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Цей звіт охоплює 2019-2020 навчальний рік. 

 

Інститут журналістики є підрозділом Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, одним із 8 навчальних інститутів, серед 13 факультетів, 

двох навчально-наукових центрів. У 2019-2020 навчальному році діяльність 

інституту журналістики забезпечували: 

 

 9 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);  

 2 навчальні лабораторії (міжкафедральна навчальна медіалабораторія, 

навчально-поліграфічний сектор),  

 інформаційно-обчислювальний сектор,  

 навчально-видавнича група, 

 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, 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 науково-методична рада.  

 

Учена рада інституту журналістики постійно розглядала важливі питання 

колективу та приймала необхідні рішення для функціонування інституту. 

 

Минулий рік був складним для організації навчального процесу, оскільки в 

університеті почався перехід на дистанційне навчання у звʼязку з карантином.  

 

Відповідно діяльність директора та його заступників протягом року проходила 

у складних, карантинних умовах, умовах дистанційного навчання. 

 

Студенти 

Як зазначається у Звіті ректора, суттєве (більш як на 10 %) зростання кількості 

студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, спостерігалось на 

факультетах психології, економічному, інформаційних технологій, філософському 

та історичному, а також в Інституті журналістики та Інституті філології. Таким 
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чином, ми належимо до підрозділів із суттєвим зростанням контингенту 

студентів. Але, як ідеться далі у Звіті ректора, – приріст контингенту здобувачів 

освіти за ступенем магістра мали тільки чотири структурні підрозділи: Інститут 

високих технологій (+25 %), факультет інформаційних технологій (+23 %), 

Інститут міжнародних відносин (+9 %) і факультет комп'ютерних наук та 

кібернетики (+5 %). Це одна з тих проблем, яку нам і мені та моїм заступникам 

необхідно розвʼязати, адже рівень магістратури, як і доктора філософії, є 

власне університетськими рівнями освіти. 

Для заохочення студентів вступати до магістратури ми розширили кількість 

та поглибили якість освітніх магістерських програм, проте, напевно, цього не 

достатньо і треба шукати інші причини позитивної динаміки вступників. 

На таблиці 2.4 подано динаміку подачі заяв для всіх підрозділів. Наша 

динаміка до магістратури насторожує. 
 

 
Традиційно ми мали найвищі по університету прохідні бали на «Рекламу та 

звʼязки з громадськістю», високі показники середнього конкурсу на місця 

ліцензійного обсягу (бакалавр – 6.38 (середнє 5.31) , магістр – 1.68 (середнє 1.20), 

проте, скажімо, динаміка вступу іноземних студентів бажає бути кращою (див. 

таблицю 2.7): 
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Навчально-методична робота 

 

Освітні програми. 

В інституті журналістики більше 20 освітніх програм, що діють на основі 

двох спеціальностей – 061 «журналістика» та 021 «аудіовізуальне мистецтво та 

вирорбництво». Це бакалаврські, магістерські, доктора філософії, професійні та 

освітньо-наукові програми. Дві програми є міжуніверситетськими, одна з них 

міжнародна – з університетом в Бат Спа (Великобританія). 

Перспективним можна вважати відкриття програми підготовки магістрів з 

аудіовізуального мистецтва та виробництва, для відкриття якої кафедрі кіно- і 

телемистецтва потрібно зорганізувати свою роботу. 

У 2020 році ОНП «Доктор філософії» отримала зразкову акредитацію від 

НАЗЯВО. 

З 2022 року нас очікує масова акредитація (див. таблиці 2.13 та 2.14), до чого 

потрібно серйозно готуватися: 
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Ця ситуація зобовʼязує мене та моїх заступників працювати уже сьогодні 

на мобілізацію внутрішнього ресурсу інституту для проходження успішної 

акредитації освітніх програм у 2022 та 2023 роках. Ми вже провели вчену раду, 

на якій розглядали рекомендації НАЗЯВО за результатами зразкової акредитації 

ОНП «Доктор філософії» та прийняли рішення щодо врахування тих рекомендацій, 

адже вони стосуються не тільки ОНП, а й усіх інших освітніх програм. 

 

Методичне забезпечення навчального процесу. 

