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 

Політологія. Соціологія. Право. № 3-4. URL: http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/232667 

14. Полумисна О. О. Людина з інвалідністю в Україні у фокусі науки (огляд літератури). 

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: 

«Філологія. Соціальні комунікації». Т. 31 (70) № 3, Ч. 3. 2020. С. 159-166. 

15. Полумисна О. О. Образ України у французьких медіа (на прикладі «Le Figaro»). 

Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Вип. 48. 2020. С. 237-244.  

16. Полумисна О. О. Роль соціальних мереж у формуванні іміджу людини з інвалідністю. 

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т. 32 (71). 

№ 1, Ч. 3. C. 283-288. 

17. Полумисна О. О. Складнощі розвитку інклюзивної освіти в Україні. Актуальні 

питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених. Вип. 31. 

Т. 4. 2020. С. 64-70.  

18. Полумисна О. О. Соціальне забезпечення людей з інвалідністю в Україні (за 

результатами інтерв’ювання). Вчені записки Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського. Серія: «Філологія. Соціальні комунікації». Т. 31 (70), № 1, Ч. 4. 2020. С. 127-

132.  

19. Рязанов А.С. Символічно-смисловий аспект мемів. Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. Вип. 17. 

20. Хавіна Л. М. Інтеграція поняття «інформаційна війна» в освітній процес здобувачів 

вищої освіти спеціальності «Журналістика». Вісник Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. Вип. 17. 

21. Цуріна О. Е. Знімальні прийоми та монтажні спецефекти в українському 

підсумковому телемовленні. Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. Вип. 17. 

2)  Опубліковані тези та матеріали конференцій, зокрема: 

1. Балаклицький М. А. Пандемія, самотність, комунікація. Х Міжнародна наукова 

конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень». 2021. URL: http://conf-

ampr.diit.edu.ua/AMPRX/paper/view/23726 

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

в українському інтернет-просторі (березень 2020 р.). Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епохепох: проблеми та перпективи 

розвитку» : зб. наук. праць. Переяслав. Вип. 1 (60). 2020. С. 38-44. 

3. Казакова Т., Хоменко Т. «Поколение снежинок»: движение концепта. Cучасний рух 
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науки : тези доп. ХІ міжнародної науково-практисної інтернет-конференції. 2020. С. 248 – 250. 

4. 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. Маріуполь, 2020. 

5. Полумисна О. О. Стан соціального забезпечення та background людей з інвалідністю в 

період Радянського Союзу. Причорноморський центр досліджень проблем суспільства. Збірник 

праць Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: сучасні тенденції та 

фактори розвитку» Одеса, 22-23 січня 2021. С. 109-113. 

6. Полумисна О. О. Публіцистика Валерія Фефелова як джерело інформації про 

обставини життя людей з інвалідністю в Радянському Союзі. Збірник праць Міжнародної 

науково-практичної конференції «Історія, проблеми та необхідні умови становлення 

громадянського суспільства в Україні» м. Львів, Україна 29-30 січня 2021 р. С. 49-54 

7. Полумисна О. О. Ставлення до людини з інвалідністю в таборах Радянського Союзу 

(за матеріалами книги В. Фефелова «В СССР инвалидов нет!»). Збірник праць Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського, Навчально-науковий інститут філології та 

журналістики Міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні наукові 

читання» 29-30 січня 2021 р., м. Київ. С. 249-253. 

8. Полумисна О. О. Стереотипи щодо статусу «людина з інвалідністю» в період 

Радянського Союзу. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень» 

Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори 

розвитку» м. Одеса. С. 43-47. 

9. Полумисна О. О. Роль громадських організацій у життєдіяльності людини з 

інвалідністю. Збірник праць Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: 

теорія, методологія, практика» 12-13 лютого 2021, Київ. С. 22-25. 

10. Полумисна О. О. Про життя у притулках інвалідів війни та людей з інвалідністю в 

післявоєнний час. Збірник праць Київської наукової суспільнознавчої організації, Міжнародна 

науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників 

суспільних наук», м. Київ, 5-6 лютого 2021 р. С. 34-38. 

11. Полумисна О. О. Робота ініціативної групи захисту прав людей з інвалідністю на 

теренах СРСР. Збірник праць Міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»(Вип.67) 29 січня 2021. С. 96-98. 

