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ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ В 2021/2022 навчальному році
ТА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАПРЯМКУ ВИКОНАННЯ

ЗАВДАНЬ КАФЕДРИЖУРНАЛІСТИКИ ВМЕЖАХ
РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КАРАЗІНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Завдання за напрямом І Стратегії розвитку університету
«Університетська наука у 2025 році»

1. Опубліковано викладачами кафедри наукові статті у виданнях, індексованих у
європейських та світових наукометричних базах даних.

 Polumysna O, Chemakina O. and Bulatov V. The Level of Accessibility of Design of
Christian Temples and Churches in Ukraine // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. 2022.
Volume 42, Issue 3. P. 53-69.
https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2342&context=ree (WEB OF
SCIENCE).

 Synchak, B., Balaklytskyi, M. and Dudarets, V. Non-Religious Influence of the Ukrainian
Orthodox Church of the Moscow Patriarchate on Ukrainian Society // Occasional Papers on Religion
in Eastern Europe, 2022, Vol. 42, Iss. 4, Article 6. – Available at:
https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol42/iss4/6. – https://doi.org/10.55221/2693-2148.2352
(WEB OF SCIENCE)

2. Забезпечено доцільне для профілю наукової діяльності кафедри співвідношення
фундаментальних та прикладних досліджень у 2020 р.

1) Робота над науково-дослідною темою кафедри журналістики філологічного
факультету без фінансування «Актуальні проблеми теорії та історії соціальних комунікацій»
(керівник – проф. Хавкіна Л. М.).

2) 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 тощо, зокрема:

 Курбан О. В. Проблема критичності мислення при споживанні медіаконтенту в умовах
інформаційної війни // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2022. – 28(1). – С. 21–27. – Режим
доступу : https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/download/519/423 (ФАХОВЕ
ВИДАННЯ).

 Полумисна О. О. Комунікація та соціальне служіння Римо-католицької та Греко-
католицької церков людям з інвалідністю в Україні // Вчені записки ТНУ імені
В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2022. – Том 33(72), № 1, Ч. 3. – С. 149–
154. – Режим доступу : http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/33-72-1 (ФАХОВЕ ВИДАННЯ).

 Балаклицький М. Мистическая и научная медицина: есть ли разница? //
Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – № 1. – 2022. – С. 36–39.

 Полумисна О. О. Імідж російських окупантів в Україні // Розділ у колективній науковій
монографії «Російсько-українська війна (2014–2022): історичні, політичні, культурно-освітні,
релігійні, економічні та юридичні аспекти» м. Рига, Латвія.

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.

https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2342&context=ree
https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol42/iss4/6
https://doi.org/10.55221/2693-2148.2352
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsynopsis.kubg.edu.ua%2Findex.php%2Fsynopsis%2Farticle%2Fdownload%2F519%2F423%3Ffbclid%3DIwAR2hPwF5lXtyMPARWSHKc_S31BR-S16pFb2cer_hptbFEIlwK5COKQ37T-U&h=AT22RKxPNPJF-oxqtB6mg_APOqxNTw74o93YkT1gj0SEiv7PGvibmuzq7P9ssGy_qTm9Nt3WxOOYebHEmT-KcX71GsbI1gTCbIGE816WsYeVGGGf0veq1L-_QWXsKuL4likTUQ
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/33-72-1
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Організація:
 Курбан О. В. Участь в організації міжнародного онлайн круглого столу щодо ситуації в

Україні «Ask me anything on Ukraine» (Сінгапур, 28 квітня 2022 р.).
Участі із доповідями та участь у дискусії:
 Хавкіна Л. М. Участь в онлайн-зустрічі представників факультетів / кафедр

журналістики «Організація освітнього процесу на факультетах/кафедрах журналістики в
умовах війни» (ГО «Український інститут медіа та комунікації» в партнерстві з Deutsche Welle
Akademie) (28 квітня 2022 р.).

 Нечаєва Н. В. Участь у семінарі НСЖУ «Як повідомляти про травматичний досвід в
медіа та чому не варто робити сенсацій з історій про статеві злочини» (19 квітня 2022 р.).

 Калашник Н. Б. Онлайн-семінар для викладачів журналістики в умовах війни
«Особливості ефективного асинхронного навчання». Організатор – ГО «Український інститут
медіа та комунікації» (28.04.2022 р.).

