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Цей звіт охоплює 2016-2017 навчальний рік.
Інститут журналістики є підрозділом Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Протягом навчального року (до реорганізації підрозділів)
діяльність інституту журналістики забезпечували:
 10 кафедр (видавничої справи та редагування, мультимедійних технологій і
медіадизайну, історії журналістики, кіно- і телемистецтва, мови та
стилістики, періодичної преси, реклами та зв’язків з громадськістю,
соціальних комунікацій, телебачення і радіомовлення);
 7 навчальних лабораторій (інформаційно-обчислювальний сектор, кіно- та
телемистецтва, навчально-видавнича група, навчально-поліграфічний сектор, радіостудія, студія медіадизайну, телевізійна студія), після
реорганізації: міжкафедральна навчальна медіалабораторія, інформаційнообчислювальний сектор,
навчально-видавнича
група,
навчальнополіграфічний сектор);
 навчально-організаційна група (деканат).
До управління в інституті було задіяно 3 заступники директора – з
навчально-виховної роботи, науково-педагогічної роботи та звʼязків з
громадськістю.
До навчально-організаційної, наукової роботи було залучено профспілкову
організацію співробітників, студпарламент та створений ним центр DVІЖ
production, який включає: культурно-мистецький департамент, соціальний
департамент, департамент працевлаштування,
департамент зв’язків з
громадськістю, спортивний департамент, технічний департамент, прес-центр;
студентську профспілку та товариство молодих учених.
На базі інституту працювала спеціалізована вчена рада, науково-методична
рада.
Учена рада інституту журналістики постійно розглядала важливі питання
колективу та приймала необхідні рішення для функціонування інституту.
Минулий рік теж був складним для організації навчального процесу,
оскільки в університеті почався перехід на нові стандарти вищої освіти, які
існують лише як тимчасово затверджені, та нову модель організації навчання.
Відповідно діяльність директора та його заступників протягом року проходила у цих складних умовах, і як висновок: я і моя команда та весь колектив вижили без значних втрат і з надією на краще. Свідченням цього є показники нашої
діяльності, які буде наведено далі.
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Студенти
Як зазначається у Звіті ректора, «найвищі прохідні бали традиційно
спостерігалися на популярних юридичних, економічних спеціальностях,
спеціальностях Інститутів міжнародних відносин, журналістики, філології, а
також спеціальностях, що пов'язані з IT". У цьому році ми посідаємо 5 місце в
університеті за кількістю студентів – їх у нас 1331 (16 іноземців). У минулому
році студентів у нас було майже стільки ж – 1348 (18 іноземців) і ми посідали 6
місце. Найбільше студентів, як завжди, в інституті філології – нині їх 3050 (131
іноземець). Найбільше іноземців в інституті біології та медицини – 229, хоч у
минулому році було всього 8.

