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Цей звіт охоплює 2015-2016 навчальний рік.
Інститут журналістики є підрозділом Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, який, як записано у Звіті ректора, є багатогалузевим
класичним університетом дослідницького типу, «основними завданнями якого є
освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність... Завданням Університету на найближчу перспективу є рівноправне входження до європейського та
світового освітнього та наукового простору. Підтвердженням високих здобутків
Університетської спільноти є таке. У 2015/16 н. р. Університет у черговий раз
увійшов до світового рейтингу університетів, який складає компанія QS (Англія),
посівши позицію 431-440. У регіональному рейтингу QS University Rankings:
EECA (Східна Європа та Центральна Азія) університет посів 38 позицію,
очоливши список українських університетів; у предметному рейтингу QS (QS
World University Rankings by Subject) з математики університет – 301-400 місце; у
впливовому рейтингу Times Higher Education – позицію 801+. 15 грудня 2016 року
компанія Clarivate Analytics, власник наукометричної бази Web of Science, визнала
Київський національний університет Найпродуктивнішим університетом України
за кількістю публікацій (понад 11 тис.) у зазначеній базі, яка, разом із
наукометричною базою Scopus від компанії Elsevier, є найповажнішим у світі
ресурсом доступу до публікацій і наукометричного аналізу».
Протягом навчального року діяльність інституту журналістики забезпечували:
 10 кафедр (видавничої справи та редагування, електронних видань та медіадизайну, 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 сектор, радіостудія, студія медіадизайну, телевізійна студія),
 Навчально-організаційна група (деканат).
Станом на 1.09.2015 року, за даними планово-фінансового відділу, було
виділено 113, 21 ставки для зарахування викладачів. До навчального процесу було
залучено гостьового професора з Віденського університету Юргена Грімма.
Окрім того, до управління в інституті було задіяно у першому семестрі 5
заступників директора (з навчальної роботи, з наукової роботи, виховної роботи,
міжнародного співробітництва, реклами та зв’язків з громадськістю), але вже в
2016 році у звʼязку зі змінами кадрової політики університету залишилося три
заступники – з навчально-виховної роботи, науково-педагогічної роботи та
звʼязків з громадськістю.
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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, науковометодична рада.
Учена рада інституту журналістики постійно розглядала важливі питання
колективу та приймала необхідні рішення для функціонування інституту.
У 2015-2016 навчальному році до штату викладачів було залучено 50%
викладачів-практиків (аналізувався штат 8-ми кафедр, за винятком мови та
стилістики й іноземних мов).

Минулий рік був складним для організації навчального процесу, оскільки
постанова КМ щодо нового переліку спеціальностей поставила усіх нас перед
фактом пошуку непростого виходу з ситуації: треба було зберегти і кафедри, і
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традиційну підготовку фахівців з реклами, ПР, видавничої справи і вписатися в
одну нову спеціальність «журналістика».
Минулий рік був у пошуках форматів та змісту нових освітніх програм і
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 професійної 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 демократію у країні, рухатися убік європейської інтеграції.
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 динамічні
показники нашої діяльності, які буде наведено далі.
Студенти
Як зазначається у Звіті ректора, «у звітному році продовжилась тенденція до
скорочення кількості студентів, які навчаються на заочній формі, а також, уперше
з 2012 року, зменшилась кількість студентів, які навчаються на денній формі
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Цю тенденцію ми можемо
спостерігати як серед осіб, що здобувають ступінь бакалавра, так і серед осіб, які
навчаються за рівнем магістра. Майже повністю, за винятком осіб, що здобувають
другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти, припинилося навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Порівняно із минулим роком
найбільшу кількість студентів (громадян України) 6 -7 рівнів НРК втратили: ін-т
післядипломної освіти – 17,9 % контингенту (327 осіб), факультет радіофізики,
електроніки та комп’ютерних систем - 13,2 % (102), механікоматематичний ф-т –
10,9 % (82), ННІ "Ін-т геології" – 10,8 % (52), філософський ф-т – 8,3 % (99),
юридичний ф-т – 6,0 % (186), географічний ф-т – 4,3 % (47), Ін-т філології 4,3 %
(139), економічний ф-т – 3,6 % (82 особи). Тенденція до скорочення кількості
студентів у більшості із цих підрозділів спостерігається вже не перший рік, про
що вже йшлося у звітах ректора. Спроби змінити ситуацію через низку чинників
виявилися малоефективними (за винятком історичного факультету, кількість
студентів на якому у звітному році, хоч і не набагато, а все ж зросла). У той самий
час кафедри формували плани свого розвитку без урахування скорочення
кількості студентів, що й спричинило шокові наслідки на окремих із них на
початку навчального року. Названим вище підрозділам у перспективі, якщо вони
не зможуть добитися кардинального зростання кількості студентів, слід очікувати
подальшого скорочення кількості викладацького складу».
Інтерес абітурієнтів до інституту журналістики поки що сталий, набір
студентів на перший курс бакалаврату характеризується позитивною динамікою.
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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. Хоч цей навчальний рік нам уже теж просигналізував про спад
абітурієнтів на магістерські програми. Тому і нам заспокоюватися не можна!
Як зазначається у Звіті ректора, «у звітному році не лише за заочною формою
навчання, але і за денною формою навчання збільшився відсоток випускників
бакалаврату, які за даними звітів факультетів та інститутів, припинили навчання в
Університеті. Загалом припинило навчання в Університеті 27,2 % випускників
денної форми навчання (22,5 % тих, що навчались за державним замовленням та
38,6 % – що навчались за контрактом), що на 5,8 % більше, ніж торік, і 68 %
випускників заочної форми навчання (з однаковою пропорцією тих, що навчались
за кошти державного бюджету та за контрактом), що на 7,37 % більше, ніж 2015
року, та на 16 % – ніж 2014 року.
Найбільший рівень втрат за денною формою навчання спостерігається за
напрямами: прикладна математика (40,5 % – бюджет), економічна кібернетика
(41,7 – контракт), економічна теорія (42,1 – бюджет), соціальна робота (42,9 –
контракт), філологія (44,4 – бюджет, 51,9 – контракт), міжнародний бізнес (44,4 –
бюджет), соціологія (44,4 – контракт), реклама і зв’язки з громадськістю (65,4 –
бюджет), журналістика (86,2 – контракт), видавнича справа та редагування (89 %
– контракт). За заочною формою навчання найбільший відсоток бакалаврів, які не
вступали на наступні освітньо-кваліфікаційні рівні, зафіксовано за напрямами:
економіка підприємства (44,4 % – бюджет), географія (66,6 –бюджет), геологія
(66,6 – контракт), журналістика (68,4 – бюджет, 72,7 – контракт), історія (73,1 –
бюджет), правознавство (73,7 – бюджет, 80,6 – контракт), політологія (83,3 –
контракт, 85,7 – бюджет), економіка підприємства (85,7 – контракт), туризм (85,7
– контракт), філологія (91,2 % – бюджет).
Збільшення відсотку випускників бакалаврату, які припинили навчання в
Університеті, може пояснюватися тим, що кількість бюджетних місць в
магістратурі відповідно до тенденції останніх років поступово зменшується, а за
ОКР Спеціаліста взагалі зникає. Вартість же контракту в Університеті щорічно
зростає і є практично найвищою в Україні, що, при низькій платоспроможності
населення, для багатьох є недосяжним».
Порівняльна таблиця вступників за спеціальностями
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2015