 Колачинська О. Г. Участь у семінарі «Протидія дезінформації в умовах війни» (від
голови НМПУ Сергія Штурхецького) (28 лютого 2022 р.).

 Колачинська О. Г. Участь у семінарі «Запобігання діджитал ризикам під час війни» (від
Укртелерадіопресінституту) (20 квітня 2022 р.).

 Колачинська О. Г. Участь у семінарі-мінікурсі «Психологія війни. Як журналістам
працювати з чутливими темами. Частина 1. Як журналістам говорити з полоненими»
(21 квітня 2022 р.).

 Колачинська О. Г. Участь у семінарі-мінікурсі «Психологія війни. Як журналістам
працювати з чутливими темами. Частина 2. Як журналістам говорити з постраждалими від
сексуального насилля» (23 квітня 2022 р.).

 Колачинська О. Г. Участь у семінарі «Резильєнтність під час війни» (9 травня 2022 р.).
4)Науково-публіцистичні публікації і виступи в медіа, зокрема за напрямками наукової та

методичної діяльності кафедри:
 Хавкіна Л. М. «Навчання допомагає психологічно триматися»: як під час війни працює

кафедра журналістики ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Інтерв'ю Тетяні Гонченко для сайту для
викладачів журналістики JTA.com.ua, 28 квітня 2022 р. – Режим доступу :
https://www.jta.com.ua/knowledge-base/navchannia-dopomahaie-psykholohichno-trymatysia-iak-pid-
chas-viyny-pratsiuie-kafedra-zhurnalistyky-khnu-im-v-n-
karazina/?fbclid=IwAR1Y4e0t0ioybrrw1dHj3V0-nM4YuHC6aaXTRu1XqpHcWGu8qg4Fh7BaE7I

 [Курбан О. В.] Alexander V. Kurban: Потужна інформаційно-психологічна атака проти
ЗСУ: Ізюмський напрямок // Сomments.ua. – Режим доступу : https://comments.ua/blog/potuzhna-
informaciyno-psihologichna-ataka-proti-zsu-izyumskiy-napryamok-
1848.html?fbclid=IwAR3lAC8L0XLK8_IbSyCFz_UrWHtxxJR9Etqaq5KGyUVYy66qdXWNGeTuS
uo

 [Курбан О. В.] Alexander V. Kurban: ФСБ готовит на России серию показательных
террористических атак от имени «украинских добробатов» // Сomments.ua. – Режим доступу :
https://comments.ua/blog/fsb-gotovit-na-rossii-seriyu-pokazatelnyh-terroristicheskih-atak-ot-imeni-
ukrainskih-dobrobatov-1828.html?fbclid=IwAR3fny0c94luiBZLb-
pZtS4nQESmJAETYJ0iDYdqlcHhXoXXO_tsDrgY5PU

 [Курбан О. В.] Alexander V. Kurban: Наркотический угар российской армии //
Сomments.ua. – Режим доступу : https://comments.ua/blog/narkoticheskiy-ugar-rossiyskoy-armii-
1824.html?fbclid=IwAR2s_4GTQf43kwNyh9qcnqc-3vg4l3Q1OyPysefMhqwAaFPdFcnVd6n8Xzc

 [Курбан О. В.] Alexander V. Kurban: За 30 дней войны в Украине, минобороны РФ
должно выплатить своим гражданам более 344 млрд. руб. компенсации за убитых и раненных //
Сomments.ua. – Режим доступу : https://comments.ua/blog/za-30-dney-voyny-v-ukraine-
minoborony-rf-dolzhno-vyplatit-svoim-grazhdanam-bolee-344-mlrd-rub-kompensacii-za-ubityh-i-
ranennyh-1813.html?fbclid=IwAR38XsskVpcRF778wzNTa6wmYiaMaAjXR-
1MG5ilct_mOS9HutTcQYNL01w