Проте наступна таблиця зі звіту ректора дещо насторожує: у нас на перший
курс приходить іноземців мало, ніж на деякі інші факультети (див. таблицю
нижче). Причиною є всього-на-всього одна англомовна магістерська програма. У
той же час, на факультетах, що мають більше іноземців, англомовних навчальних
програм більше.
Чи так важливо мати іноземців серед студентів інституту? Звичайно, бо це і
момент визнання наших навчальних програм, й обмін культурним досвідом, і
поширення українських знань у світі. Можливо, українська журналістика не є
такою привабливою для іноземців, як європейська чи штатівська? Можливо.
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У 2016-2017 році продовжила працювати програма подвійних дипломів з
факультетом політичних наук і журналістики Університету імені Адама
Міцкевича в Познані на базі магістерської програми з медіакомунікацій.
Також вперше в Україні розпочалася підготовка спортивних журналістів
разом з університетом фізичної культури та спорту (гарант програми доц.
Волобуєва А. М.)
За звітний період кількість студентів на першому курсі збільшилася – 4 групи
бакалаврів замість 3 на спеціальності «Журналістика», збільшилася також
кількість студентів «Аудіовізуального мистецтва та виробництва».
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Навчально-методична робота
Освітні програми.
1. Апробація нових магістерських програм. За звітний період в Інституті
журналістики відкрито 2 абсолютно нові програми – Військова
журналістика та Мовлення на зарубіжні країни. Практика показала, що
«Військова журналістика» не користується попитом у студентів, тому набір
на цю програму в наступному навчальному році не оголошувався.
Натомість, Інститут журналістики розробив і подав до оголошення
конкурсу 9 нових навчальних програм: «Видавничі бізнес-комунікації»,
«Дитячі видання», «Інформаційне забезпечення агробізнесу», «Міжнародна
редакція ЗМІ», «Незалежне кіновиробництво», «Правова журналістика»
«Соціально-правозахисна журналістика», «Туристична журналістика»,
«Цифрові медіа». Чотири із названих програм будуть виконуватися спільно
з партнерами: 2 партнери - це українські навчальні заклади, для
магістерських програм «Інформаційне забезпечення агробізнесу» та
«Правова журналістика», а от «Дитячі видання» і «Незалежне
кіновиробництво» будуть реалізовані разом з англійськими партнерами –
університетом Бад Спа.
2. Перспективним можна вважати відкриття програми підготовки магістрів
аудіовізуального мистецтва та виробництва, для відкриття якої кафедра
зробила все можливе, але з огляду на позицію МОН щодо ліцензування
програм та відсутність механізмів для такої діяльності програма не була
відкрита.
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Якість навчання.
Цікава тенденція спостерігається у формуванні якісних підходів до навчання
студентів. Після уведення 45% межі для отримання стипендії в КНУ менше уваги
стали приділяти якісним показникам оцінювання на факультетах, тепер стипендія
не прив’язана до рівня успішності. Водночас, об’єктивність роботи викладачів
Інституту журналістики залишається на належному рівні – якісні показники
успішності не виросли, з попередніх років, коли ми всерйоз боролися з
потоковими відмінними оцінками, - це свідчить про серйозну роботу кафедр над
критеріями та формами оцінювання знань.
Зі Звіту ректора: «Уже традиційно відзначається найбільша кількість відмінників
серед студентів денної форми за програмами освітнього ступеню бакалавра в
Інституті філології (26 %), на факультетах психології (24 %) та інформаційних
технологій (23 %). У цих самих структурних підрозділах, а також на географічному та
історичному факультетах, в Інституті високих технологій традиційно показники
якісної успішності є найвищими в університеті (на рівні 53‐67 %). Найменша
кількість відмінників (менше 9 %) зафіксована у ННІ "Інститут геології", ННЦ
"Інститут біології та медицини" та Військовому інституті, а найнижча якісна
успішність (менше 35 %) – у Військовому інституті, на механіко‐математичному
факультеті, факультеті радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем.
Щоправда, після зміни порядку стипендіального забезпечення ці відмінності рівнів
оцінювання вже не впливають на розподіл стипендіального фонду між факультетами.
Найбільша кількість студентів, які отримали незадовільні оцінки (понад 10 %),
спостерігалась на факультеті інформаційних технологій та юридичному факультеті.
За освітнім рівнем магістра денної форми навчання найбільша кількість
відмінників (понад 40 %!!!) навчається на географічному та фізичному факультетах,
найменше відмінників (до 15 %) – в Інституті журналістики та в ННІ "Інститут
геології". Надзвичайно високий (понад 70 %) рівень якісної успішності демонструють
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студенти магістратури Інституту філології (77 %), фізичного (79 %), географічного
(74 %), хімічного (71 %) факультетів та Інституту міжнародних відносин (72 %).
Найбільша кількість студентів, які отримали незадовільні оцінки, – у Військовому
інституті (майже 12 %), на факультеті інформаційних технологій (майже 9 %) та
юридичному факультеті (7,5 %)».
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Якість освіти дедалі більшою мірою починає залежати від оцінок
роботодавців, вироблених у студентів професійних компетентностей, в основі
яких лежить здатність усвідомлено виконувати фахівцем виробничі дії.
Компетентнісний підхід до навчання – це той виклик для освіти, який необхідно
перебороти шляхом зміни стратегії та тактик навчання, ставлячи в центр уваги
педагогів формування умінь та навичок та здатність пояснювати на наукових
засадах те, що ти робиш. Через те так багато уваги зараз приділяється практично
орієнтованому навчанню, підвищенню ролі практик у підготовці фахівців.
Зі Звіту ректора: «Виробнича практика – це короткий, але складний і
напружений відрізок професійно‐трудової кар'єри майбутнього фахівця. Тому
необхідно приділяти більш вагому увагу практичній підготовці студентів,
налагодженню зв'язків і співпраці з роботодавцями. Усталений позитивний
досвід організації виробничих практик є на географічному та юридичному
факультетах, в ННІ "Інститут геології", Інституті журналістики тощо.
На жаль, бази проходження практики часто не мають змоги приймати
одночасно велику кількість студентів, що подали заяви на проходження
практики, а це змушує факультети розробляти гнучкі графіки навчального
процесу та передбачати можливість проходження практики у різні терміни.
Із тих самих причин кафедри зазвичай заохочують студентів до
8

