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Цей звіт охоплює 2013-2014 та 2014-2015 навчальні роки. 

Протягом двох навчальних років діяльність інституту журналістики забезпечували: 

 

 10 кафедр (видавничої справи та редагування, електронних видань та медіа-

дизайну, іноземних мов, 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 сек-

тор, радіостудія, студія медіадизайну, телевізійна студія),  

 Навчально-організаційна група (деканат). 

 

Станом на 1.09.2014 року, за даними планово-фінансового відділу, було виділено 

113, 21 ставки для зарахування викладачів. Для порівняння, станом на 1.09.2015 

року – 111, 91 ставки. Проте інститут протягом минулих двох років, окрім цього 

року, перевищував кількість ставок в межах 15–20, що було великою проблемою 

для оновлення кадрового складу, зарахування на погодинну оплату фахівців. 

Близько 40 осіб навчально-допоміжного персоналу забезпечували діяльність 

інституту. 

 

За ці роки до навчального процесу було залучено двох гостьових професорів з 

Афінського університету Джорджа Плеіоса та Віденського університету Юргена 

Грімма. 

 

Окрім того, до управління в інституті було задіяно 5 заступників директора (з 

навчальної роботи, з наукової роботи, виховної роботи, міжнародного співробіт-

ництва, реклами та зв’язків з громадськістю). 

 

Серед громадських організацій до навчально-організаційної, наукової роботи було 

залучено профспілкову організацію співробітників, студпарламент, студентську 

профспілку та товариство молодих учених. 

 

На базі інституту працювало дві спеціалізовані вчені ради, науково-методична 

рада.  

 

Учена рада інституту журналістики постійно розглядала важливі питання колек-

тиву та приймала необхідні рішення для функціонування інституту. 

 

У 2014-2015 навчальному році до штату викладачів було залучено 50% викладачів-

практиків (аналізувався штат 8-ми кафедр, за винятком мови та стилістики й 

іноземних мов). 
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http://www.journ.univ.kiev.ua/mova/
http://www.journ.univ.kiev.ua/mova/
http://kafedra-press.kiev.ua/
http://journ.univ.kiev.ua/rzg/
http://www.journ.univ.kiev.ua/TMK/
http://www.journ.univ.kiev.ua/trk
http://journ.univ.kiev.ua/labsStudios/ios
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Минулі роки були дуже складним як в соціально-політичному плані, так і в плані 

професійної діяльності, оскільки колишнє МОН вдавалося до жорсткого регулю-

вання навчального та наукового процесу. Але й нинішній рік не є винятком, хоч до 

влади прийшли інші люди, проте кардинальні зміни в системі вищої освіти, не 

завжди доречні й виважені, ставлять науково-педагогічні колективи, в тому числі 

й наш, перед фактом вибору визначеного владою єдиного шляху розвитку освіти 

та науки. Поки що університетська автономія залишається паперовою декларацією. 
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Минулий рік був у пошуках форматів та змісту нових навчальних планів. Проте 

цей процес не завершено і нинішній навчальний рік теж буде присвячено цим 

пошукам. 

 

Основною проблемою для нашого колективу є надзвичайно глибинні виробничі 

проблеми в галузі медіа, що ставить нас перед фактом планування своєї діяльності 

поза запитами галузі, яка по суті не існує як системна, в умовах її низької профе-

сійної культури та професійного занепаду. Тобто риторичне запитання «Для кого 

ми готуємо фахівців?» було і є актуальним. Маємо втішати себе суспільною 

необхідністю готувати фахівців для медіа, щоб забезпечувати свободи та демо-

кратію у країні, рухатися убік європейської інтеграції. 

 

Відповідно діяльність директора та його заступників протягом двох років прохо-

дила 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 динамічні показники 

нашої діяльності, які буде наведено далі. 

 

Студенти 

Інтерес абітурієнтів до інституту журналістики сталий, набір студентів на перший 

курс бакалаврату характеризується позитивною динамікою. Конкурс на рекламу і 

зв’язки з громадськістю з року в рік найбільший по університету. Набір на перший 

курс від 233 осіб у 2013 році до 286 осіб у 2015. Зокрема збільшення контингенту 

студентів відбувається за рахунок контрактного навчання, незважаючи на те, що 

оплата за навчання – одна з найвищих в університеті. 

 
Рік 

вступу 
Напрям підготовки Бюджет Контракт Всього 

2
0
1
5
 

Журналістика денна 50 60 110 

Журналістика заочна 10 10 20 

Видавнича справа та редагування 21 15 36 

Реклама і зв’язки з громадськістю 15 66 81 

Кіно-, телемистецтво 7 32 39 

Всього 103 183 286 

2
0
1
4
 

Журналістика денна 70 33 103 

Журналістика заочна 15 7 22 

Видавнича справа та редагування 19 10 29 

Реклама і зв’язки з громадськістю 15 60 75 

Кіно-, телемистецтво 15 10 25 

Всього 134 120 254 

2
0
1
3
 

Журналістика денна 65 45 110 

Журналістика заочна 15 7 22 

Видавнича справа та редагування 14 10 24 

Реклама і зв’язки з громадськістю 20 37 57 

Кіно-, телемистецтво 0 20 20 

Всього 114 119 233 

     

 



 5 

Цей факт кладе на нас велику відповідальність за те, щоб позитивні очікування 

першокурсників не розвіювалися.  

 

У 2013 році запрацювала програма подвійних дипломів з факультетом 

політичних наук і журналістики Університету імені Адама Міцкевича в 

Познані на базі магістерської програми з медіакомунікацій. 12 студентів 

розпочали паралельне навчання в Польщі та успішно закінчили у 2015 році 

два університети. Ця програма триває і має перспективу. 

 

У 2015 році було розпочато роботу з програми подвійних дипломів на рівні ба-

калаврської програми з Вищою школою Humanitas в Сосновець (Польща). 

Перші 9 студентів цього року розпочали навчання за цією програмою на 

спеціальності «Управління». 

 

Перспективним є включення наших студентів у програми академічної мобільності 

як в межах України, так і поза її межами. 

 

Навчально-методична робота 

 Академічна політика. 

У 2013-2014 навчальному році в Інституті журналістики був запроваджений новий 

бакалаврський напрям підготовки  6.020203 Кіно-, телемистецтво, а також – 

нова програма підготовки англійською мовою студентів-іноземців напряму 

8.03030101 Журналістика. 

 

Серед нових англомовних дисциплін такі: 

- Informational Policy and Security/Інформаційна політика та безпека 

- Intellectual Property/Інтелектуальна власність 

- Foreign language/Culture of speech / Іноземна мова/Культура мовлення 

- Theory and History in Jouralism/ Теорія та історія журналістики 

- History of Media Studies / Історія медіадосліджень 

- Workshop in TV Journalism / Майстер-клас з тележурналістики 

- News Production / Виготовлення новин 

- Theory and history of Communication / Теорія та історія соціальних комуні-

кацій 

- Applied Socio-Communicative Technologies / Прикладні-соціальнокомунікА-

ційні технології 

-  Workshop in Media Production / Майстер-клас з медіадизайну 

- Print Media Production /Виготовлення друкованих продукцій 

- International Journalism / TV Journalism / Міжнародна журналістика / Теле-

журналістика. 