12. Полумисна О. О. Емоційні стереотипи щодо людей з інвалідністю. Збірник праць Х-ої 

Міжнародної конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень», Дніпровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна, 

Дніпро, 21.04.21.URL: http://conf-ampr.diit.edu.ua/AMPRX/paper/view/23784/12911 

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

категорією дитинства. Збірник матеріалівВсеукраїнської науково-практичної конференції «На 

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

14. Фоменко В. К. Ребрендінг як засіб зміни соціальної ролі компанії на прикладі 

провайдера VOLIA. Сучасний рух науки: тези доп. X1 міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р.  Дніпро, 2020. Т. 2. С. 344-347. 

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

наукових і науково-практичних конференцій. 

Участь викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів освіти кафедри в наукових і 

науково-практичних конференціях, зокрема міжнародних. 

Організація конференції: 

Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху цивілізаційних 

трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, філологічний 

факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Оргкомітет: Л. М. Хавкіна (голова 

оргкомітету), М. А. Балаклицький, Ю. М. Снурнікова, О. П. Драчова, Л. А. Копилова, 

Л. І. Федорова, Н.В. Нечаєва, О.О. Полумисна, О. В. Курбан. Керували секціями: 

М. А. Балаклицький, Ю. М. Снурнікова, О. П. Драчова, Л. А. Копилова, Н. В. Нечаєва, 

http://conf-ampr.diit.edu.ua/AMPRX/paper/view/23784/12911


 4 

О. О. Полумисна, О. В. Курбан. 

Участі із доповідями: 

1. Балаклицький М. А. Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри 

філософських досліджень» (онлайн). Доповідь «Пандемія, самотність, комунікація». 

Конференцію включено до Web of Science Core Collection. 21.04.2021 

2. Балаклицький М. А. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в 

епоху цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна, філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема 

доповіді:  «Зниження професійного рівня журналістів унаслідок прекарної практики в умовах 

пандемії COVID-19». 

3. Балаклицький М. А. Третій з'їзд істориків медицини України. Доповідь: «Народна 

медицина і магічне мислення». 10.12.2020. 

4. Драчова О. П. ІІ міжнародна науково-практичній конференції «Святогірські читання 

2020», Святогірська Лавра, 11.12.2020. 

5. Драчова О. П. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Професійна блогосфера Ютуб-каналів: методи просування, візуалізація, риторичні прийоми». 

6. Ємець В. А. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Висвітлення терористичного акту у ЗМІ на прикладі подій у Беслані та школі «Колумбайн». 

7. Казакова Т. В. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: «Міф 

про походження «Ковід-19» як комунікативна матриця: внутрішня типологія та функціональні 

особливості» 

8. Колачинська О. Г. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в 

епоху цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна, філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема 

доповіді: «Напрацювання журналістських прийомів висвітлення тем біженців, переселенців та 

ВПО на прикладі ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), Vienna, Austria». 

9. Колачинська О. Г. Міжрегіональний он-лайн форум «Молодіжна медіаплатформа 

Полтавщини». Тема доповіді: «Як розпізнати маніпуляції в медіа». 20-21.02.2021. 

10. Колачинська О. Г. Наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників 

філологічного факультету. Тема доповіді: «Роль медіа у формуванні консьюмерського руху в 

українському суспільстві» . 

11. Копилова Л. А., Литовська О. В. Міжнародна науково-практична конференція 

«Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). 

Тема доповіді: «Латинська мова в медіапросторі та повсякденні». 

12. Курбан О. В.  Практична он-лайн конференція «Сучасна інформаційні загрози у 

мілітарній сфері» (на базі Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка). Доповідь, 

модерування конференції. 22.05.2021 

13. Курбан О. В. V Міжнародна наукова конференція Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожудуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект» 

Доповідь на пленарному засіданні. Тема доповіді: «Мілітарні аспекти сучасних гібридних 

війн». 25-26.05.2021. 

14. Курбан О. В. ІІІ Науково-практична конференція “Журналістика та реклама: вектори 

взаємодії”. Тема доповіді: «Сучасні нейрокомунікаційні технології в сфері медіа». 24.03.2021. 

15. Курбан О. В. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 
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«Критичність мислення та інформаційна стійкість українського суспільства в умовах російської 

гібридної агресії». 

16. Литвишко Є. С. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Відображення ціннісної домінанти «Здоров’я» в щотижневику «Дзеркало тижня» в період за 

липень 2020 року». 

17. Литвишко Є. С. Наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників 

філологічного факультету.  Тема доповіді: «Прийоми маніпуляцій аксіологічною одиницею 

"Здоров’я" в газетному тексті (на матеріалі газети "Дзеркало тижня", 2021 р.)». 