Рік
вступу

Напрям підготовки

Бюджет

Контракт

Всього

Журналістика денна
Журналістика заочна
Видавнича справа та редагування
Реклама і зв’язки з громадськістю
Кіно-, телемистецтво
Всього
Журналістика денна

50
10
21
15
7
103
70

60
10
15
66
32
183
33

110
20
36
81
39
286
103
5

2013

Журналістика заочна
Видавнича справа та редагування
Реклама і зв’язки з громадськістю
Кіно-, телемистецтво
Всього
Журналістика денна
Журналістика заочна
Видавнича справа та редагування
Реклама і зв’язки з громадськістю
Кіно-, телемистецтво
Всього

15
19
15
15
134
65
15
14
20
0
114

7
10
60
10
120
45
7
10
37
20
119

22
29
75
25
254
110
22
24
57
20
233

Цей факт кладе на нас велику відповідальність за те, щоб позитивні
очікування першокурсників не розвіювалися.
У 2015-2016 році продовжила працювати програма подвійних дипломів з
факультетом політичних наук і журналістики Університету імені Адама
Міцкевича в Познані на базі магістерської програми з медіакомунікацій. У
2015 році було розпочато роботу з програми подвійних дипломів на рівні бакалаврської програми з Вищою школою Humanitas в Сосновець (Польща).
Перші 9 студентів 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. У цьому навчальному році
потрібно запустити програми й внутрішньої академічної мобільності, про що
є домовленість з Київським університетом імені Бориса Грінченка та
Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені Степана
Демʼянчука.
Ще один показник, за яким нас оцінюють,- це кількість іноземних студентів в
інституті. Станом на 1.10.16 року маємо таку картину (як бачимо, і в цьому році, і
в звітному ми маємо з цього питання не великі досягнення):
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Навчально-методична робота
1.
Освітньо - кар’єрні траєкторії випускників за ОКР «бакалавр» у
2016 році, оцінка рівня професійної орієнтованості вступників та рівня
інституційної привабливості навчальних програм.
Аналіз даних про діяльність інституту журналістики в минулому
навчальному році показує, що
значна частина випускників бакалаврату
зорієнтована на практичну роботу чи отримання рівня магістра за освітніми
програмами інших спеціальностей. Вивчення цього питання дає підстави
окреслити три основні причини такого тренду: отримання диплому бакалавра
кваліфікується випускниками як отримання повної вищої освіти, результатом чого
є працевлаштування (такі студенти, як правило, приходять з часом вчитися в
заочну магістратуру); привабливість суміжних із соціальними комунікаціями
магістерських програм – економічних, мистецьких, психологічних тощо;
магістерські програми дослідницького характеру, а отже – і дворічне навчання – в
Інституті журналістики.
Поліпшення ситуації із залученням більшої кількості бакалаврату до
магістерських програм інституту журналістики ми вбачаємо в наступних кроках:
1. Відкриття магістратури за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво» на
основі бакалаврату цієї спеціальності, це дасть можливість забезпечити
потребу у магістерській підготовці відповідного напряму.
2. Популяризація дослідницьких програм з позиції підготовки медіааналітиків
та медіаекспертів.
3. Відкриття магістерських програм професійного характеру, із скороченим до
1,5 року терміном навчання та фаховим комунікаційним змістом
підготовки.
Водночас варто відзначити орієнтацію інституту на розширення програм
підготовки бакалаврів, зокрема оновлення освітньої програми «Видавнича справа
та
медіарегулювання»,
створення
нової
освітньої
програми
«Медіапродюсування», оптимізацію підготовки на освітніх програмах
«Аудіовізуального мистецтва». Паралельно відбувається систематизація підходів
до практичної підготовки бакалаврів, формування системи звітності про рівень та
якість практичної підготовки.
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Освітньо-кар'єрні траєкторії випускників за ОКР "бакалавр" у 2016 році (державне замовлення)
З них:

Отримали диплом бакалавра у 2016 році

Продовжили навчання на факультеті (в
інституті) у 2016/2017 н.р

Напрям

за ОКР "Магістр" на:

1

2
1. Денна форма навчання

6030301

Журналістика

6030303

Видавнича справа та
редагування

6030302

Реклама та звязки з
громадськістю

Всього за денною формою
навчання:
2. Заочна форма навчання
6030301

Журналістика

Всього за заочною формою
навчання:
Разом по
факультету/інституту:

на контрактній
основі

за державним
замовлен-ням

Назва

заочній формі
навчання

на контрактній
основі

Шифр

денній формі
навчання:

за державним
замовлен-ням

Кількість (осіб)

Припинили навчання в університеті

Продовжили
навчання
на інших
факультетах
/інститутах
університету
(осіб)

Жін.