 

Сумарна кількість кредитів, які присвоювалися студенту за вивчення дисциплін 

англійською мовою за даним ОКР становили 120 кредитів. 
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У 2014-2015 навчальному році було запроваджено навчальну дисципліну, яка 

викладалися англійською мовою в магістратурі спеціальності  «Журналістика»: 

- Гендерні ресурси ЗМІ (англійською мовою) (2 кредити). 

 

 Основні принципи освітньої діяльності та системи контролю якості 

навчання в Інституті журналістики: 

 нерозривність процесів навчання, науково-дослідницької роботи і ви-

робництва; 

 забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій 

якості; 

 побудова освітніх програм на компетентнісній основі у відповідності до 

рівнів Національної рамки кваліфікацій; 

 забезпечення єдиного підходу до розробки освітніх програм всіх рівнів 

із обов'язковим врахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв 

оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій, термінів та порядку 

підтвердження отриманих особою кваліфікацій;  

 забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки набутої кваліфікації; 

 науковий та методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці і 

перспектив розвитку галузі при розробці академічної політики; 

 сприяння, у тому числі завдяки організації навчального процесу, 

набуттю студентами професійної кваліфікації; 

 визнання якісної практичної підготовки студентів необхідною умовою 

здобуття кваліфікацій всіх рівнів; 

 сумісність з міжнародними класифікаціями освітніх програм та 

стандартами вищої освіти;  

 забезпечення однакових можливостей для здобуття освіти та реалізації 

отриманих знань, умінь, навичок та компетенцій на ринку праці;  

 гарантування рівності й доступу до освітніх програм Інституту 

журналістики тих груп, які через недоліки освітнього характеру, спричинені 

особистими, соціальними, культурними або економічними обставинами, 

потребують особливої підтримки для реалізації свого освітнього потенціалу; 

 незалежність освітньої діяльності від впливу політичних партій та 

релігійних організацій; 

 активна участь усіх працівників Інституту журналістики (адміністрація, 

керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні, наукові і педагогічні 

працівники, навчально-допоміжний, адміністративно-господарський персонал) у 

забезпеченні освітньої діяльності Інституту журналістики; 

 залучення усіх категорій працівників Інституту журналістики та сту-

дентів до заходів із забезпечення якості освітніх програм. 
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Принцип «нерозривності процесів навчання, науково-дослідницької роботи і 

виробництва» виражає основну ідею університету – навчання через науку та 

працю за партнерських стосунків між викладачем та студентом. Вважаю, цей 

принцип є найважливішим у нашій діяльності і його необхідно активно впро-

ваджувати у нашу педагогічну діяльність і в цьому навчальному році. Так, на радіо 

«Промінь» поряд працює І. В. Бєлінська зі студентами. Це як приклад. Ці приклади 

є непоодинокими у нашій праці протягом багатьох років. Але нам потрібно більш 

активно розвивати таку співпрацю, бо вона дає позитивний результат. 

Компетентнісний підхід в дії. Але цей підхід має бути основним за будь-яких форм 

навчання. Світ настільки став перенасиченим знаннями, що основним для 

молодого фахівця є його здатність діяти та практично використовувати знання. 

Виграє на ринку праці не той, хто знає, а той хто вміє і вміє застосувати знання. 

Знання вже виступають базою, а не метою навчання, метою є здатності 

студента до виконання професійних дій. Тобто знання – це річ, якою студент має 

володіти поза всяким сумнівом, це те, що він повинен здобути, ідучи на навчання і 

в процесі навчання через самоосвіту та при сприянні викладача. А навчальний 

процес має бути зосереджений на виконанні професійних завдань, вирішенні 

професійних проблем. 

 

Викладач і студент разом повинні бути залучені до наукової роботи і пліч-о-пліч 

працювати над дослідженням. 

 

 Основні принципи реалізації системи контролю якості навчання 

Інституту журналістики: 

 системність; 

 науковість; 

 інноваційність; 

 субсидіарність; 

 здійсненність; 

 прозорість; 

 неупередженість;  

 професіоналізм; 

 корпоративне партнерство; 

 забезпечення зворотніх зв’язків між учасниками освітнього процесу. 

 

 Шляхи реалізації системи контролю якості навчання в Інституті журна-

лістики. 

1. Впродовж 2013-2014 н.р. та 2014-2015 н.р. був продовжений процес вдо-

сконалення навчальних планів підготовки за ОКР «бакалавр» і «магістр» п’ятьох 

спеціальностей, які діють в Інституті — «журналістика», «видавнича справа та 

редагування», «реклама та зв’язки з громадськістю», «медіакомунікації», «кіно-, 

телемистецтво».  
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2. Важливою складовою підвищення якості освіти було і залишається мето-

дичне забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються в Інституті жур-

налістики. Зокрема, в 2013 / 2014 н. р. було видано у Видавничо-поліграфічному 

Центрі «Київський університет» монографій — 4; курсів лекцій — 6; навчальних 

посібників — 47; підручників — 2;  збірників наукових праць — 1. У 2014 / 2015 н. 

р. було опубліковано  у Видавничо-поліграфічному Центрі «Київський універси-

тет» монографій – 1; навчальних посібників – 7; матеріали до курсу – 1, довідково-

енциклопедичне видання – 1. 

3. Впродовж звітного періоду Науково-методична Рада Інституту журналіс-

тики постійно працювала над вдосконаленням робочих навчальних програм і 

навчальних програм відповідно до напрацьованих критеріїв. 

4. Важливим чинником підвищення якості освіти в Інституті журналістики 

були питання підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. В цьому 

напрямі даний процес відбувався в кількох векторах. Це – обов’язокове 

проходження планового стажування викладачами всіх кафедр Інституту 

журналістики. В 2013/2014 н.р. таке стажування пройшли 14 осіб, у 2014/2015 н.р. 

– відповідно 7 осіб. Підвищенню кваліфікації  наших викладачів, а отже і якості 

освіти, сприяла також участь Інституту журналістики у спільній діяльності 

Науково-методичної комісії з журналістики та інформації Міністерства освіти і 

науки України та Світової ради з журналістської освіти (World Journalism Education 

Council). У звітному навчальному році було продовжено співпрацю з факультетом 

комунікації Стамбульського університету. Окремим значимим чинником 

підвишення кваліфікації викладачів стало проведення тренінгу «Громадські медіа 

для політичного і міжкультурного діалогу». Проект здійснюється на основі 

тристоронньої угоди між Київським національний університетом імені Тараса 

Шевченка, Форумом українських журналістів (м.Луцьк) та Асоціації «Bürgerhaus 

Bennohaus» у взаємодії з «Offenen Kanal TV-Ludwigshaftn» (ФРН). В результаті 

проекту 7 викладачів Інституту журналістики в період 18-26 червня 2015 року 

пройшли навчання та отримали міжнародні сертифікати медіатренерів (для роботи 

у форматах громадських медіаплатформ). Проект передбачає продовження 

співпраці у наступному навчальному році.           

5. У 2013-2014 н.р. та 2014-2015 н.р. було продовжено викладання студентам 

ОКР «магістр» спеціальність «Журналістика» навчальних дисциплін англійською 

мовою, враховуючи роль саме цієї мови в сучасному науковому світі та на ринку 

освітніх послуг. 