 

Якість методичного забезпечення і кількість методичних розробок – це ті 

критерії, за якими потрібно оцінювати діяльність кожного викладача та кафедр й 

інституту в цілому. Не можна сказати, що ми пасимо задніх, але й не попереду 

серед інших колективів університету. Так, за таблицею 2.15, щодо кількості й 

платформ розміщення методичних матеріалів є запитання: невже розміщення 

матеріалів в електронній бібліотеці ІЖ, пошук якої легко здійснює Google,- це 

проблема? Чого не вистачає кафедрам та викладачам для цього? ННЦ «Інститут 

біології та медицини» розмістив 148 навчальних посібників, а ми 8! До речі, 

методичні матеріали в інтернеті – це не тільки електронна бібліотека, тепер це і 

google-класи. Тому, коли будемо подавати дані за 2021 рік, будь ласка, у звітах 

показуйте види та обсяг матеріалів в інтернеті за рахунок google-класів. У 

порівняльній таблиці зі звіту ректора відсутні дані щодо інституту журналістики за 

параметрами «Підручники», «Інші навчально-методичні матеріали» тощо. 

Науково-методичній раді інституту необхідно звернути на це увагу й активізувати 
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роботу кафедр у цьому напрямку. Мені й моїм заступниками потрібно взяти на 

контроль це питання, продумати способи й засоби активізації колективу щодо 

поліпшення ситуації з навчально-методичним забезпеченням навчального 

процесу. 
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Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. 

У звітному році вдалося модернізувати 9 невеликих аудиторій, перетворивши 

їх у медіааудиторії за рахунок університетських коштів. 

Було підготовлено подання на технічне забезпечення звукової студії. 

 

Якість навчання. 

Нарешті у звітному навчальному році ми заклали основу для переходу на 

компетентнісний підхід бакалаврських програм зі спеціальності «журналістика». 

Перший курс 2020/2021 навчального року, як ви знаєте, працює за абсолютно 

новими навчальними планами та новими ОПП. Як директор, безпосередньо брав 

участь в організації переходу на новий стандар вищої освіти, розробляв 

процедуру та зміст освіти. На черзі з наступного навчального року запуск 

бакалаврських програм зі спеціальності «аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво».  

Звичайно, говорити про якість нових програм ще зарано, оскільки підсумки 

будемо підводити через кілька років. Проте сам факт, що ми більш серйозно 

заговорили про звʼязок між змістом дисциплін та програмними результатами 

навчання – це відрадно, і так має бути. У цьому контексті варто говорити про 

практичну підготовку студентів. У Звіті ректора читаємо: 
«Можна констатувати, що практична підготовка є базовою ціннісною орієнтацією майбутніх 

фахівців в умовах інтеграції сучасних економічних відносин. Відповідно до умов ринку 

професійно-практична підготовка студентів зорієнтована на вимоги, які ставлять підприємства-

роботодавці при подальшому працевлаштуванні фахівців. Тому важливо при проходженні 

практики налагодити зв'язок із роботодавцем шляхом укладання договорів про співпрацю. В 

університеті серед наявних договорів у 2019/20 н. р. продовжують переважати короткострокові 

(83 %). Найбільшою є частка довгострокових договорів в Інституті журналістики (66 %) та на 

факультеті соціології (61 %)». 

Це показовий факт, але кількість довгострокових договорів для проходження 

практики не гарантує високу якість практичної підготовки, тим більше у нашій 

медійній галузі, яка перебуває у великій кризі. Які бази практик обирати, власне, 

які медіа достойні бути базами практик – це велике питання, на яке відповісти 

однозначно не можна. Навіть поза ідеологічно-політичним аспектом 

функціонування наших медіа залишаються питання до рівня медійного 

професіоналізму й професійної культури в медіа. На сьогодні я бачу один вихід – 

це співпраця кафедр з експертним медійним середовищем в аспекті 

рекомендування закладам вищої освіти баз практик. 

Серед показників якості навчання є рівень успішності наших студентів. У Звіті 

ректора зауважується, що 
«Найбільшу кількість студентів, які склали сесію на "добре" та "відмінно", зафіксовано на 

хімічному факультеті (43,2 %), в Інституті журналістики (43 %) та Інституті міжнародних 

відносин (42 %)». 