13

Чолов.

продовжили
навчання
за
наступним ОКР
в інших
ВНЗ

з них:
продовжили
навчання
за
наступним ОКР
у ВНЗ
інших
країн

працевлаштовані за
фахом

14

15

16

17

18

всього

Жін.

Чолов.

3

4

9

10

11

12

67

16

50

0

6

0

21

6

18

15

1

4

0

0

0

11

1

9

23

3

6

0

3

0

16

1

8

105

20

60

0

9

0

48

8

35

14

5

5

0

0

1

12

3

0

14

5

5

0

0

1

10

3

0

119

25

65

0

9

1

60

11

35

Освітньо-кар'єрні траєкторії випускників за ОКР "бакалавр" у 2016 році (навчання на контрактній основі)
З них:

Отримали диплом бакалавра у 2016 році

Продовжили навчання на факультеті (в
інституті) у 2016/2017 н.р

Напрям

за ОКР "Магістр" на:
заочній формі
навчання

на контрактній
основі

на контрактній
основі

за державним
замовлен-ням

денній формі
навчання:

за державним
замовлен-ням

Кількість
(осіб)

Припинили навчання в університеті

Продовжили
навчання
на інших
факультетах
/інститутах
університету
(осіб)

Жін.

13

14

Чолов.

продовжили
навчання
за
наступним ОКР
в інших
ВНЗ

з них:
продовжили
навчання
за
наступним ОКР
у ВНЗ
інших
країн

працевлаштовані за
фахом

15

16

17

18

всього

Шифр

Назва

Жін.

Чолов.

1

2

3

4

9

10

11

12

55

10

6

0

3

0

48

8

0

7

2

1

0

0

0

6

2

0

35

7

11

0

10

0

20

1

0

97

19

18

0

13

0

74

11

10

1

1

0

2

0

5

2

0

10

1

1

0

2

0

5

2

0

107

20

19

0

15

0

77

13

0

1. Денна форма навчання
6030301

Журналістика

6030303

Видавнича справа та
редагування

6030302

Реклама та звязки з
громадськістю

Всього за денною формою
навчання:
2. Заочна форма навчання
6030301

Журналістика

Всього за заочною формою
навчання:
Разом по факультету
/інституту:

10

Оцінка рівня інституційної привабливості академічних програм за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра ("присів"
(зараховано на навчання) студентів за відповідним ОКР на початку 2015/2016 навчального року)
Зараховані на навчання (згідно з рішеннями Приймальної комісії) за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

3

3

14

12

1

1

61

Журналістика.видавнича діяльність і
медіаредагування

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

8

8

1

1

5

4

1

1

61

Журналістика. Реклама

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

10

6

4

4

3

3

1

1

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

8

7

1

1

9

5

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

11

7

1

1

2

2

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

4

4

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

24

22

18

16

61
61

61

Журналістика.Звязки з громадськістю
Журналістика.Медіа-комунікації
Журналістика.Медіакомунікації(програма подвійного
дипломування)

Заочна форма навчання
ОКР "Магістр"

1

1

1

1

1

1

у т.ч. на програми
англійською мовою

32

у тому числі іноземці

43

у тому числі жінки

ХХХ

1

на умовах контракту

ХХХ

1

у тому числі іноземці

ХХХ

3

у тому числі жінки

ХХХ

3

за державним
замовленням

ХХХ

26

у тому числі жінки

ХХХ

на умовах контракту

ХХХ

33

у тому числі жінки

ХХХ

10

за державним
замовленням

61

10

Випускники ВНЗ іншої країни

у тому числі іноземці

у тому числі іноземці

у тому числі іноземці

64

у тому числі жінки

84

на умовах контракту

ХХХ

у тому числі жінки

ХХХ

за державним
замовленням

ХХХ

у тому числі жінки

ХХХ

на умовах контракту

ХХХ

у тому числі жінки

ХХХ

Денна форма навчання
ОКР "Магістр"

за державним
замовленням

ХХХ

Назва

за державним
замовленням

ХХХ

Журналістика. Журналістика та
соціальна комунікація

Шифр

за державним
замовленням

у тому числі жінки

у тому числі іноземці

Випускники іншого ВНЗ України

на умовах контракту

у тому числі іноземці

Випускники іншого факультету /інституту
університету

у тому числі жінки

у тому числі іноземці

Випускники факультету /інституту

у тому числі жінки

Випускники оптикомеханічного коледжу та
коледжу геологорозвідувальних технологій

на умовах контракту

Випускники фізикоматематичного ліцею

у тому числі жінки

Напрям / Спеціальність

61

61
61
61

Журналістика. Журналістика та
соціальна комунікація
Журналістика.видавнича діяльність і
медіаредагування
Журналістика. Реклама
Журналістика.Звязки з громадськістю

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

1
10

9

3
5

3
4

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

6

11

10

2

1

3

3

2

2

1

6

1

1

12

Ефективність програм з підвищення кваліфікації (у 2015/2016 н.р.)
Штатні науково-педагогічні і педагогічні працівники
Захистили
дисертацію (осіб)
Назва
кафедри/циклов
ої комісії

Соціальних
комунікацій
Преси
Телебачення та
радіомовлення
Видавничої
справи та
редагування
Історії
журналістики
Мови та
стилістики
Реклами та
зв'язків з
громадськістю
Мультимедійних
видань і
медіадизайну
Іноземних мов
Кіно-,
телемистецтва

Отримали вчене
звання (осіб)

Отримали педагогічне звання (осіб)

Пройшли стажування
(осіб)

доктор
а наук

кандидат
а наук

професор
а

доцент
а

"викладачметодист",
"учительметодист",
"виховател
ь-методист"

"педагогорганізато
рметодист",
"практични
й
психологметодист",
"керівник
гуртка методист"

"старший
викладач",
"старший
учитель",
"старший
виховател
ь"

"майстер
виробничог
о навчання
I (ІІ)
категорії"