6. Для забезпечення підвищення системи якості освіти в Інституті 

журналістики за звітний період використовувались наявні технічні ресурси та 

можливості комп’ютерних класів і відповідних лабораторій. При цьому важливим 

елементом такої роботи було і є постійне оновлення техніки, матеріально-

технічних ресурсів.        

7. Важливим елементом системи контролю якості навчання була діяльність 

керівництва Інституту журналістики, всіх його підрозділів, яка стосувалася 

забезпечення об’єктивності при присвоєнні  відповідних кваліфікацій випускників 

Інституту журналістики, підвищення якості роботи Екзаменаційних комісій.      
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8. За звітний період відповідно до рішень дирекції Інституту журналістики 

був значно підвищений рівень інституту кураторів на 1-2 курсах усіх 

спеціальностей Інституту журналістики.  

9. Впродовж 2013-2014 н.р. та 2014-2015 н.р. було продовжено формування 

(українською та англійською мовами) і регулярне оновлення кафедральних 

інформаційних пакетів щодо діючих програм навчання і переліку дисциплін у 

програмах підготовки. 

10. За звітний період була розроблена та запроваджена система оцінювання  

ефективності роботи викладачів. До неї, окрім традиційних положень про участь у 

науковій роботі, науково-методичній діяльності тощо, була включена якість 

проведення навчальних занять (на основі  опитувань студентів і викладачів), якість 

навчання студентів (на основі оцінок); рівень навчально-методичних розробок, 

підвищення кваліфікації та ін. 

11. Значну роль за звітний період у забезпеченні якості освіти відігравало 

залучення студентів до наукової діяльності. Так, за цей період помітно 

активізувалася робота Наукового товариства студентів та аспірантів Інституту 

журналістики. Зокрема, у 2013-2014 н.р. була проведена Міжнародна науково-

практична конференція «Мова. Суспільство. Журналістика» (квітень, 2014 р.) та 

інститутська щорічна традиційна конференція студентів у березні 2014 року. Також 

кращі наукові здобутки студентів були  представлені на Всеукраїнській фаховій 

олімпіаді, яка відбувалася у Херсоні (квітень, 2014 р., квітень 2015р.). Крім цього 

студенти спеціальності «Видавнича справа та редагування» мали можливість 

представити свої наукові доробки на Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт та Всеукраїнській студентській олімпіаді з видавничої справи та 

редагування, що традиційно проходила під патронатом Української Академії 

друкарства у квітні 2014р. та квітень 2015р. (м. Львів). У 2014-2015 н.р. в Інституті 

журналістики організовано роботу секції «Соціальні комунікації» на міжнародній 

науковій міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 

Крім того, 26-27 березня 2015 року було проведено Всеукраїнську науково-

практичну конференцію студентів та молодих учених “Сучасні виклики для 

соціально значущої медіа діяльності”, в межах якої організовано майстер-класи для 

підвищення фахових компетенцій студентів та молодих вчених. 2 квітня проведено 

Всеукраїнську наукову конференція “Український соціум та медіа: динаміка 

взаємодії у ХХІ ст.”, а 3 квітня -  ХХІ міжнародну науково-практичну 

конференцію з питань мовної політики в Україні, проблем функціонування і 

розвитку української мови “Мова. Суспільство. Журналістика”. 

 

Важливим чинником системи контролю якості навчання в Інституті журналістики 

є результати зимових та літніх сесій. Так, за підсумками зимової сесії 2013-2014 

н.р. абсолютна успішність серед студентів всіх курсів та спеціальностей становила 

94,0%, якісна – 54,4%. За цей же період у 2014-2015 н.р. абсолютна успішність 

дорівнювала 93,5%, якісна – 56,8%. Як бачимо, минулорічна  абсолютна успішність 

знизилася на 0,5%, проте якісна підвищилася на 2,4%. Такий результат якісної 

успішності засвідчує  недостатню вимогливість з боку викладачів до студентів, а 

часом і необ’єктивність оцінювання студентських знань в бік завищених оцінок. 
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Щодо результатів літньої екзаменаційної сесії. Так, у 2013-2014 н.р. її абсолютна 

успішність становила 90,7%, якісна – 48,5%. У 2014-2015 н.р. відповідно – 92,9% 

та – 51,5%. Ці дані свідчать, що  тенденція збереглася та сама: показники 

абсолютної та якісної успішності 2013-2014 н.р. були нижчими за показники 2014-

2015 н.р. Так, абсолютна успішність 2014-2015 н.р. за результатами літньої сесії 

була вищою на 2,2%, а якісна – на 3,0%. З огляду на зазначену ситуацію, 

викладачам Інституту журналістики необхідно більш вимогливо та об’єктивно 

підходити до оцінювання знань студентів. Особливо це стосується в частині якісної 

успішності, беручи до уваги тенденції оцінювання знань студентів під час сесій 

викладачами на інших факультетах та інститутах Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, які значно нижчі за наші показники.  

 

З урахуванням попереднього досвіду впровадження системи контролю якості 

навчання в Інституті журналістики в новому 2015/2016 навчальному році необхід-

но зосередити увагу всім підрозділам науково-педагогічного колективу на наступ-

ному: 

- завершити формування цілісної системи моніторингу та забезпечення якості 

освіти на основі «Програми заходів із забезпечення якості освіти у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка»; 

- посилити мотивації науко-педагогічних працівників до профорієнтаційної 

роботи, розробки та впровадження освітніх програм, підвищити рівень викладання, 

участі у заходах із забезпечення якості і формуванні позитивної академічної 

репутації тощо, у тому числі шляхом запровадження диференціації в оплаті праці; 

- затвердити і реалізувати програми підвищення кваліфікації науково-педаго-

гічних і педагогічних працівників в Інституті журналістики та за його межами (з 

виділенням необхідного фінансування); 

- розгорнути широкомасштабну інформаційно-іміджеву та професійно-орієн-

таційну діяльність з метою залучення до навчання в Інститут журналістики абіту-

рієнтів з найбільш обдарованої шкільної молоді, здатної опановувати програми 

вищої освіти; 

- забезпечити прозорість та доступність інформації про освітній процес в 

Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

Серед означених завдань найважливішими є перегляд та вдосконалення форм і 

нормативів для планування самостійної роботи студентів і контроль за її вико-

нанням. Необхідно серйозно поліпшити навчання студентів за індивідуальними 

графіками. Це вид навчання буде активно розвиватися через забезпечення 

мобільності студентів, сприяння їм у працевлаштування. Сьогодні цей вид 

навчання часто зазнає збоку кафедр легковажного ставлення. Оцінювання знань 

таких студентів та контроль за їхнім індивідуальним навчанням бувають 

несерйозними. 
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Нашим завданням є вивчення думки роботодавців, планування обсягів і видів прак-

тичної підготовки на основі нових угод про співробітництво з редакційними колек-

тивами ЗМК. При цьому необхідно розгорнути роботу над вивченням індексу 

працевлаштування випускників, рейтингів за оцінками роботодавців тощо. 

 

Наукова робота 

 

 Аспірантура та докторантура. 