З одного боку, це й добре, що багато студентів навчається на відмінно. З іншого 

боку, виникає підозра, а чи не занижуємо ми рівень складності матеріалу, чи 

серйозно підходимо до оцінювання? Звичайно, невтішними є коментарі у Звіті 

ректора: 
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«За рівнем бакалавра найвищі показники абсолютної успішності (понад 98 %) демонструють 

студенти Інституту журналістики (99,0 %)». Або: 
«За рівнем магістра найвищі показники абсолютної успішності (понад 99%) спостерігаються 

в Інституті високих технологій та в інституті журналістики. Зокрема, показник якісної 

успішності є максимальним у студентів магістратури Інституту журналістики (82,3 %)». 
«Результати зимового семестрового контролю у 2019/20 н. р. навчальних досягнень студентів 

за підрозділами свідчать про те, що найвищий показник абсолютної успішності зафіксовано в 

Інституті журналістики (98,4 %), а найнижчий – в ННЦ "Інститут біології та медицини" (56,2 

%)». 

 

Побачити себе серед підрозділів університету можна за таблицею 2.19. 

 
 

«Результати літнього семестрового контролю у 2019/20 н. р. навчальних досягнень студентів 

за підрозділами свідчать про те, що, як і під час зимового семестрового контролю, найвищий 

показник абсолютної успішності зафіксовано в Інституті журналістики (99,7 %). Натомість 

найнижчий спостерігається на факультеті радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем (68,3 

%)». 
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Цікавими є таблиці 2.22 та 2.23. 

За цією таблицею відмінні оцінки ми виставляємо найчастіше в діапазоні 90-94 

на відміну від деяких факультетів, які відмінні оцінки дають у діапазонах 95-98 та 

99-100. 

Зрозуміло, що оцінювання – річ відносна, але виникає питання якості нашої 

освіти, особливо в контексті загальної професійної кризи українських медіа. 

Напевно, природнішою була б така картина: при низькому рівні професійної 

культури в українських медіа рівень оцінювання студентів, який ми задаємо, мав 

би бути більш скромним. 
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Безперечно, можна пояснити зростання майже вдвічі кількість дипломів з 

відзнакою у 2020 році на багатьох факультетах, в тому числі й у нас (див. таблицю 

2.29), особливими умовами завершення навчального року через пандемію та 

карантин, але ж є факультети, де і не відбулося різке зростання дипломів з 

відзнакою! 

 

 
 

 

Кадрові питання 

 

Кількість викладачів на факультеті залежить від кількості студентів та 

педагогічного навантаження. У попередній рік ми гордо говорили, що по нашому 

підрозділу немає перебору викладачів згідно з кількістю студентів. Щодо 

педнавантаження, то в принципі вкладалися в норми його розподілу. Як директор, 

намагався вести зважену політику щодо кадрового забезпечення. На жаль, у 

цьому році, за даними планово-фінансового відділу, маємо перебір на 11 ставок. 

Переді мною складне завдання, яке я зможу виконати тільки разом із 

завідувачами кафедр,- привести за рік-два штатний розпис до норми. Рятівною 

соломинкою для нас може бути зростання контингенту студентів, особливо за 

спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» та в магістратурі, де 

співвідношення викладач-студент удвічі менше, ніж на спеціальності 

«Журналістика» та в бакалавраті. Таким чином, ми зможемо уникнути скорочення 

викладачів. Але для цього треба працювати кожному на залучення вступників до 

інституту журналістики. 

Збільшувати кількість студентів можна за контрактною формою навчання, бо 

збільшення бюджету – річ примарна, хоч мені вдалося зініціювати на рівні МОН 
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питання про додаткові бюджетні місця на «Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво» (результати побачимо влітку). Збільшивши кількість контрактників, 

ми зможемо перевести викладачів, що на загальному фонді фінансування, на 

спецфонд, таким чином зменшивши надлишок викладачів по інституту за 

загальним фондом. 

Питання кадрового стану інституту повʼязано ще й з питанням 

педнавантаження. Воно може бути приведеним у відповідність до потрібної 

кількості викладачів, може бути завищеним або недостатнім. Проблемним є 

зависоке педнавантаження, оскільки не вистачатиме викладачів для його реалізації. 

Погляньмо на себе щодо педнавантаження в контексті університету, 

користуючись даними зі Звіту ректора: 

 

 
Як бачимо, орієнтуючись на середні дані по університету, у нас на одного 

штатного викладача, що працює на ставку, навантаження завищене. Природно, нам 

потрібні сумісники та погодинники. Але зарахувавши таких, ми створили 

ситуацію, що наше навантаження суттєво впало відносно середнх даних по 

університету. Висновок: зробили перебір із сумісниками та погодиниками. Чому 

так? А тому, що маємо в цілому завищене педнавантаження по інституту. Вихід? 