з відривом
від
навчальног
о процесу

без відриву
від
навчальног
о процесу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1

0

0

0

0

0

0
2

1

1

Кількість працівників
інших ВНЗ, які
проходили стажування
в університеті (осіб)
з відривом
від
навчальног
о процесу

без відриву
від
навчальног
о процесу

0

0

0

0

0

0

1
1
2
1

1

1

3

1

1
1

4

2.
Кадрове забезпечення навчального процесу (станом на 01.10.2015)
і виконання навантаження у 2014/2015 навчальному році.
Інститут журналістики орієнтується на залучення кваліфікованих фахівців
до підготовки студентів. Після оптимізації штатного розпису професорськовикладацького складу у 2014-2015 н.р. в інституті сформовано орієнтири на
забезпечення можливостей залучення до викладання погодинників та сумісників
із високим рівнем фахової кваліфікації.
Спільні проекти з Віденським університетом (Австрія) дали можливість
залучити до викладання професора Юргена Гріма, чий досвід стане корисним і
для викладачів кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, і для студенті
відповідних спеціальностей.
Не менш важливим питанням є проведення відкритих пар із запрошеними
практиками медіадіяльності та організація навчальних занять за межами інституту
– в студіях, редакціях, рекламних і піар-компаніях, на виставках. Відзначимо, що
ці елементи навчального процесу жорстко регулюються кафедрами,
передбачаються у навчальних робочих програмах викладачів, тим самим
інтегруються у концепцію практичної підготовки фахівців.

Найвищі середні значення кількості навчальних занять на одну штатну
одиницю були зафіксовані: на фізичному факультеті (кафедра ядерної фізики –
542 год.), в ННЦ "Інститут біології та медицини" (кафедри біофізики – 486 год. і
біохімії – 462 год.), на хімічному факультеті (кафедра хімії високомолекулярних
сполук – 485 год.), в Інституті філології (кафедри методики навчання іноземних
мов та прикладної лінгвістики – 480 год. та української і російської мов як
іноземних – 463 год.). Натомість найнижчі середні значення цього показника у

звітному році були відмічені – в Інститутах міжнародних відносин (кафедри
міжнародного права – 218 год. і міжнародних фінансів – 228 год.), журналістики
(кафедра мови і стилістики – 221 год.), високих технологій (кафедра
супрамолекулярної хімії – 226 год.).

Серед штатних науково-педагогічних працівників на повну ставку найбільшу
кількість навчальних занять у 2015/2016 н.р. (без урахування кафедр іноземних
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мов) за посадами виконували (за інформацією наданою факультетами та
інститутами):
• асистент на кафедрі логіки – 590 год. (філософського) і кафедрах ядерної
фізики – 581 год., астрономії та фізики космосу – 545 год. (фізичного)
факультетів;
• доцент на кафедрах ядерної фізики – 555 год., оптики – 517 год.
(фізичного), хімії високомолекулярних сполук – 514 год. (хімічного),
адміністративного права – 511 год. (юридичного) факультетів і кафедра біофізики
– 519 год. (ННЦ "Інститут біології та медицини");
• професор на кафедрах хімії високомолекулярних сполук – 499 год.
(хімічного), кібербезпеки та захисту інформації – 441 год. (інформаційних
технологій), фізики металів – 437 год. (фізичного) факультетів і на кафедрі кіно-,
телемистецтва – 484 год. (Інституту журналістики);
• завідувач кафедри на кафедрах хімії високомолекулярних сполук – 464 год.
(хімічного), історії слов’ян – 406 год. (історичного), програмування та
комп’ютерної техніки – 382 год. (інформаційних технологій) і на кафедрі
біофізики – 408 год. (ННЦ "Інститут біології та медицини").
Найменшу кількість навчальних занять у 2015/16 н.р. штатні науковопедагогічні працівники на повну ставку за посадами виконували (за інформацією
наданою факультетами та інститутами):
• асистент на кафедрах нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури –
250 год., екологічного права – 250 год., правосуддя – 255 год., теорії права та
держави – 256 год. (юридичного), молекулярної фізики – 255 год. (фізичного),
технології управління – 258 год. (інформаційних технологій), філософії
гуманітарних наук – 255 год. (філософського) факультетів, міжнародного права –
252 год. (Інституту міжнародних відносин), супрамолекулярної хімії – 253 год.
(Інститут високих технологій);
• доцент на кафедрах конституційного права – 200 год. (юридичного)
квантової теорії поля – 200 год. (фізичного) факультетів, гідрогеології та
інженерної геології – 200 годин (ННІ "Інститут геології");
• професор на кафедрах теорії та технології програмування – 191 год.
(факультету комп’ютерних наук та кібернетики), геодезії та картографії – 198 год.
(географічного), теорії права та держави – 200 год. (юридичного) факультетів,
кафедрах світового господарства і міжнародних економічних відносин і
міжнародного приватного права – по 200 год. (Інститут міжнародних відносин),
кафедрі соціальних комунікацій – 200 год. (Інститут журналістики);
• завідувач кафедри на кафедрах правосуддя – 150 год., екологічного права –
151 год. (юридичного факультету), ботаніки – 150 год. (ННЦ "Інститут біології та
медицини"), міжнародних організацій і дипломатичної служби – 150 год.
(Інститут міжнародних відносин), періодичної преси – 150 год. (Інститут
журналістики).
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3.
Академічна політика
Важливі складники академічної політики, які реалізуються в Інституті
журналістики – розвиток системи практичної та теоретичної підготовки шляхом
створення нових програм та курсів, оновлення змісту й форм викладання
традиційних дисциплін. Значна увага приділяється формуванню широкого
переліку курсів за вибором, орієнтованих і на студентів інституту, і на студентів
інших навчальних підрозділів.
Співпраця із закордонними вищими навчальними закладами та установами,
що здійснюють навчальну чи фахову діяльність, забезпечує можливість реалізації
програм подвійних дипломів, короткотермінового чи тривалого стажування
викладачів та студентів Інституту журналістики за кордоном.
Система контролю якості навчання в інституті журналістики має кілька
рівнів: поточний контроль, семестровий контроль та підсумковий контроль за
результатами виконання освітніх і професійних завдань студентом за підсумку
року чи освітньої програми.
В інституті журналістики передбачені навчальним планом курсові роботи за
рішенням Вченої ради інституту виконуються у вигляді бакалаврського мінімуму
– набору мінімально необхідних продуктів фахової діяльності, виготовляти які
студент повинен навчитися за результатами вивчення фахових дисциплін на 2, 3
та 4 році навчання.
Підсумком підготовки стає бакалаврський проект – практична робота, на
основі оцінки фахової спроможності якої державна атестаційна комісія присуджує
ступінь бакалавра.
Орієнтація на практичні проекти є системним чинником, що визначає всі
складники освітнього процесу. Успішність студента при підготовці
бакалаврського мінімуму на 2-4 курсі зумовлюється виключно ефективністю
теоретичного навчання та фаховістю практичної підготовки, окремо оцінюється
мовна та комунікаційна компетенція студента. Функціональність системи
забезпечується тим, що відсутність теоретичних знань чи практичних навичок не
дає змогу реалізувати завдання бакалаврського мінімуму, тим самим мотивує і
студента, і викладача, який бачить чіткі орієнтири фахової підготовки впродовж
року та й всієї освітньої програми.
Перевагою цього підходу є також формування студентами портфоліо на
момент завершення навчання, уникнення плагіату (адже «списати» проект
практично неможливо), формування відповідального ставлення викладачів і
студентів до змісту, характеру і, загалом, системи підготовки фахівця-медійника.
Як позитивне також варто відзначити системну роботу кафедр інституту та
деканату в позиціюванні проміжних атестацій як маркерів потенційної успішності
студента впродовж навчання. Зокрема, ті студенти, які впродовж першої частини
семестру демонструють низький рівень успішності, отримують висновок кафедри
про можливість успішного складання сесії, а в протоколах засідань кафедр
вказується на ситуації неатестації та причини, що до такої неатестації призводять
17