В Інституті журналістики відкрито аспірантуру та докторантуру за 5 спе-

ціальностями з 7, що входять до галузі «соціальні комунікації». Відповідно 

функціонує дві спеціалізовані вчені ради (в жодному іншому університеті такої 

кількості наукових спеціальностей у галузі «соціальні комунікації» немає). 

 

Динаміка вступу в докторантуру та аспірантуру 
 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 

Аспіранти (разом 

денна і заочна форма) 

15 16 

Докторанти 1 3 

 
За звітний період в Інституті журналістики поновлено роботу спеціалізованої ради 

Д26.001.33 (нова каденція). Динаміка захистів (кандидатські і докторські разом) 

виглядає таким чином: 
 

 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 

Д 26.001.33 (голова 

спецради – проф. Гоян 

О.Я.) 

0 14 

Д 26.001.34 (голова 

спецради проф.. Іванов 

В.Ф.) 

10 15 
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15

20

2013-2014 
н.р.

2014-2015 
н.р.

15
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1

3

Аспіранти (разом денна і 
заочна форма)

Докторанти
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За цей час докторські дисертації захистили: Ігор Паримський, Віта Березенко, 

Дмитро Олтаржевський, Тетяна Крайнікова (всі на спецраді Д 26.001.34) 
 

За звітний період захищено дисертацій, що безпосередньо відповідають науковій 

темі Інституту (докторанти та аспіранти ІЖ, в обох радах) 
 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Докторські 

дисертації 

6 3 1 

Кандидатські 

дисертації 

13 10 11 

 

 Склад та результати роботи наукового відділу Інституту журналістики. 

1. За звітний період динаміка складу штатних співробітників НДЧ ІЖ була 

такою: 
 

 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Кількість ставок 

наукових 

співробітників 

2,75 2,95 2,75 

Кількість ставок 

технічних 

співробітників 

2,25 1,9 1,9 

Всього осіб 7 6 6 

0
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15

2013-2014 

н.р.

2014-2015 

н.р.

0

14
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15

Д 26.001.33 (голова спецради 
– проф. Гоян О.Я.)

Д 26.001.34 (голова спецради 
проф.. Іванов В.Ф.)
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2013 р. 2014 р. 2015 р.
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Докторські 
дисертації

Кандидатські 
дисертації
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Незважаючи на скорочення кількості посад та співробітників, завдання наукової 

теми – виконано, підсумковий звіт за 5 років виконання теми № 11БФ045-01 

«Український медійний контент у соціальному вимірі» схвалено Коорди-

наційною радою наукової програми.  
 

 

2. Фінансування з держбюджету наукової теми за звітний період 
 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Сума коштів (тис. 

грн.) 

469,06 450,6 482,2 

 
Кошти витрачалися в основному на заробітну плату та нарахування на  заробітну 

плату. 

 

3. Залучення коштів з додаткових джерел (наукові послуги, індивідуальні 

гранти, співпраця із закордонними партнерами)  

 
 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Кошти за 

наукові послуги, 

гранти інше  

(всього, тис. 

грн.) 

147,5 43 356 

Через 

бухгалтерію 
Університету 

(всього, тис. 

грн.) 

21,12 0 26 
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(тис. грн.)
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Рік 2015 ознаменувався включенням нас до проекту Темпус «Крос-медіа і якісна 

журналістика» разом з іншими українськими університетами та університетом в 

Німеччині з м. Пассау. Окрема позиція фінансування, не відзначена в діаграмі: в 

Інституті журналістики стартувала Літня школа, організована у рамках 

міжнародного TEMPUS-проекту «Крос-медіа і якісна журналістика». Партнерами 

Школи є колеги з університету Пассау (Німеччина). Від них Інститут отримав 

новітнє технічне обкладання: комп’ютери IMAC 27, цифрові відеокамери, 

диктофон, фотоапарат. Загалом, на баланс Університету передано обладнання для 

лабораторії крос-медійної журналістики на загальну суму близько 500 тис. грн. 

 

У 2015 році Інститут журналістики підвищив ефективність залучення коштів із зов-

нішніх джерел. Відзначимо, що робота над цим велася впродовж попереднього 

навчального року. Так, було украдено угоду між Київським національним універ-

ситетом, ГО «Форум українських журналістів» та німецькими партнерами: 

Association “Bürgerhaus Bennohaus” in cooperation with “Offenen Kanal TV-

Ludwigshafеn» щодо проведення семінару-практикуму Громадські медіа для між-

культурного і політичного діалогу», внаслідок чого більше 20 студентів та викла-

дачів Інстиуту пройшли стажування  в Україні під керівництвом медіаекспертів, а 

5 представників інституту – викладачі, студент, аспірант – пройшли стажування в 

Німеччині (загальна сума залучених коштів близько 300 тис. грн.) 

 
 

 Публікації та їх динаміка. 

 

1. Публікації співробітників НДЧ ІЖ 
 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Монографії, 

посібники 

1 1 0 

Наукові статті 32 28 16 
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Зниження кількості публікацій стало закономірним результатом зменшення кіль-

кості ставок, а також зумовлюється змістом завдань підсумкового етапу виконання 

теми. За результатми роботи готується до друку колективна монографія.  

Причиною зниження кількості публікацій є також посилення вимог до проведення 

досліджень та написання статей у зв’язку з просуванням наших наукових видань у 

світові бази даних. Якість замість кількості – наш девіз у галузі науки! 
 

2. Загальна кількість публікацій по Інституту журналістики (викладачі + 

наукові співробітники) в базі науково-дослідної частини виглядає так: 
 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Всього пулікацій 334 416 132 

 
Всього за 2013 рік - 334 публікації. З них наукових статей - 258, монографій - 1, 

Підручників - 1, Навчально-методичні комплекси - 8.Праць конференцій - 41. 

Всього за 2014 рік - 416 публікацій. З них наукових статей - 265, монографій - 6, 

Підручників - 2, Навчально-методичні комплекси - 9, праці конференцій - 89. 

Всього за 2015 - 132 публікації. З наукових статей - 69 статей, монографій - 1, 

навчальні посібники - 3, навчально-методичні комплекси - 10, праць конференцій 

- 31. 

Зменшення кількості публікацій у 2015 році не говорить про зменшення 

інтенсивності роботи колективу – з огляду на затримку виходу наукових видань, 

публікації за 2015 рік (як звітний період) будуть вноситися ще протягом поточного 

навчального року. Така ситуація є традиційною для звітності у цьому сегменті 

наукової діяльності.  

 

3. Наукова періодика Інституту журналістики  

Відзначимо, що за звітний період поліпшилася ситуація з науковою періодикою 

Інституту журналістики: 
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0

1

2

3

Подано заявокРозроблено проектів (внесено в базу НДЧ КНУ)Подано на конкурс МОН

3 3 33

2

0

Наукові дослідження без 
вікового критерію

Наукові дослідження молодих 

вчених

1. Всі наукові видання отримали кваліфікацію фахових для галузі «Соціальні 

комунікації» у 2015 році. 

2. Створено електронні сторінки журналів на сайті інституту, оновлено редакційні 

ради (включено закордонних професорів, вчених, які нещодавно захистили док-

торські дисертації) 

3. Уведено  процедуру обов’язкового рецензування матеріалів. 