самостійного
пошуку
місць
проходження практики поза межами
Університету.
Серед наявних договорів із базами практик, як і торік, суттєво
переважають (83,7 %) короткотермінові, що пояснюється небажанням
роботодавців брати на себе довготривалі зобов'язання в умовах економічної
нестабільності.
Особливо
багато короткотермінових
договорів
на
факультеті комп'ютерних наук та кібернетики, економічному факультеті, в
ННЦ "Інститут геології", Інституті журналістики, на географічному
факультеті. У 2016/17 н. р. певну кількість довготривалих угод із
установами, підприємствами та організаціями різних форм власності вдалося
укласти ННЦ "Інститут біології та медицини" та історичному
факультету. 2,3 % студентів проходять практику у зарубіжних компаніях:
переважно – це студенти факультету комп'ютерних наук та кібернетики,
фізичного та географічного факультетів, а також ННЦ "Інститут біології
та медицини".
2017 року спільно із Центром кар'єрного розвитку "Студ‐Поінт" сектор
організував дві Ярмарки вакансій, власними силами провів "Дні кар'єри " за
підтримки НМЦ ОНП, адміністрацій економічного факультету та Інституту
журналістики».
Якість нашої освіти визначається двома показниками: компетентнісним
підходом до навчання та інтегрованістю нашої освіти в європейську. У цьому
напрямку ми й працювали протягом 2016-2017 н.р. Проте маю визнати, що з
обʼєктивних причин, а саме через відсутність затверджених стандартів вищої
освіти, ми не можемо похвалитися, як з рештою, й інші факультети, що і в цьому
році ми досягли у цій справі значного успіху. Справа переходу на
компетентнісний підхід є доволі розтягненим у часі еволюційним процесом: ми
скоріше придивляємося до нового, ніж запроваджуємо його. Повинен щиро
зізнатися, що стратегічно сповідуючи компетентнісний підхід, я тактично обрав
вичікувальну позицію, оскільки добре усвідомлюю усі негативні для колективу
наслідки революційного впровадження у навчання цього підходу. Мій
менеджерський досвід підказує, що в цій справі треба бути дуже обережним,
спостережливим і відчути той момент, коли перехід на компетентнісний підхід
задасть найменше шкоди колективові. Про що власне мова? Мова про таку
організацію навчання, коли в основу нашого навчального плану буде покладено
не поділ на змістові блоки, а поділ на компетентності; коли до навчального
процесу залучатимуться ті викладачі, які здатні формувати ці компетентності. А
чи можна залишити все по-старому, обізвати старі дисципліни модулями з
формування передбачених стандартом компетентностей? Можна. Але є один
ризик: НАЗЯО перевірятиме не наш план і не знання з наших дисциплін, а
передбачені стандартом компетентності у студентів – сформовані вони чи ні.
Другий показник – інтегрованість нашої освіти в європейську, оскільки їхня
освіта перебуває на шляху активного впровадження компетентнісного підходу в
навчання. Усі ці програми подвійного дипломування, спільної підготовки
фахівців із зарубіжними університетами, участь в академічній мобільності
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студентів та викладачів – все це і є проявом інтегрування. Важливим чинником є і
залучення зарубіжних викладачів у наш навчальний процес. Зі Звіту ректора:

Звичайно, мало гостьових професорів у нас, але є. Потрібно розвивати цю
справу, кафедрам необхідно запрошувати своїх колег з інших університетів до
нас.