(особлива увага звертається на методичні підходи викладачів до роботи зі
студентами).
Таким чином, можемо констатувати, що в інституті журналістики системно
діагностується якість підготовки, причому, поряд з традиційними ректорськими
контрольними роботами, проміжними атестаціями, семестровим контролем, –
реалізовано програми взаємозалежного контролю практичних умінь та
теоретичних знань через призму підготовки практичних проектів.
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Напрям /спеціальність

Шифр

Найменування

Кількість
студентів
які
навчались

Сукупна кількість підсумкових
семестрових оцінок (екзамени, заліки) у
2015/2016 н.р.

Кількісна характеристика заходів внутрішньої системи забезпечення якості у 2015/2016 навчальному році

Контроль залишкових
знань при підготоці
акредитаційної справи

кількість
заходів
(контрольних)

кількість
студентів
які взяли
участь
(сума по
всім
заходам)

Контроль поточних і
залишкових знань
здійснених за вимогою
ДІНЗ та інших
контролюючих органів

кількість
заходів
(контрольних)

кількість
студентів
які взяли
участь
(сума по
всім
заходам)

Ректорські контрольні
роботи

Заходи із контролю залишкових знань
здійснених за ініціативою факультетів/
інститутів /коледжів

кількість
заходів
(контрольних)

кількість
студентів
які взяли
участь
(сума по
всім
заходам)

кількість
заходів
(контрольних)

кількість студентів які
взяли участь (сума по
всім заходам)

ОКР "Бакалавр"

6.030301
6.030302
6.030303
6.020203

Журналістика
Реклама та зв'язки з
громадськістю
Видавнича діяльність і
медіаредагування
Кіно-, телемистецтво

Всього за ОКР "бакалавр":

482

2932

0

0

0

0

2

210

0

0

281

85

0

0

0

0

2

123

0

0

122

2375

0

0

0

0

2

34

0

0

131

106

0

0

0

0

2

76

0

0

1016

5498

0

0

0

0

8

443

0

0

ОКР "Магістр"
8.03030101

Журналістика

106

25

8.03030301

Видавнича справа та
редагування

29

25

8.03030201

Реклама

15

25

8.03030202

Зв'язки з громадськістю

15

25

8.18010019

Медіа-комунікації

Всьго за ОКР"Магістр":

41

32

206

132
Заочна форма
ОКР "Бакалавр"

6.030301

Журналістика

Всього за ОКР "Бакалавр":

108
119

100
100

63

29

ОКР "Магістр"
8.03030101

Журналістика

Всього за ОКР "Магістр"

63

29

Разом по інституту :

1404

5759

0

0

0

0

8

443

0

0
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4.
Методичне,
навчального процесу:

матеріальне

та

організаційне

забезпечення

4.1. Підручники та навчальні посібники, видані у 2015/2016 н.р.
За звітний період в викладачами та співробітниками інституту журналістики
підготовлено та опубліковано 1 підручник, 13 навчальних посібників та 6 інших
навчально-методичних праць. Всі видання внесені у базу публікацій Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Участь кафедр у забезпеченні навчального процесу навчально-методичними розробками у 2015/2016 н.р

Кількість навчально-методичних матеріалів науково-педагогічних
працівників кафедри, розміщених на сайті факультету/інституту**

Кількість
Соціальних
комунікацій
Періодичної преси
Телебачення та
радіомовлення
Видавничої справи та
редагування
Історії журналістики
Мови та стилістики
Реклами та зв'язків з
громадськістю
Мультимедійних видань
і медіадизайну
Іноземних мов
Кіно-, телемистецтва
Разом по
факультету/інституту
/коледжу*

Обсяг
(д/а)

1

Обсяг
(д/а)

Кількість

Обсяг
(д/а)

2

27,73

4

18

1

9

1

17,67

1

19

1

3,73

3

178

Кількість

навчальні посібники

Назва кафедри /
циклової комісії

інші навчальнометодичні матеріали

Інші навчальнометодичні
матеріали

навчальні програми і
навчально-методичні
комплекси

Навчальні
посібники

підручники

Підручники

1

7
1

51,43
9,07

1

3

63
1

2
8

0

0

0

0

0
6

0
42

0

0

0

0

1

0

13

100,23

16

278,4

0

1

63

10

Таблиця 4.2

Підручники та навчальні посібники опубліковані у 2015/2016 н.р
Назва навчальнометодичної праці

Співавтори

Характер праці
(друкована,
електронне
видання)

Обсяг
(сторінок)

Обсяг д/а
(для
друкованих
праць)

Рік
видання
(для
друкованих
праць)

"Історія української
журналістики: Преса
Києва (1835-1917).
Суспільно-духовна і
національнокультурна
спрямованість"
"Основи наукових
досліджень"

Волобєва А.
М.,Сидоренко Н. М.