https://www.jta.com.ua/knowledge-base/navchannia-dopomahaie-psykholohichno-trymatysia-iak-pid-chas-viyny-pratsiuie-kafedra-zhurnalistyky-khnu-im-v-n-karazina/?fbclid=IwAR1Y4e0t0ioybrrw1dHj3V0-nM4YuHC6aaXTRu1XqpHcWGu8qg4Fh7BaE7I
https://www.jta.com.ua/knowledge-base/navchannia-dopomahaie-psykholohichno-trymatysia-iak-pid-chas-viyny-pratsiuie-kafedra-zhurnalistyky-khnu-im-v-n-karazina/?fbclid=IwAR1Y4e0t0ioybrrw1dHj3V0-nM4YuHC6aaXTRu1XqpHcWGu8qg4Fh7BaE7I
https://www.jta.com.ua/knowledge-base/navchannia-dopomahaie-psykholohichno-trymatysia-iak-pid-chas-viyny-pratsiuie-kafedra-zhurnalistyky-khnu-im-v-n-karazina/?fbclid=IwAR1Y4e0t0ioybrrw1dHj3V0-nM4YuHC6aaXTRu1XqpHcWGu8qg4Fh7BaE7I
https://comments.ua/blog/potuzhna-informaciyno-psihologichna-ataka-proti-zsu-izyumskiy-napryamok-1848.html?fbclid=IwAR3lAC8L0XLK8_IbSyCFz_UrWHtxxJR9Etqaq5KGyUVYy66qdXWNGeTuSuo
https://comments.ua/blog/potuzhna-informaciyno-psihologichna-ataka-proti-zsu-izyumskiy-napryamok-1848.html?fbclid=IwAR3lAC8L0XLK8_IbSyCFz_UrWHtxxJR9Etqaq5KGyUVYy66qdXWNGeTuSuo
https://comments.ua/blog/potuzhna-informaciyno-psihologichna-ataka-proti-zsu-izyumskiy-napryamok-1848.html?fbclid=IwAR3lAC8L0XLK8_IbSyCFz_UrWHtxxJR9Etqaq5KGyUVYy66qdXWNGeTuSuo
https://comments.ua/blog/potuzhna-informaciyno-psihologichna-ataka-proti-zsu-izyumskiy-napryamok-1848.html?fbclid=IwAR3lAC8L0XLK8_IbSyCFz_UrWHtxxJR9Etqaq5KGyUVYy66qdXWNGeTuSuo
https://comments.ua/blog/fsb-gotovit-na-rossii-seriyu-pokazatelnyh-terroristicheskih-atak-ot-imeni-ukrainskih-dobrobatov-1828.html?fbclid=IwAR3fny0c94luiBZLb-pZtS4nQESmJAETYJ0iDYdqlcHhXoXXO_tsDrgY5PU
https://comments.ua/blog/fsb-gotovit-na-rossii-seriyu-pokazatelnyh-terroristicheskih-atak-ot-imeni-ukrainskih-dobrobatov-1828.html?fbclid=IwAR3fny0c94luiBZLb-pZtS4nQESmJAETYJ0iDYdqlcHhXoXXO_tsDrgY5PU
https://comments.ua/blog/fsb-gotovit-na-rossii-seriyu-pokazatelnyh-terroristicheskih-atak-ot-imeni-ukrainskih-dobrobatov-1828.html?fbclid=IwAR3fny0c94luiBZLb-pZtS4nQESmJAETYJ0iDYdqlcHhXoXXO_tsDrgY5PU
https://comments.ua/blog/narkoticheskiy-ugar-rossiyskoy-armii-1824.html?fbclid=IwAR2s_4GTQf43kwNyh9qcnqc-3vg4l3Q1OyPysefMhqwAaFPdFcnVd6n8Xzc
https://comments.ua/blog/narkoticheskiy-ugar-rossiyskoy-armii-1824.html?fbclid=IwAR2s_4GTQf43kwNyh9qcnqc-3vg4l3Q1OyPysefMhqwAaFPdFcnVd6n8Xzc
https://comments.ua/blog/za-30-dney-voyny-v-ukraine-minoborony-rf-dolzhno-vyplatit-svoim-grazhdanam-bolee-344-mlrd-rub-kompensacii-za-ubityh-i-ranennyh-1813.html?fbclid=IwAR38XsskVpcRF778wzNTa6wmYiaMaAjXR-1MG5ilct_mOS9HutTcQYNL01w
https://comments.ua/blog/za-30-dney-voyny-v-ukraine-minoborony-rf-dolzhno-vyplatit-svoim-grazhdanam-bolee-344-mlrd-rub-kompensacii-za-ubityh-i-ranennyh-1813.html?fbclid=IwAR38XsskVpcRF778wzNTa6wmYiaMaAjXR-1MG5ilct_mOS9HutTcQYNL01w
https://comments.ua/blog/za-30-dney-voyny-v-ukraine-minoborony-rf-dolzhno-vyplatit-svoim-grazhdanam-bolee-344-mlrd-rub-kompensacii-za-ubityh-i-ranennyh-1813.html?fbclid=IwAR38XsskVpcRF778wzNTa6wmYiaMaAjXR-1MG5ilct_mOS9HutTcQYNL01w
https://comments.ua/blog/za-30-dney-voyny-v-ukraine-minoborony-rf-dolzhno-vyplatit-svoim-grazhdanam-bolee-344-mlrd-rub-kompensacii-za-ubityh-i-ranennyh-1813.html?fbclid=IwAR38XsskVpcRF778wzNTa6wmYiaMaAjXR-1MG5ilct_mOS9HutTcQYNL01w
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 [Курбан О. В.] Alexander V. Kurban: В Беларуси разворачивается активная «рельсовая
война» против российских оккупантов // Сomments.ua. – Режим доступу :
https://comments.ua/blog/v-belarusi-razvorachivaetsya-aktivnaya-relsovaya-voyna-protiv-rossiyskih-
okkupantov-
1804.html?fbclid=IwAR2cq8uzEyrzlZGBaPbqsLHAiilNpNWLd41SmGzVbZ7NFPzkfs_hPm-u-Yk