Як наслідок: журнал Актуальні питання масової комунікації очолив рейтинг 

готовності до включення в Scopus, що проводився Службою інформаційного 

моніторингу КНУ.  
 

 Нові наукові теми. 

У попередньому навчальному році (2014-2015 н.р.) Інститут журналістики розпо-

чав роботу над створенням проектів нових наукових тем. Загальна ситуація 

виглядає так: 
 Подано заявок Розроблено проектів 

(внесено в базу НДЧ 

КНУ) 

Подано на конкурс 

МОН 

Наукові дослідження 

без вікового 

критерію 

3 3 3 

Наукові дослідження 

молодих вчених 

3 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодіжні наукові дослідження не було подано на конкурс тільки через те, що 

МОН пообіцяло оголосити окремий конкурс для цих тем, але він так і не був 

оголошений, але варто відзначити роботу і наукових співробітників Інституту 

журналістики, і викладачів, авторів тем над створенням цих проектів. Споді-

ваємося, що ці теми будуть подані на отримання грантів, відповідно до профілю 

передбачуваних досліджень. 

 

Велике значення для розвитку науки в інституті мала співпраця з інститутом 

біології нашого університету та професором Віденського університету Юргеном 

Гріммом і його колегами. Спільні роботи, зокрема, з науковцями інституту біології 

дозволило нам надрукувати наукові статті у зарубіжних виданнях, що мають 

високий імпакт-фактор у базі Скопус, виступити на престижних зарубіжних кон-

ференціях: 
1. Тукаев С. В., Зима И. Г., Гаврилець Ю. Д., Макарчук Н. Е., Ризун В. В. Отражение 

экзальтации жестокости в интернете в структуре ЭЭГ / С. В. Тукаев, И. Г. Зима, Ю. Д. 
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Гаврилець, Н. Е. Макарчук, В. В. Ризун В. В. // VI конгрес Українського товариства 

нейронаук, 4–8 черв. 2014, Київ, Україна.  – С. 112. 

2. Havrylets Y.D., Tukaiev S.V., Rizun V.V., Makarchuk M.Y. Comparative Analysis of the 

Effects of Negative and Neutral TV News Stories [Electronic resource] /  Y.D. Havrylets, S.V. 

Tukaiev, V.V. Rizun, M.Y. Makarchuk. // Procedia Social and Behavioral Sciences. – Volume 

82, 3 July 2013, Pages 421–425. – Mode of access :   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813013530. – Title from the screen. 

3. Tukaiev S., Havrylets Y., Zima I., Radchuk O., Sobishchanskyi S., Makarchuk M., Rizun V. 

Sex-related differences in the reactions to emotionally negative TV-news plots [Electronic 

resource] / S. Tukaiev,  Y. Havrylets, І. Zima, О. Radchuk, S. Sobishchanskyi М. Makarchuk, 

V. Rizun // 53rd Annual Meeting Society for Psychophysiological Research, October 2–6, 

2013, Firenze Fiera Congress & Exhibition Center, Florence, Italy // Psychophysiology. – 

2013. – V. 50, Suppl. S1. – P. S81. – Mode of access :   DOI: 10.1111/psyp.12120; 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.12120/pdf. 

4. Tukaiev S., Zyma I., Grimm J., Enzminger A., Plakhotnyk N., Havrylets Y., Rizun V., 

Makarchuk M., Sobishchanskyi S. Sex differences in processing historical documentary 

containing real violence [Electronic resource] / S. Tukaiev, І. Zyma, J.Grimm, А. Enzminger, 

N. Plakhotnyk, Y. Havrylets., V. Rizun, M. Makarchuk, // FENS regional meeting – 2015, 

Thessaloniki, Greece, October 7–10, 2015, P. 46. Mode of access :   

http://ffrm2015.com/files/pdf/FINALPROGRA2.pdf. 

5. Tukaiev S., Zyma I., Havrylets Y., Sobishchanskyi S., Makarchuk M., Rizun V. ERP response 

to the emotional images from TV news programs depending on emotional burnout [Electronic 

resource] / S. Tukaiev, I. Zyma, Y. Havrylets, S. Sobishchanskyi, М.  Makarchuk, V. Rizun // 

54th Annual Meeting Society for Psychophysiological Research, September, 10–14, 2014, 

Atlanta Marriott Marquis, Atlanta, Georgia, USA Psychophysiology. – 2014. – V. 51, Suppl. 

S1. – P. S76. – Mode of access : DOI: 10.1111/psyp.12281; 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.12281/pdf. 

6. Tukaiev S., Zyma I., Makarchuk M., Plakhotnyk N., Grimm J., Enzminger A., Havrylets Y., 

Rizun V. Alteration of sensitivity toward the Holocaust related media content by negative Mass 

Media. [Electronic resource] // Program № 721.03/Z16. 2015 Neuroscience Meeting Planner. 

Washington, DC: Society for Neuroscience, 2015. Online // Neuroscience 2015, SfN's 45th 

annual meeting, October 17-21, Chicago, IL, USA. – P. 1429-1430. – Mode of access :   

http://www.sfn.org/Annual-Meeting/Neuroscience-2015/Sessions-and-

Events/Program/~/media/SfN/Documents/Annual%20Meeting/FinalProgram/NS2015/Full%20

Abstract%20PDFs%202015/SfN15_Abstracts_PDF_Posters_5_Wed_AM.ashx 

7. Tukaiev S., Zyma I., Sobishchanskyi S., Havrylets Y., Makarchuk M., Rizun V., Sosiedka I., 

Babyn I. Does the response to negative TV news depend on the level of emotional burnout? 

[Electronic resource] / S. Tukaiev, І. Zyma, S. Sobishchanskyi, Y. Havrylets, M. Makarchuk, 

V. Rizun, І. Sosiedka, I. Babyn // Neuroscience 2014, SfN's 44st annual meeting, November 

15-19, Washington, DC, USA. Mode of access : 

http://www.abstractsonline.com/submit/SubmitPrinterFriendlyVersion.asp?ControlKey={E9A

80B0C-8305-42FC-9E03-6859D6CA86F8}&MeetingActivityKey={A8A513A0-B922-40E7-

93BC-326953EB0E67}&AKey={3A7DC0B9-D787-44AA-BD08-

FA7BB2FE9004}&MKey={54C85D94-6D69-4B09-AFAA-502C0E680CA7}. 

8. Tukaiev S., Zyma І., Plakhotnyk N., Grimm J., Havrylets Y., Enzminger A., Tatarenko M., 

Makarchuk M., Rizun V., Danilov S. The response to atrocious events in the Past:The ERP 

study [Electronic resource] / S. Tukaiev І. Zyma, N. Plakhotnyk, J. Grimm, Y. Havrylets, А. 