Друкована

191 с.

2015

Сидоренко Н. М.,
Волобуєва А. М.

Друкована

140 с.

2015

"Історія української
журналістики.
Становлення та
розвиток
фейлетону(19-20 ст.)"

Герасимчук Н. Г.

Друкована

111 с.

"Фольклор:науковокритичні матеріали:
хрестоматія у 2ч."

Боярська Л. В.

Друкована

384 с.

2015

Носова Б.М.

Друкована

128с.

2016

Д. О.
Олтаржевський
Н. П. Шумарова
Н. С. Желіховська,
В. В. Різун

Друкована

120

120

2016

Друкована
Друкована

157
158

157
158

2015
2016

"Міжнародна
журналістика: сучасна
зарубіжна
публіцистика"
"Соціальна реклама"
"Соціолінгвістика"
"Сучасна українська
публіцистика: теорія і
практика"

6,51

Дата
першого
доступу
(для
електронних
ресурсів)

2015

23

"Радикальні інновації
видавничої справи"
"Скандинавські
медіасистеми(Історія
та сучасний стан
журналістики Данії,
Гренландії,Фарерських
островів, Ісландії)"

Водолазька С. А.

Друкована

350

19

2015

Мелещенко О. К.

Друкована

84 с.

3,73

2016

24

4.2. Опис нових методик викладання
Орієнтованість на професійний розвиток студентів, формування в них
необхідних компетентностей зумовлює застосування активних та інтерактивних
методів навчання. Значне місце у підготовці студентів посідають форми
проектування виробничої діяльності, реалізовані і як окремі методи навчання, і як
складники інших, більш широких підходів до забезпечення знань та умінь
студентів. Основними методами підготовки студентів є:





Дискусійні методи (групова дискусія, аналіз ситуації тощо);
Імітаційні методи (відтворення професійної діяльності, наявність ролей);
Неімітаційні методи (стажування, випускна робота тощо);
Пояснювально-ілюстративний метод (візуалізація навчальної інформації
(відео матеріалами, графічними зображеннями, демонстрацією
здійснених проектів) з використанням ІКТ – комп’ютерів, проектора,
мультимедійної дошки);
 Метод проектів, який поєднує раніше перелічені методи та результатом
якого є реальний видавничий продукт.
4.3. Наукові досягнення студентів.
За звітний період в Інституті журналістики проведено 3 конференції, в яких
повноцінно брали участь студенти: Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів та молодих вчених «Правове регулювання медіадіяльності:
соціальнокомунікаційний аспект» (16-17 березня 206 року), ХІV Міжнародна
міждисциплінарна наукова конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«Шевченківська весна: Соціальні комунікації» (Київ, 6-8 квітня 2016 р.) , ХХІ
Міжнародна науково-практична конференція «Мова. Суспільство. Журналістика»
(Київ, 8 квітня 2016 р.).
Впродовж звітного періоду студенти брали активну участь в олімпіадах та
конкурсах. Катерина Плотнікова посіла І місце, а Володимир Грисюк – ІІІ місце
ІІ туру Конкурсу студентських робіт з соціальних комунікацій (м. Маріуполь),
Клебан Юлія посіла ІІ місце ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з
видавничої справи та редагування (Українська академія друкарства, м. Львів);
Черепанов Микита посів ІІ місце, а Яценко Богдана – ІІ місце ІІ туру
Всеукраїнської студентської олімпіади з реклами і зв’язків з громадськістю
(ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана
Дем’янчука», м. Рівне).
4.4. Протягом звітного періоду науково-методична рада тісно співпрацювала
з дирекцією Інституту журналістики, тримаючи в полі зору питання підготовки
майбутніх кваліфікованих кадрів. Робота науково-методичної ради була
скерована на навчально-методичне забезпечення процесу викладання і перевірку
набутих знань за спеціальностями – «Журналістика», «Видавнича справа та
редагування» і «Реклама та зв'язки з громадськістю», «Адіовізуальне мистецтво»:

1. Рецензування та рекомендація до друку навчально-методичних на наукових
видань. затвердження на Вчені раді Інституту журналістики.
2. Рецензування та затвердження навчальних та робочих програм.
3. Семінар для магістрів та викладачів-керівників асистентської практики.
4. Семінар для викладачів Інститут журналістики «Вимоги до удосконалення
навчальних та робочих програм до навчальних дисциплін відповідно до
оновлених вимог».
5. Підготовка матеріалів для самостійної роботи контрольних кваліфікаційних
робіт (ККР) та контрольних кваліфікаційних завдань (ККЗ), що є одним
із засобів діагностики знань, умінь і навичок.
6. Формулювання та оновлення завдань бакалаврського мінімуму.
7. Обговорення проблеми удосконалення форм роботи за кредитно-модульною
системою.
8. Обговорення звітів про навчальну і науково-методичну роботу кафедр.
9. Зміни до навчальних планів.
10.
Розробка методичних рекомендацій щодо поліпшення всіх аспектів
навчально-методичної роботи на кафедрах ІЖ.
11.
Контроль за виконанням наказів та розпоряджень ректора Університету,
директора ІЖ щодо організації навчально-методичної роботи.
12.
Комплексний аналіз змісту фахової освіти відповідно до ліцензій
спеціальностей ІЖ.
13.
Контроль відповідності робочих навчальних програм, а саме
нормативних і вибіркових дисциплін встановленим нормативам
(співвідношення аудиторної та самостійної роботи студентів, форми
поточного контролю тощо).
Питання з навчально-методичної роботи, що розглядались на
засіданнях Вченої ради ІЖ
1. Затвердження оновлених програм практик відповідно до навчальних планів
2. Підсумки практик магістрів у 2015-2016 рр.
3. Рекомендації щодо оновлення програм і процедури бакалаврського
мінімуму
4. Рецензування та рекомендація до друку навчально-методичних на наукових
видань. затвердження на Вчені раді Інституту журналістики
5. Затвердження переліку освітніх програм для денної форми навчання на
2017-18 н.р.
6. Затвердження білетів та завдань на державну атестацію випускників
бакалаврських, магістерських програм та спеціалістів
7. Ухвалення узгодженого проекту «Вимог до підготовки і оформлення
творчих та наукових кваліфікаційних робіт»
8. Про засади планування дисциплін за вибором в Інституті журналістики
9. Затвердження переліку завдань (замовлень) для підготовки кваліфікаційних
робіт бакалаврами, спеціалістами та магістрами
10.
Затвердження програми бакалаврського мінімуму
26

Про механізми підготовки білетів до підсумкової атестації
Про засоби діагностики успішності навчання

11.
12.

На засіданнях Вченої Ради Інституту журналістики регулярно (двічі на рік,
один раз на семестр) слухається питання виховної роботи в Інституті
журналістики. За звітний період восени, у жовтні (жовтень 2015, жовтень 2016
року) слухалося питання планування виховної роботи на рік та затверджувався її
план. Навесні, у березні (березень 2016 року) заслуховувався звіт про виховну
роботу, а також, традиційно, у цей період затверджується план заходів, концепція
та форми проведення наймасштабнішого фестивалю «Журналістська весна».
4.5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Комп’ютерні системи задіяні в навчальному процесі – 35.
Навчальна лабораторія «Студія медіадизайну» укомплектована комп’ютерами для обробки фото, аудіо та відеоінформації, роботи з графічними
редакторами й верстки.
Навчальна лабораторія «Кіно-і телемистецтва» укомплектована сучасним
обладнанням.
4.6. Пропозиції щодо вдосконалення навчально-методичної роботи.
Серед пропозицій, що надійшли від викладачів та співробітників, виділимо
такі:
Організувати для студентів електронну бібліотеку з входом за
паролем, куди викладачі могли б викласти свої праці для подальшого
використання в навчальному процесі.

Організовувати зустрічі голів та членів науково-методичних рад
факультетів та інститутів із представниками навчальних закладів ближнього
і дальнього зарубіжжя з метою обміну досвідом щодо організації
навчального процесу впровадження кредитно-модульної системи та її
методичного забезпечення.

Створити науково-методичні рекомендації щодо впровадження у
навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Формувати лабораторні групи для навчання з професійно-орієнтованих дисциплін;