18. Нечаєва Н. В. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Медіакритична рецепція конфліктів у повідомленнях українських ЗМІ: до постановки 

питання». 

19. Пасмурова Л. О. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Позиціонування брендів на різні сегменти аудиторії: порівняльний аспект». 

20. Петріга Д. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Тематичний баланс у новинарних програмах телеканалу «1+1». 

21. Полумисна О. О. V Міжнародна науково-практична конференція «World Science: 

Problems, Prospects and Innovations», м. Торонто, Канада. Тема доповіді: «Соціальні витрати на 

людей з інвалідністю в Україні та Польщі: порівняльний аспект». 27-29.01.2021 

22. Полумисна О. О. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Тема доповіді: «Робота ініціативної 

групи захисту прав людей з інвалідністю на теренах СРСР». 29.01.2021. 

23. Полумисна О. О. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Рівень забезпечення дітей з особливими освітніми потребами в Україні». 

24. Полумисна О. О. Міжнародна науково-практична конференція «Історія, проблеми та 

необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні», м. Львів. Тема доповіді: 

«Публіцистика Валерія Фефелова як джерело інформації про обставини життя людей з 

інвалідністю в Радянському Союзі». 29-30.01.2021. 

25. Полумисна О. О. Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників суспільних наук», м. Київ. Тема доповіді: «Про життя у 

притулках інвалідів війни та людей з інвалідністю в післявоєнний час». 5-6.02.2021. 

26. Полумисна О. О. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток суспільних 

наук в сучасних умовах: теорія, методологія, практика», м. Київ. Тема доповіді: «Роль 

громадських організацій у життєдіяльності людини з інвалідністю». 12-13.02.2021. 

27. Полумисна О. О. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: 

сучасні тенденції та фактори розвитку», м. Одеса. Тема доповіді: «Стан соціального 

забезпечення та background людей з інвалідністю в період Радянського Союзу». 22-23.01.2021. 

28. Полумисна О. О. Міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні 

наукові читання», м. Київ. Тема доповіді: «Ставлення до людини з інвалідністю в таборах 

Радянського Союзу (за матеріалами книги В. Фефелова «В СССР инвалидов нет!»)». 29-

30.01.2021 

29. Полумисна О. О. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: 

сучасні тенденції та фактори розвитку», м. Одеса. Тема доповіді: «Стереотипи щодо статусу 

«людина з інвалідністю» в період Радянського Союзу». 29-30.01.2021. 
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30. Полумисна О. О. Міжнародна науково-практичній конференція Proceedings of the 1 

International Scientific and Practical Conference «Theory and practice of science: key aspects», Rome, 

Italy. 19-20.02.2021 

31. Полумисна О. О. Х-а Міжнародна конференція «Антропологічні виміри філософських 

досліджень», Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна, Україна, Дніпро. 21.04.21. 

32. Рязанов А. С. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій»  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Смисловий аспект інтернет-мемів». 

33. Рязанов А. С. Наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників 

філологічного факультету. Тема доповіді: «Інформаційна концепція мема». 

34. Снурнікова Ю. М. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в 

епоху цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна, філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема 

доповіді: «Зміни мовленнєвого стилю сучасних телепроектів як тренд епохи 

постжурналістики». 

35. Тарасевич К. І. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Формування іміджу першої леді Олени Зеленської в умовах суспільно-політичної дискусії». 

36. Федорова (Теодорська) Л. І. Міжнародна науково-практична конференція 

«Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). 

Тема доповіді: Етичне та правове регулювання категорії «Дитинство» в українських онлайн-

ЗМІ. 

37. Фоменко В. К. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Проект «Калиновий к@тяг» Укрінформу як принципово нова форма трансформації сервісної 

агенції в самостійне медіа» 

38. Хавкіна Л. М. Міжнародна науково-практична конференція “Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій” (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Опитування в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Журналістика в епохи 

цивілізаційних трансформацій»: первинні результати». 

3. Забезпечено своєчасне подання до захисту дисертацій аспірантами кафедри у 

встановлений термін, ефективну роботу з аспірантами та докторантами. 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій (науковий керівник – проф. Балаклицький М. А.) випускниці аспірантури 2014 р. 

Кушнір Галини 17.12.2020. Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 27.00.04 – теорія 

та історія журналістики, «Релігійна публіцистика Євгена Сверстюка в комунікаційному 

дискурсі «суспільство – церква». 