 [Курбан О. В.] Alexander V. Kurban: Кремль готовится к ограниченному использованию
в Украине оружия массового поражения // Сomments.ua. – Режим доступу :
https://comments.ua/blog/kreml-gotovitsya-k-ogranichennomu-ispolzovaniyu-v-ukraine-oruzhiya-
massovogo-porazheniya-
1799.html?fbclid=IwAR0y6zlHJ4dgwSvnBsMcWjqrhuWjcNEQyaV8py61HMRDr3WzHsikwkEeTW
w

 [Курбан О. В.] Alexander V. Kurban: Террористическая операция российских
диверсантов в василькове: тактика действий российской армии в современной войне //
Сomments.ua. – Режим доступу : https://comments.ua/blog/terroristicheskaya-operaciya-rossiyskih-
diversantov-v-vasilkove-taktika-deystviy-rossiyskoy-armii-v-sovremennoy-voyne-
1797.html?fbclid=IwAR2gdwNG-ZWO0JhQyewhkCw7lCIDrEaN-8cISNM9XSiRd40qeLG-cZ8fXL0

3. Забезпечено своєчасне подання до захисту дисертацій аспірантами кафедри у
встановлений термін, ефективну роботу з аспірантами та докторантами.

Дисертацію Хлестової Світлани «Графічний сторітеллінг в системі журналістики: історія
формування, типологія, особливості функціонування у Східній Європі» (завершення
аспірантури – 15.09.2020 р.) рекомендовано до захисту за результатами розширеного засідання
кафедри журналістики (протокол № 3 від 05.10.2022 р., рецензенти – проф. Балаклицький М. А.,
доц. Полумисна О. О.), призначено опонентів, підготовлено і подано до розгляду повний пакет
документів.

У 2022 р. на навчання в докторантурі кафедри журналістики зі спеціальності
061 – Журналістика вступила Нечаєва Н. В. (денна форма, науковий консультант – проф.
Хавкіна Л. М.).

У 2022 р. на навчання аспірантурі кафедри журналістики філологічного факультету
(спільно з кафедрою медіакомунікацій соціологічного факультету) вступили 4 аспіранти (денна
форма, 1 за кошти держзамовлення, 3 на контрактній основі): Мірошниченко С. (науковий
керівник – проф. Хавкіна Л. М., кафедра журналістики), Мамаєв А. (науковий керівник –
проф. Хавкіна Л. М., кафедра журналістики), Семченко В. (науковий керівник –
проф. Балаклицький М. А., кафедра журналістики), Махова К. (науковий керівник –
проф. Стародубцева Л. В., кафедра медіакомунікацій).

У 2022 р. аспірантуру завершили 3 аспірантів: Литвишко Є. (науковий керівник –
проф. Хавкіна Л. М., кафедра журналістики), Рязанов А. (науковий керівник –
проф. Балаклицький М. А., кафедра журналістики), Колачинська О. (науковий керівник –
доц. Снурнікова Ю. М., кафедра журналістики). Усі виконали навчальний план та представили
на розгляд кафедри тексти робіт.

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 (взяла участь у засіданнях, виступила як
експерт).

Балаклицький М. А. – член спецради К 26.807.04 у Київському національному
університеті культури і мистецтв.