10

11

Наукова робота
Оцінка ефективності наукової роботи усіх підрозділів університету у
минулому та особливо у цьому році робиться в системі таких показників:
 наявність праць викладача та наукового співробітника у
наукометричних базах Scopus, Web of Science, Copernicus;
 цитування наших праць і відображення цього факту у тих же
наукометричних базах;
 включення наукових періодичних видань до наукометричних баз;
 отримання фінансування під наукові теми через проходження конкурсу.
Зараз більш важливим є показник h-індекс, а не кількість публікацій, кількість
зароблених грошей на наукових дослідженнях на 1 грн фінансування цього
дослідження.
Перелік заходів, пов’язаних з науковою роботою
№
Вид роботи
1 Проведення трьох наукових конференцій в Інституті журналістики
2 Проведення інтелектуальної гри “Що? Де? Коли?” між командами студентів, аспірантів та
викладачів, присвяченої Дню науки в університеті
3 Участь в організації та проведенні спільної конференції з Академією імені Яна Длугоша в
м. Ченстохово (Польща)
4 Зарахування на навчання 7 аспірантів, з яких 1 іноземний громадянин.
5 Зараховано на стажування аспірантку з Університету імені Адма Міцкевича (м. Познань,
Польща)
6 Проведення наукової експертизи та здійснення наукового консультування для здобувача з
Республіки Ірак
7 Редизайн та постійне наповнення і оновлення сайту “Наукова сторінка Інституту
журналістики”
8 Взяли участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт 9
студентів, з яких 8 здобули переможні місця
9 Співробітниками Інституту опубліковано 386 наукових статей.
10 Отримали нагороди та відзнаки від КНУ та МОН 4 співробітники ІЖ
11 Захищено 1 докторська та 4 кандидатських дисертацій
12 Співробітники ІЖ взяли участь у 197 наукових конференціях

Традиційно наука в університеті ведеться двома категоріями співробітників:
викладачами та власне науковими співробітниками, які працюють на бюджетних
темах або темах госпдоговірних.
У Звіті ректора наводяться дані про місце нашого інституту серед інших
підрозділів у науковому просторі університету на рівні бюджетних наукових тем:
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Останніми роками важливим показником ефективності наукової роботи є
публікації у журналах, що входять до міжнародних баз даних. За цим показником
ми є у списку (див. Звіт ректора), але потрібно наполегливо працювати, щоб
друкуватися у світових журналах:
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Аспірантура.
Найвищі показники ефективності серед соціогуманітарних факультетів
мають доктори наук економічного (81 %), філософського (81 %), історичного
(80 %) факультетів та Інституту журналістики (80 %); серед природничих
факультетів – доктори наук факультету інформаційних технологій (100 %),
хімічного факультету (85 %) та ННЦ "Інститут біології та медицини" (76 %).
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Докторантура.

Велика увага приділяється впізнаваності наших науковців у світовому
науковому просторі, адже посилання на нас, використання наших робіт у
навчальному процесі зарубіжних університетів, запрошення до співпраці великою
мірою залежить від того, чи знають про нас взагалі.
У Звіті ректора є цікава таблиця, де ми присутні, але хотілося б вищих
показників.
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У цьому контексті розмови важливою є міжнародна діяльність нашого колективу.
Перелік заходів, пов’язаних з міжнародною діяльністю
№
Вид роботи
1 Створення сайту міжнародного
співробітництва Інституту
журналістики
2 Оновлення англійської версії сайту
Інституту журналістики та розділу
інформації для іноземних вступни
ків
3 Створення розмовного клубу на
волонтерських засадах (англійська
мова)