Дисертацію аспірантки 4 року навчання Хлестової Світлани (завершення аспірантури – 

15.09.2020 р.) було обговорено на кафедрі з позитивним результатом 14.09.2020 р. Згодом, 24 та 

25 червня 2021 року відповідно, на засіданнях кафедри журналістики та Вченої ради 

філологічного факультету було ухвалено рішення про затвердження рецензентами дисертації 

Хлестової Світлани Володимирівни «Графічний сторітеллінг в системі журналістики: історія 

формування, типологія, особливості функціонування у Східній Європі» на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії з галузі знань 06 Журналістика та спеціальності 061 Журналістика 

доктора наук із соціальних комунікацій, професора Балаклицького Максима Анатолійовича та 

кандидата філологічних наук, доцента Полумисну Ольгу Олексіївну і подальше введення їх до 

складу спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені 
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В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. 

У 2020 р. на навчання в докторантурі кафедри журналістики зі спеціальності 

061 Журналістика вступив Курбан О. В. (денна форма, науковий консультант – проф. 

Хавкіна Л. М.). 

Організація наукової роботи студентів та її результати. 

1. Ємець В. А. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Висвітлення терористичного акту у ЗМІ на прикладі подій у Беслані та школі «Колумбайн». 

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

українському інтернет-просторі (березень 2020 р.). Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку» : зб. наук. праць. Переяслав. Вип. 1.60. 2020. С. 38-44. 

3. Пасмурова Л. О. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Позиціонування брендів на різні сегменти аудиторії: порівняльний аспект». 

4. Петріга Д. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Тематичний баланс у новинарних програмах телеканалу «1+1». 

5. Тарасевич К. І. Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху 

цивілізаційних трансформацій» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

філологічний факультет, кафедра журналістики, 20 листопада 2020 року). Тема доповіді: 

«Формування іміджу першої леді Олени Зеленської в умовах суспільно-політичної дискусії». 

Робота членів кафедри у спеціалізованих вчених радах та інших інституціях: 

Балаклицький М. А. – член спецради К 26.807.04 у Київському національному 

університеті культури і мистецтв. 

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

України з філологічних наук та соціальних комунікацій. 

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): 

6. Балаклицький М. А. Відгук на дисертацію Петренко Світлани Іванівни: «Правда як 

соціальнокомунікаційна категорія журналістики», подану до захисту в спеціалізовану вчену 

раду ДФ 26.001.147 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 061 «Журналістика». 

7. Балаклицький М. А. Відгук на автореферат дисертації Соловйова Максима Сергійовича 

«Українське телебачення в інтернеті: аудіовізуальна специфіка та комунікативна цінність» на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.06 

– прикладні соціально-комунікаційні технології. 

8. Хавкіна Л. М. Відгук на автореферат дисертації Башук Алли Іванівни ««Комунікаційні 
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стратегії державної влади в умовах інформаційного суспільства», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – 

прикладні соціально-комунікаційні технології» на здобуття наукового ступеня. 

 

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, 

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 

(М. А. Балаклицьким, Н. В. Нечаєвою, 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 у І семестрі – доц. Бондаренко Т. О., у ІІ семестрі – 

ст. викл. Федорова Л.І.). 

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

існуючої системи доуніверситетської роботи з талановитими дітьми. 

1. Участь в організації ХІV міського турніру юних журналістів для учнів 9-11-х класів 

закладів загальної середньої освіти м. Харкова, організованого Департаментом освіти 

Харківської міської ради з метою розвитку творчих здібностей учнів, надання їм допомоги у 

виборі професії, на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018–2022 

роки, проведеного на базі Харківської гімназії № 12, 15 квітня 2021 р.). 

2. Участь у Журі секції «Журналістика» обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в Харківському 

територіальному відділенні Малої академії наук України: проф. Хавкіна Л. М. (голова журі), 

доц. Нечаєва Н. В., ст. викл. Калашник Н. Б. (члени журі). 

3. Участь у Журі секції «Українська література» обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в Харківському 

ериторіальному відділенні Малої академії наук України: доц. Нечаєва Н. В. (член журі). 