Участь членів кафедри у роботі редколегій наукових видань:
Кафедра здійснює роботу над виданням «Вісника Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації» (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

https://comments.ua/blog/v-belarusi-razvorachivaetsya-aktivnaya-relsovaya-voyna-protiv-rossiyskih-okkupantov-1804.html?fbclid=IwAR2cq8uzEyrzlZGBaPbqsLHAiilNpNWLd41SmGzVbZ7NFPzkfs_hPm-u-Yk
https://comments.ua/blog/v-belarusi-razvorachivaetsya-aktivnaya-relsovaya-voyna-protiv-rossiyskih-okkupantov-1804.html?fbclid=IwAR2cq8uzEyrzlZGBaPbqsLHAiilNpNWLd41SmGzVbZ7NFPzkfs_hPm-u-Yk
https://comments.ua/blog/v-belarusi-razvorachivaetsya-aktivnaya-relsovaya-voyna-protiv-rossiyskih-okkupantov-1804.html?fbclid=IwAR2cq8uzEyrzlZGBaPbqsLHAiilNpNWLd41SmGzVbZ7NFPzkfs_hPm-u-Yk
https://comments.ua/blog/kreml-gotovitsya-k-ogranichennomu-ispolzovaniyu-v-ukraine-oruzhiya-massovogo-porazheniya-1799.html?fbclid=IwAR0y6zlHJ4dgwSvnBsMcWjqrhuWjcNEQyaV8py61HMRDr3WzHsikwkEeTWw
https://comments.ua/blog/kreml-gotovitsya-k-ogranichennomu-ispolzovaniyu-v-ukraine-oruzhiya-massovogo-porazheniya-1799.html?fbclid=IwAR0y6zlHJ4dgwSvnBsMcWjqrhuWjcNEQyaV8py61HMRDr3WzHsikwkEeTWw
https://comments.ua/blog/kreml-gotovitsya-k-ogranichennomu-ispolzovaniyu-v-ukraine-oruzhiya-massovogo-porazheniya-1799.html?fbclid=IwAR0y6zlHJ4dgwSvnBsMcWjqrhuWjcNEQyaV8py61HMRDr3WzHsikwkEeTWw
https://comments.ua/blog/kreml-gotovitsya-k-ogranichennomu-ispolzovaniyu-v-ukraine-oruzhiya-massovogo-porazheniya-1799.html?fbclid=IwAR0y6zlHJ4dgwSvnBsMcWjqrhuWjcNEQyaV8py61HMRDr3WzHsikwkEeTWw
https://comments.ua/blog/terroristicheskaya-operaciya-rossiyskih-diversantov-v-vasilkove-taktika-deystviy-rossiyskoy-armii-v-sovremennoy-voyne-1797.html?fbclid=IwAR2gdwNG-ZWO0JhQyewhkCw7lCIDrEaN-8cISNM9XSiRd40qeLG-cZ8fXL0
https://comments.ua/blog/terroristicheskaya-operaciya-rossiyskih-diversantov-v-vasilkove-taktika-deystviy-rossiyskoy-armii-v-sovremennoy-voyne-1797.html?fbclid=IwAR2gdwNG-ZWO0JhQyewhkCw7lCIDrEaN-8cISNM9XSiRd40qeLG-cZ8fXL0
https://comments.ua/blog/terroristicheskaya-operaciya-rossiyskih-diversantov-v-vasilkove-taktika-deystviy-rossiyskoy-armii-v-sovremennoy-voyne-1797.html?fbclid=IwAR2gdwNG-ZWO0JhQyewhkCw7lCIDrEaN-8cISNM9XSiRd40qeLG-cZ8fXL0
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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. Проф. Балаклицького М. А. було залучено до редколегії окремих тематичних
випусків іноземних наукових видань.

Участь в атестації наукових кадрів (підготовка відгуків на автореферати дисертацій):
Хавкіна Л. М. Відгук на автореферат дисертації Войтович Наталії Олегівни «Правові,

етичні та соціально-психологічні аспекти політичної реклами як складової соціальних
комунікацій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій (Дніпро, 2021 р.).

Завдання за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету
«Освітня діяльність у 2025 році»

1. Акредитація освітніх програм.
Успішно пройдено акредитацію освітньої програми «Журналістика» третього (освітньо-

наукового) рівня. Отримано Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти від 1 березня 2022 р., протокол № 3 (8): акредитувати освітню програму «Журналістика»
третього (освітньо-наукового) рівня.