Результат
Постійно оновлюваний сайт з інформацією про
поточні програми для студентів та викладачів.
Структурована інформація про Інститут за
постійним посиланням
Клуб проводився для студентів, аспірантів і
викладачів у неаудиторний час і мав схвальні
відгуки учасників.
16

4

Укладання угоди про співпрацю з
Університеом Пассау

Візит провідних вчених з
Університету Пассау
6 Підписання угоди з громадянським
телеканалом “ОК ТВ”, (м.
Людвігсхафен, Німеччина) про
надання бази практики для
студентів Інституту журналістики
7 Проведення двох зустрічей з
представниками Європейського
інституту дизайну (IED)
8 Домовленість про укладання угоди
про співпрацю між Київським
національним університетом імені
Тараса Шевченка та Європейським
інститутом дизайну (IED)
9 Укладання угоди про співпрацю з
ГО Youth4Media (м. Мюнстер,
Німеччина)
10 Проведення зустрічі від Посольства
Швейцарії
12 Підписання договору про співпрацю
з Академією імені Яна Длугоша (м.
Ченстохово, Польща)
5

13 Проведення двох циклів лекцій в
Університеті імені Адама
Міцкевича (м. Познань, Польща)
14 Зарахування іноземних аспірантів
15 Візит 16 науковців з Університету
імені Адама Міцкевича (м. Познань,
Польща)
16 Прийняття на наукове стажування
аспірантки Познанського
університету імені Адама
Міцкевича в рамках стипендіальної
програми Вишеградського фонду
17 Візит до Університету Бат Спа, м.
Бат, Велика Британія

Троє студентів-магістрів отримали фінансування для
проведення дослідження і написання магістерської
роботи в Університеті Пассау
Проведення трьох лекцій для студентів та круглого
столу з викладачами та практиками ЗМІ
Щорічна двотижнева виробнича практика студентівжурналістів (до трьох осіб) на телеканалі “ОК ТВ”,
(м. Людвігсхафен, Німеччина) зі стипендією 500
євро.
Група студентів (24 особи) Інституту журналістики
відвідала відділення IED в різних країнах (Італія,
Іспанія)
Отримання дисконту на навчання студентівмагістрів Інституту журналістики в IED. Робота над
програмою подвійного дипломування.
Участь у спільних проектах, які фінансуються
Міністерством закордонних справ Німеччини,
участь у спільних програмах Еразмус+
Лекція Посла Швейцарії
Договір про співпрацю, участь у наукових
конференціях, безкоштовна публікація наукових
статей у виданнях Академії, які індексуються
науковометричними базами
90 годин лекцій

2 зарахованих іноземних аспіранти, з яких один на
навчання англійською мовою
Ознайомлення партнерів з Київським національним
університетом, проведення круглого столу,
обговорення шляхів подальшої співпраці,
організація дводенної культурної програми
Університет отримав грошову винагороду в сумі
1500 євро

Домовленість про відкриття двох програм
подвійного дипломування між Інститутом
журналістики та Гуманітарним коледжем
Університету Бат Спа, Домовленість про академічну
мобільність студентів та викладачів. Робота над
спільним проектом Еразмус+
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Кадрові питання
Кількість викладачів на факультеті залежить від кількості студентів та
педагогічного навантаження. По нашому підрозділу немає перебору викладачів
згідно з кількістю студентів. Щодо педнавантаження, то в принципі ми
вкладаємося в норми його розподілу. Погляньмо на себе в контексті університету,
користуючись даними зі Звіту ректора:

Зі Звіту ректора: «Найвищі середні значення кількості навчальних
занять на одну штатну одиницю були зафіксовані: в ННЦ "Інститут
біології та медицини" (кафедри біохімії – 545 год., фізіології та екології
рослин – 524 год.), на юридичному факультеті (кафедра цивільного права –
543 год.) та на фізичному факультеті (кафедра ядерної фізики – 512
год.).
Найвищий показник середньої кількості навчальних занять на одного
штатного науково‐педагогічного працівника спостерігався в ННЦ
"Інститут біології та медицини" (кафедра фізіології та екології рослин –
479 год.), на фізичному факультеті (кафедра ядерної фізики – 446 год.), на
18

факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (кафедра
радіотехніки та радіоелектронних систем – 440 год.), в Інституті високих
технологій (кафедра теоретичних основ високих технологій – 440 год.) та
в Інституті філології (кафедра тюркології – 440 год.).
Найнижчі середні значення кількості навчальних занять на одну
штатну одиницю та на одного штатного науково‐педагогічного
працівника були зафіксовані: на філософському факультеті (кафедра
філософії гуманітарних наук – 181 год. і 178 год., відповідно), на
юридичному факультеті (кафедри екологічного права – 184 год., теорії
держави і права – 187 год., правосуддя – 221 год.), в Інституті
журналістики (кафедра періодичної преси – 213 год.)».
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Не менш цікавим показником є середній вік викладачів.
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Виховна робота
Проведення виховної роботи в Інституті журналістики базується на
Концепції національної системи виховання. Планування виховної роботи в
Інституті здійснюється з огляду на те, що сучасне виховання має забезпечувати
формування в студентів загальнолюдських цінностей, спиратися на традиції та
надбання національної і світової систем виховання.
З огляду на реалії сьогодення, проблема організації виховного процесу у
виші є надзвичайно актуальною й складною, оскільки Інститут повинен не лише
готувати дипломованих спеціалістів, а й виховувати всебічно й гармонійно
розвинених громадян, підготовлених до соціальної та професійної діяльності в
сучасному суспільстві. З огляду на це, План виховної роботи акцентує увагу на
формуванні у студентів насамперед моральних якостей як домінант у становленні
майбутнього фахівця. З цією метою частими гостями Інституту стають практики у
галузі журналістики (преси, радіо, телебачення, інтернет-медіа), реклами, зв’язків
з громадськістю, кіно- й телемистецтва (Див. табл.).
Дирекція Інституту журналістики активно залучає кращих студентів 4 курсу
до підготовки виховних заходів, які безпосередньо стосуються життя Інституту, у
вигляді практичних кваліфікаційних проектів (бакалаврських робіт).
Виховна робота в Інституті складається з таких елементів:
1. Організаційно-методична робота
2. Святкові інститутські заходи
3. Професійне виховання
4. Національно-патріотичне виховання
5. Правове виховання
6. Морально-етичне виховання
7. Художньо-естетичне виховання
8. Робота з випускниками
9. Екологічне виховання
10.Фізичне виховання
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№п/
п

Назва

Дата, час,
місце
проведення
14.02.2017
(17.00 актова
зала
корпусу)
20.02.2017
(14.00 ауд.
21)

1.

День Святого
Валентина

2.

Лекція від
спеціаліста
Google

3.

Кастинг “Міс
Інституту
журналістики”

4.

Міжнародний
день рідної мови

5.

Ярмарок
вакансій “День
кар’єри в ІЖ”

1.03.2017
(11.00 актова
зала
корпусу)

6.

Дискусія із
Дмитром
Гордоном

23.03.2017
(12.00 актова
зала
корпусу)

7.

Зустріч із
Девідом
Кемероном

8.

Старт конкурсу
реклами на
екотематику

29.03.2017
(12.00 актова
зала
корпусу)
29.03.2017
(14.00 ауд.
32)

9.

Міс Інституту
журналістики

21.02.2017
(18.00 актова
зала
корпусу)
21.02.2017
(14.00 ауд.
22)

30.03.2017
(17.00 актова
зала
корпусу)