Enzminger, М. Tatarenko, М. Makarchuk, V. Rizun,  S. Danilov // The 55th Annual Meeting 

Society for Psychophysiological Research, September 30 - October 4, 2015, Seattle Westin 

Hotel, Seattle, Washington, USA // Psychophysiology. - 2015. – V. 52, Suppl. S1. – P. S126. –  

Mode of access : (DOI: 10.1111/psyp.12495. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/82/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/82/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813013530
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9. Tukaiev S.V., Radchuk O.M., Havrylets Y.D., Vasheka T.V. 1858 – The influence of the 

emotionally negative TV-news plots with real violence on the psychological state of human 

[Electronic resource] / S.V. Tukaiev, O.M. Radchuk, Y.D. Havrylets, T.V. Vasheka // 

European Psychiatry (Abstracts of EPA 2013, The 21th European Congress of Psychiatry, 

Nice, France, April 6–9, 2013) – 2013. – V. 28, Suppl. 1. – P. 1 Mode of access : 

http://epa.ekonnect.co/EPA_394/poster_54315/program.aspx 

 

Співпраця з Віденським університетом полягала у проведенні спільних досліджень 

у сфері реконструкції історичної свідомості засобами медіа з використанням 

найсучасніших методик. До цих досліджень приєдналися також і науковці 

інституту біології. Така співпраця виводить нас на нові обрії наукових досліджень, 

робить нашу науку інтегрованою у світовий простір. Так, вже існує міжнародний 

дослідницький проект між Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка та Віденським університетом "Інтерпретація історичних проблем у 

міжнародному телемовленні" на період 2015–2016 рр. Проект являє собою 

психофізіологічне експериментальне вимірювання порівняльного впливу 

документальних фільмів на теми двох значних історичних подій ХХ ст. – 

Голокост в Європі і Голодомор в Україні 1932–1933 рр. – на австрійську та 

українську студентські аудиторії. З Державного бюджету України на перший етап 

виконання проекту (підготовчий) (листопад–грудень 2015 р.) виділено (за наказом 

МОН № 1011 від 6.10.2015) 26 тис. грн. З українського боку керівни-

ком проекту є д. філол. н., проф., директор Інституту журналістики Володи-

мир Різун, з австрійської – д. філології, проф., дослідник медіаефектів Юрген 

Грімм. Наступного року за проектом передбачено проведення 2-х експериментів за 

участі українських та австрійських студентів щодо порівняння ефектів впливу 

обраних історичних проблем. В результаті можна буде означити медіаефекти 

документальних фільмів про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні та Голокост в 

Європі як на психофізіологічному рівні, так і на ціннісному, а також на рівні 

національної самоідентифікації. За підсумками експериментів планується 

написання спільної публікації до закордонного журналу. 

 

Пілотні експерименти за проектом відбувалися у жовтні–листопаді 2014 р. під час 

візиту Ю. Грімма до Києва. 

 

Серед основних завдань на цей, та і наступні роки, у галузі науки бачу підвищення 

методологічної  культури наших досліджень. Має бути розгорнута боротьба з 

науковим валом, з пустопорожніми в методологічному плані дослідженнями. 

 

Друге завдання – це входження у різні наукові бази даних, щоб наші дослідження 

цитувалися, були відомими і щоб ми були інтегровані у світовий науковий процес. 

 

І третє завдання. Нам необхідно повернутися обличчям до свого безпосереднього 

предмета діяльності – студента як фахівця. Інститут журналістики, за визна-

ченням та очікуваннями інших, є носієм наукових специфічних знань у сфері під-

готовки кадрів для медіа, розвитку кадрового потенціалу для галузі. Що ми про це 

знаємо як науковці? 

http://epa.ekonnect.co/EPA_394/poster_54315/program.aspx
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Міжнародне співробітництво 

Динамічність розвитку міжнародних відносин Інституту журналістики в період 

2013-2014 та 2014-1015 навчальних років можуть засвідчити дві магістерські про-

грами подвійних дипломів: з Факультетом Політичних Наук і Журналістики Уні-

верситету імені Адама Міцкевича у Познані та з Університетом Humanitas у Сос-

новці (Республіка Польща), а також програма з Євразійським національним уні-

верситетом імені Л. Гумільова в Астані (Республіка Казахстан). На жаль, реально 

програма з Казахстаном не працює через суспільно-політичні події. 

 

Перша програма у 2015 році мала вже перших випускників: 10 випускників Інсти-

туту отримали польські дипломи. Одна випускниця програми, Валерія Фадєєва,  

зараз продовжує навчання у Польщі за програмою докторських студій. 

 

Збільшився інтерес студентів до навчання у межах програми обмінів Erasmus. У 

2014-1015 навчальному році 10 студентів отримали можливість навчатися в уні-

верситетах Вроцлава, Познані, Щецина, Гданська. 

 

Впродовж звітного періоду в Інституті працювали гостьові професори: Джордж 

Плеіос (George Pleios),  професор, директор Лабораторії соціальних досліджень у 

мас-медіа та завідувач кафедри комунікації Афінського університету, Юрген Грім 

(Juergen Grimm), професор комунікаційних студій Віденського університету. 

Також Інститут приймав стипендіатку Програми Фулбрайта Лавіну Тата (США), 

магістра російських студій Вітонського коледжу. 
 

Слід відзначити, що за цей час двоє представників Інституту, директор та 

заступник директора Юлія Нестеряк були запрошені на місяць для викладання у 

партнерському університеті у Познані. Юлія Нестеряк викладала англомовний 

курс «Інтерв’ю як спосіб отримання інформації та жанр журналістики» для 

магістрів спеціальності «Міжнародні відносини». 

Розширювалося коло партнерів Інституту, зокрема ми започаткували співпрацю з 

Європейським гуманітарним університетом  у Вільнюсі. За участі цього навчаль-

ного закладу та Факультету Політичних Наук і Журналістики Університету імені 

Адама Міцкевича у Познані в Інституті у травні цього року був проведений перший 

тристоронній відеоміст, на якому студенти й експерти обговорювали проблему 

свободи слова і сучасний стан журналістики. Цей захід наступного року матиме 

продовження: навесні планується проведення наступного відеомосту. 

 

Розвиток міжнародної співпраці дещо гальмується через обмеженість фінансової 

підтримки, зокрема відсутність коштів на  хоча б часткову оплату закордонних 

відряджень. 

 

Серед важливих завдань у сфері міжнародного співробітництва є розвиток ака-

демічної мобільності наших студентів. Ректорат, правда, вивів академічну 

мобільність для студентів, докторантів та викладачів зі сфери міжнародного 

співробітництва і включив до сфери навчання, певно тому, що академічна 
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мобільність передбачає навчання студентів і в інших українських університетах, 

а не тільки зарубіжних. Але проблема тут не  в підпорядкованості цієї ділянки 

роботи тому чи іншому проректору та заступнику, а в належному навчально-

методичному за безпеченні цього процесу. Серйозне питання – це питання, як 

студентові одночасно навчатися у двох університетах без втрат для себе? Шлях, 

що ми відпускаємо студента на семестр, а тут йому зараховуємо дисципліни, які 

він пропустив, типу за графіком індивідуального навчання без проведення такого 

– це шлях в нікуди. Необхідно укласти угоди з університетами, в які будуть їхати 

наші студенти, погодити навчальні плани. Нашими магістерськими планами 

передбачено можливість навчання в інших університетах у 2–3 семестрах, 

бакалаврські плани передбачають це у 8 семестрі. 

 

Технічне та фінансове забезпечення 

Проводиться  контроль за виконанням фінансової дисципліни інституту  

(розподіл видатків в рамках кошторису).  