2. 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), частина з них
мають документи на підтвердження цієї кваліфікації.

Проф. Балаклицький М. А. у вересні 2018 р. – 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 та ін.).

3. Досягнуто домовленості про продовження та / або підписання договорів про
співпрацю з роботодавцями, організаціями, де працюють випускники університету.

4. Забезпечено проведення виробничих практик студентами кафедри поза межами
університету (осінній семестр) та в межах університету (весняний семестр, з огляду на
засади безпеки в умовах війни) (відповідальні по кафедрі – доц. Федорова Л. І., викл.
Каняхіна В. Ф., зав. каф. проф. Хавкіна Л. М.).

5. За кількома постійними та новими напрямками здійснено підтримку та посилення
існуючої системи доуніверситетської роботи з талановитими дітьми.

1. 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),
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доц. Нечаєва Н. В. (член журі).
2. 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).

3. 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: здійснювали доц.
Блажеєвська Ю. М., доц. Копилова Л. А., доц. Полумисна О. О., доц. Федорова Л. І., проф.
Хавкіна Л. М., ст. викл. Калашник Н. Б.

4. 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.

5. 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 проходили виробничу практику.

Поширення інформації рекламного характеру в різних формах офлайн та онлайн (у
соцмережах – Фейсбук, Інстаграм тощо).

5. Здійснено дидактичну та психологічну адаптацію першокурсників.
Проведено зустрічі співробітників кафедри з першокурсниками: знайомство з кураторами

(проф. Балаклицький М. А., доц. Снурнікова Ю. М.) та завідувачем кафедри (проф.
Хавкіна Л. М.), 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.

6. Здійснено роботу в напрямку освоєння технології електронного навчання.
Вдосконалено володіння викладачами кафедри технологією електронного навчання.

Наразі весь склад кафедри здатний повністю забезпечувати навчальний процес на всіх рівнях
освіти в дистанційному режимі в ситуації карантину та військових обставин, в синхронному та
асинхронному режимі.

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).

Окрім того, отримано такі результати в напрямку оптимізації здійснюваної
кафедрою освітньої діяльності та забезпечення якості освіти.
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Робота з кадрами. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань, а також
участь у додаткових заходах і програмах.

 Хавкіна Л. М. Стажування на кафедрі медіакомунікацій соціологічного факультету
ХНУ імені В. Н. Каразіна (01 листопада 2021 р. – 31 січня 2022 р.).

 Блажеєвська Ю. М. Навчальний курс для викладачів факультетів та кафедр
журналістики університетів України «Журналістика в умовах воєнного часу» (23 травня –
14 червня 2022 р.).

 Блажеєвська Ю. М. Онлайн-інтенсив «Як робити інтерв’ю» від Litosvita (28 лютого –
2 березня 2022 р.).

 Нечаєва Н. В. Участь у практичній онлайн-лекції «Журналістика в часи воєнного
стану». Шведський фонд підтримки журналістів, організатори – пул організацій, зокрема
Український інститут медіа і комунікації, Комісія з журналістської етики, ГО «Жінки в медіа» у
партнерстві з ITP Media Східна Європа (4 квітня 2022 р.).

 Нечаєва Н. В. Практична дискусія для медійників і медійниць «Розуміємо дитину: як
журналісту не нашкодити неповнолітнім, що переживають війну». Комісія з журналістської
етики та Координатор проектів ОБСЄ в Україні (13.06.2022 р.).

 Калашник Н. Б. Онлайн-семінар для викладачів журналістики «Як вести ефективний
діалог зі студентами». Організатор – ГО «Український інститут медіа та комунікації» та
Deutsche Welle Akademie (16.09.2021 р.).

 Калашник Н. Б. Онлайн-семінар з медіаграмотності «Як знаходити та перевіряти
джерела інформації». Організатор – Український інститут медіа та комунікації та IREX в
Україні (26.01.2022 р.).

 Калашник Н. Б. Онлайн-семінар «Як виявити та розвінчати діпфейк». Організатор – ГО
«Український інститут медіа та комунікації» (02.02.2022 р.).

 Калашник Н. Б. Онлайн-семінар «Як уникнути маніпуляцій соціологічними даними».
Організатор – ГО «Український інститут медіа та комунікації» (09.02.2022 р.).