Привести у відповідність до необхідної кількості викладачів, можливо, за рахунок 
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зменшення кількості груп студентів. Це питання, яке вимагає директорського 

контролю. 

Те, що у нас є проблеми з плануванням годин, свідчить наступна таблиця зі 

звіту ректор. 

 

 
 

 

Найменшу кількість навчальних занять у 2019/20 н. р. штатні науково-педагогічні працівники на 

1,0 ставки за посадами виконували:  

▪ асистент на кафедрах фінансового права – 250 год., земельного та аграрного права – 251 год. 

(Інститут права), адміністративного права, інтелектуальної власності (Інститут права), реклами 

та зв'язків з громадськістю (Інститут журналістики), психодіагностики та клінічної 

психології (факультет психології) – по 252 год.;  

▪ доцент на кафедрах земельного та аграрного права, фінансового права (Інститут права), 

телебачення та радіомовлення (Інститут журналістики), релігієзнавства (філософський 

факультет), соціальної психології (факультет психології), медичної радіофізики (факультет 

радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем) – по 200 год.;  

▪ професор на кафедрах адміністративного права, господарського права, земельного та аграрного 

права, екологічного права, правосуддя (Інститут права), релігієзнавства (філософський 

факультет), педагогіки (факультет психології), міжнародних медіакомунікацій і комунікативних 

технологій (Інститут міжнародних відносин), геології нафти і газу (ННІ "Інститут геології"), 

телебачення та радіомовлення (Інститут журналістики), романської філології (Інститут 

філології) – по 200 год.;  

▪ завідувач кафедри на кафедрах адміністративного права, земельного та аграрного права 

(Інститут права), телебачення та радіомовлення (Інститут журналістики), молекулярної 
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фізики (фізичний факультет), фундаментальної медицини (ННЦ "Інститут біології та медицини") 

– по 150 год.  

 

Нерівномірність розподілу педнавантаження в середині інституту – це ще й 

морально-етична проблема. І в цьому питанні директорові треба бути 

принциповим. 

Непогано на фоні інших підрозділів ми виглядимо з підвищенням кваліфікації 

викладачів – як наші з відривом від процесу, так і з інших ЗВО у нас. 
 

 
Підсумовуючи сказане, ми можемо визначити пріоритетні завдання на 2021 

рік щодо поліпшення кадрового складу. При цьому зорієнтуємося на завдання, 

поставлені перед університетом: 

1. Формування рад роботодавців, налагодження системних зав'язків з ринком 

праці та випускниками, залучення роботодавців і випускників до забезпечення 

якості освітньої діяльності.  

2. Удосконалення ступеневих і сертифікатних освітніх програм Університету.  
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3. Розширення участі науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти у 

забезпеченні якості освіти, у тому числі шляхом формування комітетів освітніх 

програм.  

4. Постійний моніторинг освітніх програм, заохочення розробників та 

учасників реалізації успішних освітніх програм.  

5. Формування системи індикаторів для оцінювання та підтвердження якості 

роботи науково-педагогічних працівників і навчально-допоміжного персоналу як 

учасників освітнього процесу.  

6. Збирання, аналіз та інтерпретація інформації, перехід до нового рівня 

інформаційного менеджменту освітньої діяльності.  

7. Продовження регулярних обов'язкових опитувань студентів щодо якості 

викладання та оцінювання, запровадження опитувань роботодавців і викладачів.  

8. Удосконалення елементів дистанційного навчання, які використовуються в 

умовах дії карантинних заходів.  

9. Підготовка нормативної бази для інституційної акредитації;  

10. Перегляд, з врахуванням нового професійного стандарту викладача ЗВО, 

функціональних обов'язків науково-педагогічних працівників  

11. Активна маркетингова і професійно-орієнтаційна робота на різних рівнях, 

у тому числі за кордоном, щодо залучення обдарованої молоді до навчання в 

Університеті.  

12. Створення та впровадження програм післядипломної освіти, у тому числі 

для співробітників Університету.  