Кафедри та навчальні лабораторії забезпечувались канцелярськими товарами, 

видатковими матеріалами та обладнанням, виходячи з фінансових можливостей  

університету. 

 

 

 Технічне забезпечення інституту 

                                      Комп’ютерна техніка 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 

91 шт. 93 шт. 98 шт. 

 

 Оформлення заявок на придбання нової техніки 

 

                                                    2013 р. 

Обладнання Вартість(грн.) Проплата 

1. Обладнання АСК 1 065 154  + 

2. Система кондиціонування для АСК  70 000  -- 

3. Охоронна сигналізація 32 000 + 

 

У 2013 році придбали обладнання апаратно  студійного комплексу для забезпе-

чення навчального процесу новоствореної кафедри  „Кіно- і телемистецтва” на 1 

млн грн. 

 

Оснащення навчального апаратно студійного комплексу сучасними технічними 

засобами дозволило впроваджувати новітні технології у навчальний процес, ство-

рило умови для оволодіння  практичними навичками  з фахових дисциплін студен-

тами інституту. На базі аппаратно-студійного комплексу створено навчальну 

лабораторію „Кіно- і телемистецтва”. 

 

                                                    2014 р. 
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Обладнання Вартість(грн.) Проплата 

1. Дуплікатор Ricoh DD4450, A3  59 988  -- 

2. Гільйотина для паперу ЕВА 485 ер 93 480 -- 

3. Обладнання для мультимедійних   

аудиторій. 

252 135  -- 

4. Обладнання та програмне 

забезпечення для News Room 

372 707  -- 

5. Обладнання та програмне 

забезпечення для Віртуальної студії 

SD 

157 671  -- 

6. Обігрівачі масляні – 7 шт. 8 393  -- 

 

                                                    2015 р. 

Обладнання Вартість (грн.) Проплата 

1. Обладнання для мультимедійних   

аудиторій. 

694 784  -- 

  

Як уже зазначалося, в рамках проекту Темпус було отримано нову лабораторію для 

забезпечення підготовки фахівців з крос-медіа. 

Проводиться  контроль за виконанням студентами інституту договорів про 

надання платних послуг у сфері освітньої діяльності університету. 

 

 

             Надходження плати за надання платних освітніх послуг 

Рік Оплачено (грн.) Повернуто (грн.) Надходження (грн.) 

2013 14 156 973 183 935 13 973 038 

2014 14 263 102 321 750 13 941 352 

2015 16 035 565 265 185 15 770 380 

 

 

Цікавими є прогнозні дані на 2016 рік в рамках «Інформації про планові надхо-

дження коштів від сплати за навчання від юридичних та фізичних осіб у 2016 

році», що  розглядалася на вченій раді університету 21.12.15. Інститут журна-

лістики, як видно з таблиці нижче, займає четверту позицію в рейтингу факуль-

тетів, які заробляють гроші для університету. Але, як кажуть, нам від того не легше. 

Будемо сподіватися, що ці наші заслуги перед університетом буде оцінено з будів-

ництвом нового корпусу для інституту (проект корпусу щойно було подано до 

ректорату, а ректорат активно займається пошуком інвесторів). 

 

 

 



Таблиця 6 

Інформація про планові надходження коштів від сплати за навчання від юридичних та фізичних осіб у 2016 році 
 

Назва підрозділу 

 ОКР "Бакалавр"   ОКР "Спеціаліст"   ОКР "Магістр"  
План на 

2016 рік 

Українські 

студенти 

Іноземні 

студенти 

Українські 

студенти 

Іноземні 

студенти 

Українські 

студенти 

Іноземні 

студенти 

Всього 

доходів 

 ННЦ "Інститут Біології" 3 106 000,0 112 500,0 465 000,0 0,0 423 000,0 487 000,0 4 593 500 

Географічний факультет 4 044 000,0 502 700,0 210 000,0 0,0 810 000,0 145 000,0 5 711 700 

ННЦ "Інститут геології" 315 000,0 305 000,0 0,0 0,0 60 000,0 180 000,0 860 000 

Економічний факультет 15 058 235,0 2 648 900,0     6 259 250,0 693 000,0 24 659 385 

Інститут високих технологій 0,0 0,0     120 000,0 0,0 120 000 

Інститут журналістики 16 387 500,0 451 500,0 0,0 0,0 2 157 000,0 130 000,0 19 126 000 

Інститут міжнародних відносин 27 247 500,0 1 551 002,0 0,0 0,0 10 956 000,0 1 803 000,0 41 557 502 

Інститут післядипломної освіти     17 344 400,0       17 344 400 

Інститут філології 11 431 350,0 3 319 500,0 0,0 0,0 2 258 500,0 983 856,0 17 993 206 

Війсковий інститут             9 987 618 

Історичний факультет 1 783 000,0 70 500,0 0,0 0,0 496 000,0 38 500,0 2 388 000 

Механіко-математичний факультет 369 000,0 120 000,0 0,0 0,0 940 500,0 67 500,0 1 497 000 

Факультет інформаційних технологій 2 064 000,0 0,0     982 500,0   3 046 500 

Факультет кібернетики 3 824 000,0 241 000,0 0,0 0,0 779 500,0 85 000,0 4 929 500 

Факультет психології 3 826 487,5 17 500,0 0,0 0,0 1 259 000,0 88 450,0 5 191 438 

Факультет радіофізики,електроніки та 

комп'ютерних систем 
420 000,0 60 000,0     442 500,0 162 500,0 1 085 000 

Факультет соціології 767 000,0 0,0 0,0 0,0 114 000,0 36 000,0 917 000 

Фізичний факультет 105 000,0 45 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 180 000 

Філософський факультет 4 661 950,0 595 800,0 0,0 0,0 3 788 750,0 481 750,0 9 528 250 

Хімічний факультет 60 000,0 37 500,0 0,0 0,0 37 500,0 0,0 135 000 

Юридичний факультет 35 130 000,0 5 580 400,0 858 000,0 0,0 13 293 000,0 560 000,0 55 421 400 

Всього 130 600 022,5 15 658 802,0 18 877 400,0 0,0 45 207 000,0 5 941 556,0 226 272 399 
 

        

  



Виховна робота 

Суспільно-політичні події в Україні наклали свій відбиток на зміст та форми ви-

ховної роботи у вищому навчальному закладі. Рішенням адміністрації Інституту 

журналістики було прийнято рішення про скасування розважальних заходів у 2013 

– 2014 навчальному році. Натомість було приділено увагу соціальній 

відповідальності, участі студентів і викладачів нашого інституту у благочинних 

заходах, зборі коштів для поранених воїнів і бійців КНУ, які знаходилися у зоні 

АТО. Це і різноманітні ярмарки, і продаж сувенірної продукції, проведення бла-

гочинних вистав. Щиро дякуємо усім співробітникам інституту, які у цю важку 

хвилину працюють як волонтери. 