Звіт
Організовано святковий вечір з нагоди Дня
Святого Валентина. Студенти презентували
художні номери.
На зустрічі з Андрієм Ковалекським студенти
дізналися про умови побудови успішної
кар’єри, напрями і тренди розвитку інтернетмаркенгу.
http://labs.journ.knu.ua/events/event/lektsiya-vidspetsialista-google/
Відбувся відбір претендентів для участі в
конкурсі «Міс ІЖ»
http://labs.journ.knu.ua/events/event/kastynh-misinstytutu-zhurnalistyky/
Проведено відкрите заняття кафедри мови та
стилістики, присвячене Міжнародному дню
рідної мови.
http://labs.journ.knu.ua/events/event/vidkrytezanyattya-prysvyachene-mizhnarodnomu-dnyuridnoji-movy/
Відбулася зустріч студентів із потенційними
роботодавцями. Проведені майстер-класи,
лекції.
http://labs.journ.knu.ua/events/event/yarmarokvakansij-den-karjery-v-izh/
У Дискусійному клубі: «Політика і медіа»
студенти мали можливість подискутувати із
найвідомішим журналістом, аналітиком та
громадським діячем Дмитром Гордоном.
http://labs.journ.knu.ua/events/event/dyskusiya-izdmytrom-hordonom/
Проведено зустріч із відомим політиком
Девідом Кемероном.
Студентів Інституту журналістики запросили до
участі в конкурсі з реклами на екотематику
Green Ads для студентів КНУ імені Тараса
Шевченка.
http://labs.journ.knu.ua/events/event/konkursreklamy-na-ekotematyku/
Відбувся щорічний конкурс «Міс ІЖ», який
став масштабною акцією анти-СНІД і проходив
під гаслом: «Краса має бути
захищена». Переможницею стала студентка 3
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10.

11.

День відкритих
дверей
(бакалаври)
Студентська
конференція

12.

Фахова
конференція

13.

Мовна
конференція

14.

Гендерний
круглий стіл

15.

Завершення
конкурсу
реклами на
екотематику

16.

Містер Інституту
журналістики

17.

7 років
“Зеленому
Інституту” – 7
дерев у нашому
дворі!

18.

Круглий стіл
«Медіапіратство
в Україні»
Постановка
«Лісова Пісня»

19.

20.

День ВСР

21.

Лекція відомого
американського
політолога
Джейсона

01.04.2017
(17.00 ауд.
34)
04.04.2017
(14.00 ауд.
22)
05.04.2017
(14.00 ауд.
22)
06.04.2017
(12.00 ауд.
21)
07.04.2017
(14.00 зал
Вченої ради)
10.04.2017
(14.00 ауд.
21)

20.04.2017
(17.00 актова
зала
корпусу)
21.04.2017
(14.00 хол
Інституту)

22.04.2017
(14.00 ауд.
22)
25.04.2017
(15.00 хол
корпусу)
26.04.2017
(14.00 ауд.
22)

27.04.2017
(12.00 актова
зала
корпусу)

курсу Ольга Кузьменко.
http://labs.journ.knu.ua/events/event/mis-instytutuzhurnalistyky/
Проведено День відкритих дверей для
майбутніх абітурієнтів кваліфікації «бакалавр».
Гості дізналися про особливості навчання в ІЖ.
Відбулася студентська конференція, на якій
були виголошені наукові доповіді студентів з
проблем журналістики.
Відбулася фахова конференція, на якій були
виголошені наукові доповіді молодих науковців
та викладачів з проблем журналістики.
Відбулася конференція «Мова. Суспільство.
Журналістика», на якій були виголошені
наукові доповіді з проблем функціонування
української мови в ЗМІ.
Відбувся круглий стіл, на якому були
розглянуті гендерні проблеми та їх висвітлення
в ЗМІ.
Підведені підсумки Конкурсу з реклами на
екотематику Green Ads для студентів КНУ імені
Тараса Шевченка. Нагороджені переможці
конкурсу.
http://labs.journ.knu.ua/events/event/konkursreklamy-na-ekotematyku/
Відбувся щорічний конкурс «Містер
ІЖ». Переможцем став студент 1 курсу Кирило
Соколов.
http://labs.journ.knu.ua/events/event/mister-izh/
Волонтерський еколого-благодійний проект
«Зелений Інститут журналістики» відсвяткував
свій 7-й день народження. Студенти 1 та 2
курсу спеціальності "Реклама та зв'язки з
громадськістю" висадили 7 дерев з метою
озеленення території закладу.
labs.journ.knu.ua/events/event/7-rokiv-zelenomuinstytutu-7-derev-u-nashomu-dvori/
На Круглому столі «Медіапіратство в Україні»
студенти дізналися про явище медіа піратства,
та захоти, що проводяться для боротьби з ним.
Студенти спеціальності ВСР представили увазі
гостей постановку драми «Лісова пісня».
Студенти й викладачі виступили з доповідями
про перспективи розвитку спеціальності
«Видавнича справа та редагування»,
обговорили проблеми, які постають перед
сучасними видавцями.
Відбуласязустріч із Джейсоном Смартом, який
працював у десятках політичних кампаній у
США, представляє неурядову організацію «За
вільну Україну», що надає консультаційну
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Смарта