4. Консультування та рецензування робіт на всіх етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Журналістика» в 

Харківському територіальному відділенні Малої академії наук України: 

 Копилова Л. А. (робота Сендецької Марії Вадимівни «Fashion-блогери соціальної 

мережі Instagram: біографічний аспект» (ІІІ місце ІІ етапу);  

 Полумисна О. О. (робота Данець Марії Анатоліївни «Маніпулятивні можливості 

масмедійного тексту» (ІІІ місце ІІ етапу) та робота Фірсової Єлизавети Віталіївни 
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«Мeдіакoнтeнт молодіжних ток-шоу: соціальний вимір»); 

 Федорова Л. І. (робота Піщуліної Валерії Владиславівни «Тревел-журналістика в 

сучасному українському медіапросторі: функціональні та жанрові особливості» (ІІ місце ІІ 

етапу); 

 Хавкіна Л. М. (робота Харланової Єлизавети Миколаївни «Висвітлення проблем 

харківського коксового заводу у сучасних друкованих харківських засобах масової інформації» 

(І місце ІІ етапу та ІІІ місце ІІІ етапу). 

5. Консультування та рецензування проф. Хавкіною Л. М. (а також колективне 

консультування всіма членами журі) роботи учениці, яка представляла Харківську область на 

всеукраїнському ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України у 2021 році, секція «Журналістика», та здобула призове ІІІ місце: Харланова Єлизавета 

Миколаївна, учениця 10 класу КЗ «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» 

Харківської обласної ради, тема роботи «Висвітлення проблем харківського коксового заводу у 

сучасних друкованих харківських засобах масової інформації». 

6. 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; 

7. Представниками кафедри (викладачі, студенти) було проведено консультації в межах 

днів відкритих дверей, презентації освітніх програм 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 офлайн (буклети, виступи 

тощо) та онлайн (у соцмережах – Фейсбук, Інстаграм тощо). 

5. Здійснено дидактичну та психологічну адаптацію першокурсників. 

Проведено зустрічі співробітників кафедри з першокурсниками. Кінець серпня 2020 р. – 

знайомство з кураторами (ст. викл. Калашник Н.Б., ст. викл. Драчова О. П.) та завідувачем 

кафедри (проф. Хавкіна Л. М.), 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. 

Нечаєва Н. В. пройшла підвищення кваліфікації на курсах ТДО (Технологій 

дистанційного навчання) ХНУ імені В. Н. Каразіна (вересень-грудень 2020 р.). Калашник Н. Б. 

та Нечаєва Н. В. –за освітньою програмою «Школа педагогічної новатики» (Харків, ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 31.03 – 23.06.2021). 

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 
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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: 

 Онлайн-зустріч з перекладачами і журналістами Тетяною Родіон, Максимом 

Беспаловим, Юрієм Матевощуком (7.10.2020). 

 Онлайн-зустріч із радіоведучою Оленою Вахницькою на тему «Радіомонтаж» 

(23.10.2020). 

 Онлайн-лекція Павла Казаріна «Правила професії» (27.11.2020). 

 Онлайн-лекція «Все про новини, яким довіряють» від Комітету журналістської етики та 

Мариною Сингаївською, заступницею директора «Укрінформ» (9.02.2021). 

 Онлайн-зустріч з В. Кіпіані «Як боротися за правду і розвінчувати міфи?» (10.03.21). 

 Співпраця з Харківською обласною громадською організацією «Асоціація в підтримку 

громадських ініціатив АССА» в контексті реалізації міжнародних грантових проектів для 

молодіжних лідерів громад та обдарованої учнівської молоді Харківського регіону, яка 

цікавиться журналістикою («Школа лідерства», «Майстерня медіаграмотності», «Молодь не 

толерує корупцію» (квітень 2021 р.), «Мобільна журналістика» (лютий 2021 р.). «Діти 

програмують для просування суспільно важливих ідей», «IT на службі у громади», «Активна 

молодь вчить мультимедіа» (проєкти Meet and Code, вересень 2020 р.). 

Окрім того, отримано такі результати в напрямку оптимізації здійснюваної 

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

участь у додаткових заходах і програмах. 

 Балаклицький М. А. Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи 

Zoom». 28.09.2020 – 02.10.2020. Міжнародне підвищення кваліфікації у Wyzsza szkola 

teologiczno-humanistyczna im. Michala Beliny-Czechowskiego Instytut nauk spolecznych. 

 Балаклицький М. А. Блог викладача як інструмент модернізації навчального процесу 

(12.10.2020 – 16.10.2020). Сумський державний університет. 

 Блажеєвська Ю. М. Проєкт «Використання даних у боротьбі проти маніпуляцій та 

дезінформації» (жовтень-листопад 2020 року). Чеська громадська організація Асоціація з 

міжнародних питань (AMO) у співпраці з «Інтерньюз-Україна» та Texty.org.ua  

 Блажеєвська Ю. М. Навчальний курс «Дані з реєстрів та кадастрів у роботі журналіста-

розслідувача» у рамках проєкту «Використання даних у боротьбі проти маніпуляцій та 

дезінформації» (9-25 березня 2021 року).  