13. Розроблення стратегії розвитку викладацької майстерності 

науковопедагогічних працівників. 

 

 

Наукова робота 

 

8 лютого 2021 року на вченій раді інституту журналістики обговорювався 

університетський звіт «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА В КИЇВСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПІДСУМКИ 

ЗА 2020 РІК ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК». Тому дозволю собі подати 

результативну частину цього обговорення, в якій зібрано все, що стосується наших 

успіхів за звітний рік та що вказує на наші завдання. 

На діаграмі нижче продемонстровано участь інституту у науково-

дослідницькій роботі університету за основними критеріями університетського 

звіту (нижче діаграми подано таблицю критеріїв та позначено статус інституту за 

кожним критерієм: - участь відсутня, + участь присутня). 
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Показники ІЖ Коментар 

1. Фінансова ефективність, 

ефективність 

використання 

бюджетних коштів 

- На 1 грн 

1. Кошти до спецфонду +  

2. Національні гранти +  

3. Міжнародні гранти -  

4. Стажування та 

проведення наукових 

досліджень закордоном 

 

- 

 

5. Розподіл наукового 

потенціалу (к-ть 

науковців) 

-  

6. Конкурс МОН -  

7. Конкурс для молодих 

вчених 

-  

8. Конкурс НФДК (було 

подано 82 проєкти) 

+  Один конкурс 

9. Рада молодих вчених -  

10. Відзнаки студентів та 

аспірантів 

+ Відзначено 9 студентів 

11. Трансфер технологій 

(інноваційна діяльність) 

-  

12. Патентно-ліцензійна 

діяльність 

-  

13. Акредитація ОНП + Зразкова акредитація 

14. Аспірантура + 23 аспіранти 

15. Найвищі показники 

ефективності наукових 

кервників 

+ 77% 

16. Високі показники 

ефективності випуску з 

аспірантури у 2020 році 

(75% в ун-ті) 

+ 83% 

17. Докторантура + 3 докторанти 

18. Міжнародне 

співробітництво 

+  

Участь ІЖ в НДР

Не бере участь Бере участь
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19. Візити та онлайн-візити 

зарубіжних вчених 

-  

20. Міжнародні конференції -  

21. Всеукраїнські 

конференції 

+  

22. Конференції молодих 

учених і студентів 

+  

23. Реєстрація DOI для 

публікацій наукових 

журналів 

+  

24. Фахові видання категорії 

«А» 

-  

25. Фахові видання категорії 

«Б» 

+  

26. Журнали в Scopus -  

27. Журнали в WoS -  

28. Премії, нагороди та 

відзнаки працівників 

Університету 

+  

29. Найбільш цитовані 

документи авторів 

Університету у Scopus 

-  

30. Найбільш цитовані 

документи авторів 

Університету у Web of 

Science Core Collection 

-  

31. ТОП 100 співробітників 

за публікаційною 

активністю (згідно з 

даними Бази публікацій 

Університету та Web of 

Science Core Collection 

-  

32. Кількість публікацій у 

SCOPUS в рейтингу по 

факультетах/ інститутах 

за цитуванням 2018-2020 

рр 

+  

33. ТОП 10 та ТОП 100 

співробітників 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка за 

публікаційною 

активністю (згідно з 

даними Бази публікацій 

Університету та Scopus 

станом на грудень 2020) 

+  

 

У світлі аналізу наукової роботи інституту журналістики серед пріоритетних 

завдань діяльності нашого колективу вчена рада рекомендує вважати 

першочерговими такі завдання: 

 Група А: 

1. Участь у міжнародних грантових наукових програмах. 

2. Участь у наукових конкурсах МОН для отримання державного 

фінансування наукових тем. 

3. Участь у конкурсах для молодих вчених. 

4. Участь в інших конкурсах для отримання фінансування наукових тем. 
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Група Б: 

1. Пошук та розробка інноваційних наукових проєктів. 

2. Розвиток патентно-ліцензійної діяльності у галузі науки. 

 

Група В: 
1. Наукове стажування та проведення наукових досліджень у зарубіжних 

університетах. 

2. Організація візитів та онлайн-візитів зарубіжних вчених. 

3. Організація та співучасть в організації міжнародних конференцій. 