22.

Конференція IED
– Istituto Europeo
di Design

23.

День відкритих
13.05.2017
дверей (магістри) (15.00 ауд.
21)

24.

Інтелектуальна
гра «Що? Де?
Коли?»

25.

Фестиваль
«Журналістська
весна»

26.

Випускний вечір

28.04.2017
(14.00 ауд.
32)

19.05.2017
(17.00 актова
зала
корпусу)
27.05.2017
(11.00 актова
зала
корпусу)
29.06.2017
(11.00 актова
зала
корпусу)

допомогу антикорупційним недержавним
організаціям України.
http://labs.journ.knu.ua/events/event/lektsiyavidomoho-amerykanskoho-politoloha-dzhejsonasmarta/
На конференції студенти дізналися від
провідних спеціалістів про нові творчі рішення
з галузей моди, промислового дизайну,
комунікацій та технологій.
http://labs.journ.knu.ua/events/event/878/
Проведено День відкритих дверей для
майбутніх абітурієнтів кваліфікації «магістр».
Гості дізналися про особливості вступної
кампанії та навчання в ІЖ.
Відбулася Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»
між студентами та молодими науковцями й
викладачами Інституту журналістики.
Відбулися урочисті події з нагоди святкування
70-ї річниця медійної освіти в Україні та 50-ї
Журналістської весни в Інституті журналістики.
https://www.facebook.com/journspring/?pnref=stor
y
Відбулися урочисті заходи з нагоди вручення
дипломів випускникам ІЖ.

Премії та нагороди
ВІДЗНАКА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ


подяка Міністерства освіти і науки України:

Шевченко Вікторія Едуардівна – завідувач кафедри мультимедійних технологій
та медіадизайну Інституту журналістики.

ПРЕМІЯ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
за цикл наукових праць "Демасифікація інформаційно‐комунікаційних потоків
українських мережевих ЗМІ" ІЩУК Наталія Михайлівна – кандидат наук із соціальних
комунікацій, асистент кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну інституту
журналістики.
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Завдання для дирекції
Виконання
Завдання для дирекції
на 2016-2017 н.р.
Розробка й
частково
затвердження нових
навчальних планів для
магістерських освітніх
програм.
Моніторинг
постійно
навчального процесу.
Запровадження єдиної
Не
педагогічної технології.
виконано
Організація досліджень
Не
у сфері медійної освіти.
виконано
Підвищення рівня
частково
методологічної
культури науковців
інституту.
Включення журналу
частково
АПМК до
наукометричних баз.
Запровадження сліпого
виконано
рецензування в усіх
наукових періодичних
виданнях інституту.
Створення
частково
інститутських наукових
профілів у мережі
Інтернет.
Запровадження
Не
внутрішньої академічної
виконано
мобільності.
Створення віртуального
виконано
музею інституту
журналістики.
Створення порталу
частково
Студентські портфоліо.
Медіатизація
частково
навчальних аудиторій.

Завдання для дирекції
на 2017-2018 н.р.
Продовжити виконання

Продовжити виконання
Запровадження єдиної
педагогічної технології.
Організація досліджень у
сфері медійної освіти.
Продовжити виконання

Продовжити виконання

Продовжити виконання

Запровадження
внутрішньої академічної
мобільності.
Підтримка віртуального
музею інституту
журналістики.
Продовжити виконання
Продовжити виконання