 Калашник Н. Б. Онлайн-дискусія «Інфомедійна грамотність та журналістська освіта».
Організатор – ГО «Український інститут медіа та комунікації» (16.02.2022 р.).

 Калашник Н. Б. Онлайн-дискусія «Журналістський матеріал як інструмент в судовому
розгляді щодо збройних конфліктів, національні та міжнародні аспекти». Організатор – Комісія
з журналістської етики та Координатор проектів ОБСЄ в Україні (15.04.2022 р.).

 Калашник Н. Б. Практичний вебінар «Як вберегтися від наслідків інформаційних
впливів журналісту та його аудиторії під час війни». Організатор – Комісія з журналістської
етики та Координатор проектів ОБСЄ в Україні (13.05.2022 р.).

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., Драчова О. П.,
Снурнікова Ю. М., Цуріна Е. О. та ін.).

Запровадження нових навчальних дисциплін.
У навчальний процес ініційовано упровадження нових навчальних дисциплін, зокрема:

«Аналіз медіатексту» (проф. Хавкіна Л. М.), «Кількісні та якісні методи в журналістиці й
журналістикознавстві» (доц. Копилова Л. А.) – для здобувачів першого бакалаврського рівня;
«Спічрайтинг та дискусія» (доц. Копилова Л. А.), «Нові тенденції в журналістиці» (доц.
Полумисна О. О.), «Відеоконтент та візуалізація в медіа» (доц. Драчова О. П.), «Мультимедійна
журналістика» (доц. Полумисна О. О.) – для здобувачів другого магістерського рівня;
«Медіаетика і медіаправо» (лоц. Копилова Л. А.), «Методи та методологія журналістикознавчих
і медійних досліджень» (доц. Копилова Л. А.) – для здобувачів третього освітньо-наукового
рівня вищої освіти.

Видання навчальної літератури.
1. Цуріна Е. О. Інтерв'ю у тележурналістиці: навчально-методичний посібник. ХНУ імені
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В. Н. Каразіна.
2. Цуріна Е. О. Художньо-публіцистичне ТБ: навчально-методичний посібник. ХНУ імені

В. Н. Каразіна.
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.

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», «Імідж у професії» (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» (доц. Драчова О. П.), «Основи
радіожурналістики» (проф. Балаклицький М. А.), «Кількісні та якісні методи в журналістиці й
журналістикознавстві», «Журналістська деонтологія», «Психологія журналістської творчості»
(доц. Копилова Л. А.), «Загальне редагування» (доц. Нечаєва Н. В.) та інших. У період
карантинних обмежень та військової ситуації 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,
конкурсні проєкти тощо (проф. Хавкіна Л. М., проф. Балаклицький М. А., доц. Нечаєва Н. В.,
доц. Копилова Л. А., доц. Снурнікова Ю. М., доц. Блажеєвська Ю. М. та ін.).

1. Зовнішня діяльність кафедри журналістики

Країн
а

Міст
о

ЗВО,
наукова
установа,
організація

Види
діяльнос

ті

Тематика
співробітницт

ва

Підстава,
дата

укладання
та термін дії

Відповідальн
а особа
від

закордонного
ЗВО /

організації

Відповідальна
особа

від структурного
підрозділу

Каразінського
університету

Ефекти
вність
співро
бітниц
тва,

резуль
тати

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Чесь
ка
Респ
ублі
ка

Прага

Чеська
громадська
організація
«Асоціація з
міжнародних
питань»
(АМО,

www.amo.cz)
за підтримки
МЗС Чехії

освітні
й

навчал
ьний
курс

«Журналіс
тика в
умовах
воєнного
часу»

проєкт
«Підвищенн
я якості
навчання
молодих

журналістів
в Україні»

Зденка
Вагнерова,
координатор
міжнародних
проектів
Асоціації з
міжнародних

питань

Блажеєвська
Юлія

Миколаївна,
доцент
кафедри

журналістики

серти
фікат
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Пол
ьща

Новий
Сонч

неурядова
організація
Małopolskie
Towarzystwo
Oświatowe

клуб
медіагр
амотно
сті

Клуб
медіаграмо
тності для
біженців з
України

контракт

Снурнікова
Юлія

Михайлівна,
доцент
кафедри

журналістики

Пол
ьща

Нови
й

Сонч

неурядова
організація
Małopolskie
Towarzystwo
Oświatowe

літній
інтенсив

Школа
юних

журналістів
для

польських
та

українських
школярів
13-18 років

контракт

Снурнікова
Юлія

Михайлівна,
доцент
кафедри

журналістики

Авс
трія

Клаг
енфу
рт

Університет
Альпен-
Адріа у

Клагенфурті

наукова
робота
(дослідж
ення) –
молодши

й
науковий
співробіт
ник.