 Калашник Н. Б. Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників 

Каразінського університету за освітньою програмою «Школа педагогічної новатики» (Харків, 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 31.03 – 23.06.2021). 

 Колачинська О. Г. Тренінг на тему «Digital-trainer: антитіла до інфодемії». Сертифікат 

AUP-958-MAY-21 (Академія Української преси, 05-07.04.2021р.). 

 Колачинська О. Г. Тренінг на тему «Як примусити Телеграм-канали працювати на нас». 

Сертифікат AUP-856-APR-21 (Академія Української преси, 13-14.05.2021). 

 Нечаєва Н. В. Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників 

Каразінського університету за освітньою програмою «Школа педагогічної новатики» (Харків, 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 31.03 – 23.06.2021). 

 Нечаєва Н. В. Курси користування системою онлайн-викладання МУДЛ (жовтень-

листопад 2020, ХНУ імені В. Н. Каразіна). 

 Полумисна О. О. Хмарні сервіси для онлайн-навчання на прикладі платформи Zoom. 
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Міжнародне підвищення кваліфікації у Wyzsza szkola teologiczno-humanistyczna im. Michala 

Beliny-Czechowskiego Instytut nauk spolecznych. 

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 Е. О. та ін.). 

Запровадження нових навчальних дисциплін. 

У навчальний процес ініційовано упровадження нових навчальних дисциплін «Вступ до 

фаху» – для здобувачів першого бакалаврського рівня (розробник Блажеєвська Ю. М.), 

«Інформаційні війни» – для здобувачів другого магістерського рівня (розробник Хавкіна Л. М.), 

«Інформаційно-психологічна безпека» – для здобувачів другого магістерського рівня 

(розробник Копилова Л. А), «Медіаетика і медіаправо» – для здобувачів третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти (розробник Копилова Л. А.), «Методи та методологія 

журналістикознавчих і медійних досліджень» – для здобувачів третього освітньо-наукового 

рівня вищої освіти (розробники Хавкіна Л. М., Копилова Л. А.) Запроваджено 

міжфакультетську дисципліну «Імідж у професії» (розробник – Хавкіна Л. М.). 

Видання навчальної літератури. 

1. Полумисна О. О. Електронна журналістика: навчально-методичний посібник. ХНУ 

імені В. Н. Каразіна. 2021. 66 с. 

2. Полумисна О. О. Новітні тенденції в газетній журналістиці: навчально-методичний 

посібник. ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2021. 46 с. 

3. Цуріна Е. О. Інтерв'ю у тележурналістиці: навчально-методичний посібник. ХНУ імені 

В. Н. Каразіна. 2021. 

4. Цуріна Е. О. Художньо-публіцистичне ТБ: навчально-методичний посібник. ХНУ імені 

В. Н. Каразіна. 2021. 

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 інформаційні та 

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

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

(доц. Цуріна 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.), «Загальне редагування» (ст. викл. Блажеєвська Ю. М.) 

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 
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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.). 

 

Завдання за напрямом ІV Стратегії розвитку університету  

«Інфраструктура Каразінського університетського життя у 2025 році» 

Приміщення кафедри та навчальної телестудії частково дооблаштовано, у приміщенні 

телестудії завершуються ремонтні роботи в межах запланованої модернізації.  

У навчальному процесі активно використовуються всі наявні технічні засоби, 

застосовуються різноманітні мультимедійні технології. Зроблено ремонт у навчальній 

телестудії, придбано технічні засоби, необхідні для забезпечення якісної роботи, 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, факультету, кафедри (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. 

Кафедра інтегрована до загальноуніверситетської системи електронного документообігу 

АСКОД, 

3. Здійснено залучення студентського активу до організації навчального процесу та 

оцінки його якості. 

Активна участь студентів кафедри журналістики у роботі студентського самоврядування 

на всіх рівнях. Участь у проведенні моніторингів щодо організації навчального процесу та 

оцінки його якості, зокрема в умовах карантинних обмежень, із обговоренням їх результатів та 

їх урахуванням у подальшій діяльності кафедри. Залучення здобувачів усіх рівнів освіти до 

обговорення освітніх програм (ОПП «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня, ОПП 

«Журналістика» другого (магістерського) рівня, ОНП «Журналістика» третього (освітньо-

наукового) рівня). 

 

 

Завідувач кафедри журналістики    проф. Любов ХАВКІНА 
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