 

Група Г: 

Робота над отриманням для наукових журналів інституту статусу 

індексованих у базах даних Scopus та WoS та просування цих журналів як 

фахових видань у категорію «А»: 

1) пошук партнерів серед авторів наукових статей, що друкуються у 

високорейтингових виданнях, та співпраця з ними; 

2) підготовка наукових статей у співавторстві з зарубіжними вченими, 

що мають індекс Гірша, для інститутських фахових видань. 

 

Група Д: 
1. Кафедрам протягом року організувати справу під гаслами: «Кожному 

доктору наук – свій науковий профіль у наукових мережах та базах 

даних!», «Кожному доктору наук – партнер із зарубіжного 

університету, вчений, роботи якого включені у бази Scopus та Web of 

Science Core Collection!» для забезпечення просування своїх робіт у пул 

«Найбільш цитовані документи авторів Університету у Scopus та Web of 

Science Core Collection» та для просування себе як автора у ТОП 100 

співробітників за публікаційною активністю (згідно з даними Бази 

публікацій Університету). 

 
2. Висунути вимогу до кожного доктора наук вести активну дослідницьку 

діяльність  і вважати цю справу основним видом діяльності на посаді 

професора та враховувати її під час переобрання на наступний термін роботи 

чи проходження за конкурсом. 

3. Вважати пріоритетними науковими напрямками діяльності на посаді 

асистента, доцента, професора дослідження у галузі підготовки кадрів та 

дослідження, що предметно повʼязані з дисциплінами викладання. 

4. На засіданнях кафедр до 30 червня 2021 року затвердити наукові 

зобовʼязання кожного викладача кафедри з переліку першочергових завдань 

колективу інституту на 2020 рік за всіма групами завдань. 

 



 20 

До речі, фактом того, що ми послабили партнерську роботу з зарубіжними ЗВО, 

яка є хорошим грунтом і для наукової співпраці та підвищення публікаційної 

активності, є така таблиця зі звіту ректора, у якій нас просто нема: 

 

 
Шукати партнерів серед зарубіжних ЗВО для ведення освітнього процесу – це 

вигідна річ, бо зароджується співпраця, яка переростає у спільні наукові проєкти та 

публікації. Прикладом може бути наша давня співпраця з професором Юргеном 

Грімом з Віденського університету, який був у нас гостьовим професором, потім 

спільний міждержавний грант на наукове дослідження, спільні публікації. 

 

Міжнародна співпраця інституту журналістики 

 
Участь інституту журналістики у міжнародних освітніх проєктах. 

2020 року інститут продовжив виконання проєкту "Еразмус+" за напрямом 

"Розвиток потенціалу вищої освіти" (КА2) "Журналістська освіта задля демократії 

в Україні: розробка стан‐ дартів, доброчесності та професіоналізму". Коротка назва 

проєкту: DESTIN. Пріоритет – Вища освіта та суспільство. Тривалість проєкту: 15 

листопада 2018 р. – 14 листопада 2021 р. Сума ґранту програми Еразмус+ (CBHE): 

798 470,00 €.  
Академічна мобільність.  

Крім того, інститут продовжував брати участь в академічній мобільності та 

для участі в семінарах і конференціях. Цим правом скористалося 3 викладачі і 7 

студентів. Нижче на таблиці 4.5 у порівняльній таблиці можна бачити нашу 
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активність серед інших підрозділів. Скромне місце ми посідаємо. Однією з 

перешкод, як на мене, для викладачів є незнання іноземних мов. 

Маємо перспективу. Буквально недавно було підписано меморандум між 

нашим університетом та китайським інститутом медіа та комунікації. Мова йде про 

співпрацю з інститутом журналістики щодо навчання китайських студентів за 

програмою подвійних дипломів за спеціальностями «журналістика» та 

«аудіовізуальне мистецтво і виробництво». 

 
 

 
 

Виховна робота 

 

У звіті ректора зазначено, що «лідерами в організації і проведенні роботи зі 

студентами 2020 року стали Інститути міжнародних відносин, філології, 

журналістики, права, ННЦ "Інститут біології та медицини", Військовий інститут, 
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історичний, економічний, філософський та географічний факультети, факультет 

психології, факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем». 

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 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. 

Дирекція Інституту журналістики активно залучає кращих студентів 4 курсу 

до  підготовки виховних заходів, які безпосередньо стосуються життя Інституту, у 

вигляді практичних кваліфікаційних проєктів (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 
 

 