 

Фестиваль журналістська весна 2014 року «Євровесна: рЕволюція в журналістиці» 

мав на меті розкрити участь журналістів у подіях Революції гідності, наголосити 

на необхідності об’єктивного і неупередженого висвітлення подій. Традиційні для  

фестивалю майстер-класи окремо були присвячені темі безпеки професійної 

діяльності журналістів. Фотовиставка-інсталяція студентів Інституту Юлії Коче-

тової та Олексія Фурмана мала дуже схвальні відгуки у ЗМІ, вона була присвячена 

участі студентів (у тому числі й Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) у Революції гідності. Зустріч із випускниками у фінальний день 

«Журналістської весни» уперше пройшла у форматі «Відкритого мікрофона» на 

сцені, цей формат є досить вдалим, тому вирішено й надалі до нього звертатися.   

 

У 2015 році, коли загострилися бойові події на Сході, фестиваль «Журналістська 

весна» відбувся під гаслом «З надією на мир», усі його заходи були виключно 

благочинними та мали на меті зібрати кошти для бійців КНУ, які ведучі передали 

представникам Координаційної Ради університету прямо на сцені під час гала-

концерту.  

 

Професійне виховання є пріоритетним напрямком діяльності Інституту журна-

лістики, саме тому найпоширенішою формою проведення заходів професійного 

вдосконалення обрано тренінги та майстер-класи фахівців. У 2014-2015 році їх 

було проведено 53. З-поміж досягнень цього звітного періоду слід відзначити вихід 

Команди КВК Інституту журналістики «ЕгоЇсти» до півфіналу Чемпіонату КНУ 

«Кубок ректора».   

 

У діяльності кожного колективу, у тому числі й студентського, є періоди спалахів 

діяльності й відносного затишшя, саме 2013-2014 навчальний рік став для нас 

роком переосмислення напрямків нашої діяльності, побудови амбітних планів та 

роботи над помилками. «Кадри вирішують усе», - недаремно говориться, бо  на 

початку 2015 року нам вдалося зібрати активну студентську команду однодумців, 

спільно з якими було втілено усі задуми.  

 

У 2015 році в Інституті журналістики було проведено вибори Голови Студентсько-

го парламенту, відповідно до вимог законодавства, за новим принципом. Голову 

обирали шляхом голосування бюлетенями, за усіма правилами – з програмами 



 23 

кандидатів, активною передвиборчою кампанією, дебатами кандидатів. У резуль-

таті прозоро і чесно обрали нову Голову Студпарламенту Саміру Абдулову. Для 

студентів така форма проведення виборів стала платформою для застосування 

професійних навичок – для рекламістів – просування та підтримки кандидата, для 

журналістів й видавців – інформаційного супроводу  передвиборчої кампанії. 

 

Саміра Абдулова за півроку роботи на посаді Голови СП засвідчила, що студенти 

не помилилися у виборі, але склалося так, що вона передала свої повноваження 

своєму заступнику – Марієтті Івановій.  

 

Другим важливим напрямком виховної роботи є національно-патріотичне вихован-

ня. Очолений Марієттою Івановою парламент розпочав саме із цього, перша теза, 

яку ми доводимо: патріотизм починається з тебе. ІЖ – це ти. Перший захід, 

проведений оновленим СП – посвята у першокурсники, яскраво проілюстрував 

новий підхід до організації заходів.  

 

Здобутки СП у 2014-2015 роках:  

*Збільшення у рази масових розважальних та професійно орієнтованих заходів.  

*Активна співпраця із СП університету (проведення загальноуніверситетського 

фестивалю BESTKNUFEST, 2 тижнів майстер-класів SPEEKWEEK, допомога в 

організації, проведенні та інформаційному супроводі свята «Міс-Студмістечко»). 

*Активна співпраця із спонсорами, яка значно полегшує організацію та проведення 

масових заходів. 

*Налагодження активної роботи  усіх департаментів Студентського парламенту, 

запровадження системи суворої звітності за кожен місяць роботи.  

* Запровадження нових традицій, як-от, успішне проведення масштабного заходу 

«Дебют першокурсника».  

 

В ІЖ створено новий департамент – Літератури й мистецтв. Ним проведено низку 

заходів національно-патріотичного виховання, найяскравіші з них – це Стусівські 

читання, зустріч із Іриною Фаріон, День української мови в Інституті журналісти-

ки, зустріч із Валерієм Макєєвим, журналістом, який був у полоні т.з. «ДНР».  

 

Надзвичайно важливою є успішна зовнішня та внутрішня комунікація навчального 

закладу, саме тому третім перспективним напрямком виховної роботи у 2013 – 2015 

роках було її налагодження. Результат – створення Прес-центру Інституту 

журналістики. Він має три відділи – «внутрішньої комунікації», «відділ новин», 

«реклами та зв’язків з громадськістю». Вже розроблено бренд-бук прес-центру, 

нормативні документи та Положення про роботу, створено сайт та сторінки у 

соціальних мережах.  

 

Позитивні зрушення є й у роботі в гуртожитку. Два роки поспіль проблема із 

поселенням першого курсу вирішується на 100%. Активну участь у поселенні 

беруть студорганізації та волонтери, і два роки фактично ми не маємо жодних 

нарікань щодо поселення ні з боку студентів, ні з боку їхніх батьків.  
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Далі пропонуємо переглянути міні-фільм про напрямки та зміст виховної роботи в 

ІЖ за 2013-2015 роки.    

 

Місце та роль інституту в системі освіти та галузі 

Інститут журналістики був і залишається провідним навчально-науковим центром 

серед факультетів, інститутів та кафедр українських університетів. Сайт НМК з 

журналістики та інформації, який ми створили і модеруємо, може про це свідчити. 

 

Інститут журналістики є співорганізатором та учасником різних конференцій, що 

проводяться іншими університетами. У наших наукових виданнях друкуються 

колеги з інших університетів. Ми постійно задіяні в різних робочих групах по 

розробці й удосконаленню навчально-методичної та наукової документації, що 

регулює нашу діяльність у сфері підготовки кадрів. 

 

Не менш важливою є наша участь у різних громадсько-професійних заходах та 

проектах. Наші викладачі залучені до таких проектів, а й часто й самі є їх 

керівниками та авторами. Це і професор В. Ф. Іванов, і О. В. Чекмишев, і доцент Т. 

І. Петрів та інші. 

 

Важливим напрямком нашої діяльності є входження у міжнародні академічні й 

наукові структури. Так, через НМК ми залишаємося членами Всесвітньої ради 

викладачів журналістики (WJEC). У 2013 році я виступив на The third World 

Journalism Education Congress (July 3-5, 2013 in Mechelen, Belgium) з доповіддю 

Journalism Education and National Qualifications Frameworks: A Look into the Future. 

 

Соціальні та інші питання 

Протягом останнього року й сьогодні активно працює наша профспілкова орга-

нізація, очолювана М. І. Женченко. Вирішення соціальних питань та розв’язання 

трудових спорів відбувається в межах нашої компетенції як підрозділу універ-

ситету (додаємо звіт голови профбюро для розуміння того, яке коло питань 

розглядається дирекцією та профбюро). Дякуємо всім, хто добровільно допомагає 

вирішувати соціальні питання. 

 

Активно працюють Студпарламент та студентське профбюро. Дирекція підтримує 

усі починання громадських організацій, якщо вони спрямовані на захист інтересів 

співробітників та студентів. 

 

Наше завдання – добитися єдності у вирішенні актуальних для нашого середовища 

питань, вести пошук джерел підтримки соціального розвитку і забезпечення 

соціального благополуччя членів колективу. 
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