Навчан
ня:

магістр
атура
«славіс
тика»
PhD-
програ
ма

«прикл
адна
лінгвіс
тика»

Ukrainisch-
russisches

und
russisch-

ukrainisches
Code
Mixing.

Untersuchu
ngen in drei
Regionen
im Süden

der Ukraine.
Ein

dreijähriges
Forschungs
projekt im
Rahmen des
D-A-CH-
Programms
von FWF
und DFG

Славістика.
Прикладна
лінгвістика

молодший
науковий
співробітни
к в проєкті
Ukrainisch-
russisches

und russisch-
ukrainisches

Code
Mixing.

Untersuchun
gen in drei
Regionen im
Süden der
Ukraine. Ein
dreijähriges
Forschungsp
rojekt im

Rahmen des
D-A-CH-
Programms
von FWF
und DFG

(2020-2023)

Тільманн
Ройтер,
професор
кафедри

словянського
мовознавства
Університету
Альпен-
Адріа у

Клагенфурті

Литвишко
Євгенія
Сергіївна

2. Участь у міжнародних проєктах (грантах)

№

з/
п

Назва
проєкту

Тривалість
проєкту Організація-донор

Координатор/
відповідальна

особа на
факультеті /
в інституті /
підрозділі

Короткий опис змісту
проєкту

Посилан
ня на
сайт

проєкту,
онлайн-

1. Начальний
курс
«Журналісти
ка в умовах
воєнного

32 години,
травень–
червень
2022 р.

Чеська
громадська
організація
«Асоціація з
міжнародних

Блажеєвська
Юлія
Миколаївна,
доцент
кафедри

Під час перебування
у Празі відбулися
два інтенсивних
тренінги на тему
журналістики даних,

www.a
mo.cz
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часу» в
межах
проєкту
«Підвищенн
я якості
навчання
молодих
журналістів
в Україні»

питань» за
підтримки МЗС
Чехії.
Зденка Вагнерова,
координатор
міжнародних
проектів Асоціації
з міжнародних
питань

журналістики можливостей OSINT
під час воєнного
стану, зустрічі з
чеськими
журналістами, візити
до чеських медіа

2. «Вивчай та
розрізняй:
інфо-
медійна
грамотність»

Січень-
лютий 2022
р.

IREX (Рада
наукових
досліджень та
обмінів) за
підтримки
Посольств
Великої Британії.
Проєкт
реалізовано
Харківською
обласною
громадською
організацією
«Асоціація
АССА», керівник
Ганна Улановська
(Харків)

Снурнікова
Юлія
Михайлівна,
доцент
кафедри
журналістики

СнурніковоюЮ. М.
як тренером з
медіаграмотності
проведено два
тренінги:
1) для співробітників
Східного
міжрегіонального
управління
міністерства юстиції
(м. Харків)
«Медіаграмотні
підходи у зовнішній
роботі
держслужбовців із
громадськістю та
ЗМІ» (13 січня 2022
р.);
2) для лідерів громад
Харківської області
«Інформаційна дієта
та критичне
мислення сучасного
проактивного
лідера» (15 січня
2022 р.).

http://w
ww.ass
a.khark
ov.ua/

Завдання за напрямом ІV Стратегії розвитку університету
«Інфраструктура Каразінського університетського життя у 2025 році»

Приміщення кафедри та навчальної телестудії було частково дооблаштовано, у
приміщенні телестудії перед початком повномасштабної війни завершувалися ремонтні роботи
в межах запланованої модернізації. Наразі приміщення кафедри та навчальної телестудії є
частково пошкоджені внаслідок військових дій. У навчальному процесі активно
використовуються всі наявні технічні засоби, застосовуються різноманітні мультимедійні
технології.

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
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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.
Працює сайт кафедри журналістики та корпоративні акаунти в соцмережах кафедри та

навчальної телестудії – 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 (Лютенко В., Піксасова А. та ін.). Участь у проведенні моніторингів щодо
організації навчального процесу та оцінки його якості, зокрема в умовах карантинних обмежень
та військової ситуації, 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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