Розширити аудиторну базу під спеціалізовані творчі майстерні.
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4.7. Оцінювання студентів.
У минулому навчальному році можна констатувати факт зрушення убік більш
серйозного ставлення до оцінювання студентів, контролю за їхньою успішністю.
Погляньмо на себе у контексті університету.
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Найвища частка відмінників (понад 20 %) зафіксована на юридичному та
філософському факультетах, в Інституті філології, на факультеті комп’ютерних
наук та кібернетики, в Інституті високих технологій, на історичного факультету.
Найвищий рейтинг незадовільних оцінок (більше 9 %) у 2015 році було
зафіксовано в Інституті міжнародних відносин, ННІ "Інститут геології", на
факультеті інформаційних технологій, фізичному факультеті та, традиційно, на
механіко-математичному факультеті.
Саме сесії увиразнюють ті проблемні питання, які найчастіше існують
під час навчання і так чи інакше повʼязані з оцінюванням. Зʼясовується, що
не всі викладачі оголошують бали за виконані контрольні завдання, не
аналізують контрольних, модульних робіт зі студентами. Студент, буває, не
розуміє, чому в нього 40, а не 45 балів, які помилки він допустив і т. д.
Цікавим є питання про червоні дипломи (звернімося до Звіту ректора).
Діаграма1. 35. Порівняння кількості частки студентів, які отримали дипломи
із відзнакою у 2015 і 2016 роках
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Таким чином, можна сказати, що питання про доцільність запровадження
незалежних (зовнішніх) атестаційних комісій під час державної атестації
залишається на порядку денному.
У Звіті ректора є такий розділ «1.9.1. Політика щодо забезпечення якості.
1.9.3. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання»:
«Перехід до студентоцентрованого навчання став можливим лише у 2014
році з прийняттям Закону України "Про вищу освіту". Хоча Законом передбачені
широкі можливості для студентського самоврядування та участі студентів у
формуванні та реалізації освітньої політики ВНЗ, але його норми поки що
реалізовуються не в повному обсязі як через відсутність/недосконалість
необхідної нормативної бази, так і через недостатню активність самих студентів.
Основним недоліком нормативної бази Університету можна назвати
недостатність чітких процедур реалізації студентами своїх прав і знаходження
консенсусних рішень в питаннях організації освітнього процесу та конструювання
освітніх програм. Хоча перші кроки Університетом вже зроблено:
• прийнято Тимчасове положення "Про порядок реалізації студентами
Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний
вибір навчальних дисциплін";
• у лютому 2009 року факультет соціології започаткував моніторингове
опитування UNIDOS, що виконується в межах навчальної практики студентів
факультету один або два рази на рік. Всього за цей час проведено 12 хвиль
дослідження;
• протокольним рішенням Вченої ради Університету були започатковані
соціологічні опитування студентів як інструмента забезпечення якості освітнього
процесу і оцінки роботи викладачів. (У січні 2016 року було проведене пілотне
опитування студентів щодо якості проведення навчальних занять. Анкета була
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розроблена факультетом соціології, який і здійснював обробку результатів
опитувань. Вона містила три блоки питань: 1) оцінка якості роботи викладача
який читав лекції; 2) оцінка якості роботи викладача який проводив
практичні/семінарські/лабораторні заняття; 3) оцінка місця дисципліни в програмі
підготовки.) На жаль, в Університеті поки що не стали повсякденною практикою
опитування студентів щодо якості конкретних освітніх програм та/або якості
роботи науковопедагогічних працівників, які викладають за цими програмами. У
більшості викладачів досі не сформовано розуміння необхідності опитувань
студентів для визначення якості роботи викладачів та якості навчальних програм,
що також уповільнює перехід до студентоцентрованого навчання. Додатковою
проблемою є становлення культури оцінювання викладачів в студентському
середовищі.
Після запровадження в Україні інструментів прозорості ЄКТС випереджуюче
ознайомлення студентів з методами і критеріями оцінювання є обов’язковою
нормою освітнього процесу у всіх ВНЗ, ця інформація також оприлюднюється у
робочих навчальних програмах. Водночас, критерії виставлення оцінок переважно
описують процедуру і недостатньо корелюють із запланованими результатами
навчання. В Університеті використовується 100-бальна шкала оцінювання і
диференціація оцінок дає студентам достатньо інформації для розуміння міри, в
якій вони досягли поставлених результатів, а також власного рейтингу в межах
групи. Однак норм, які зобов’язували б викладачів супроводжувати виставлення
оцінки роз’ясненням та/або надавати поради щодо опанування навчальних
дисциплін, в Університеті немає. Відповідні дії здійснюються частиною
викладачів з власної ініціативи. В Університеті вже стало практикою прийняття
екзаменів більш ніж одним викладачем. Однак запровадження Інституту
зовнішніх екзаменаторів сильно ускладнене відсутністю відповідної нормативної
бази, яка б регламентувала фінансові та організаційні питання залучення
експертів». І на завершення цієї теми читаємо: «Тому найголовнішим завданням
2017 року є формування цілісної системи внутрішнього забезпечення якості
освіти, яка сприяла би оформленню місця Університету на світовій карті освіти».
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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.
У Звіті ректора наводяться дані про місце нашого університету серед інших
університетів у науковому просторі:
РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ
«2.2.1. Публікації співробітників Університету у Scopus
Для оцінки ефективності наукової роботи важливими є показники наукометричної
бази даних Scopus. Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій
науковців та установ, в яких вони працюють, і статистику їх цитованості.
Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335
підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. 2016
року галузеве покриття розподіляється таким чином: фізичні науки – 29 %;
медичні науки – 32; науки про життя – 24, соціогуманітарні науки – 15 %. Нижче,
у табл. 2.5, подано наукометричні показники вищих навчальних закладів України,
упорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h
публікаціях), станом на 13.12.16. Найвищий рейтинг Університету за h-індексом
серез інших ВНЗ України свідчить про найвище визнання результатів досліджень
Університету світовою науковою спільнотою».
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Зважаючи на сучасні світові тенденції щодо пріоритету якості публікацій при
оцінюванні публікаційної активності, показник кількості публікацій на одного
співробітника не свідчить про справжній рівень наукових досліджень установи.
Найбільш важливим показником є кількість цитувань, що відображається hіндексом.
33

34

35

36

37

Аспірантура та докторантура
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У 2016 році аспірантами достроково захищені дисертації:
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Ефективність випуску з докторантури у 2016 році становить 55 %.

Премії та нагороди
ПРЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ • за цикл наукових
праць "Розробка нових гібридних полімерних композиційних матеріалів з
нановуглецем" ПЕРЕЦЬ Юлії Сергіївні – кандидату фізико-математичних
наук, провідному інженеру кафедри загальної фізики фізичного факультету;
• за наукову роботу "Динаміка відображення теми війни на сході України в
російських медіа" ЖАРКОВІЙ Олександрі Романівні – студентці IІ курсу
магістратури кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики;
Наукові досягнення аспірантів, відзначені державними преміями та стипендіями:
Академічну стипендію імені М.С. Грушевського отримували Задорожна О.С. (Ін-т
журналістики); Запотоцька В.А. (географічний факультет); Войтенко К.В. (фізичний
факультет); Кирилюк О.В. (Інститут міжнародних відносин); Вижва С.А. (ННІ "Інститут
геології"); Павлюк М.В. (хімічний факультет);
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Інститут журналістики у світовому науковому просторі

Index Copernicus:
• Modern Stochastics: Theory and Applications https://www.i-journals.org/vtxpp/VMSTA/
(співзасновник – Вільнюський університет)
• Адміністративне право і процес http://applaw.knu.ua
• Актуальні питання масової комунікації http://comstudies.org/
• Актуальні проблеми міжнародних відносин http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv
• Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua
• Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
http://www.biovestnik.com/index.php/biology
• Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu
• Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
http://bulletin.history.univ.kiev.ua/index.php/uk/
• Етнічна історія народів Європи http://ethnic.history.univ.kiev.ua
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Звітній рік

[2016]

4. Конференції і семінари за

4

профілем діяльності
факультету/інституту:
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4.1. Конференції і семінари,
організовані за участю
працівників
факультету/інституту
всього заходів, кількість
у тому числі: міжнародних, одиниць

2

у тому числі: включених до план-

0

графіку МОН (яких не має в планіграфіку Університету), одиниць
4.2. Конференції і семінари, в

163

яких взяли участь працівники
факультету/інституту
всього заходів, кількість
у тому числі: міжнародних, одиниць
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у тому числі: включених до план-

0

графіку МОН (яких не має в планіграфіку Університету), одиниць
4.3. Доповіді на конференціях і

163

семінарах, зроблені
працівниками
факультету/інституту
всього, кількість
у тому числі: на міжнародних за

32

межами України, одиниць
у тому числі: на міжнародних в

69

Україні, одиниць
з них, усних доповідей, всього

119

у тому числі: на міжнародних за

12

межами України, одиниць
у тому числі: на міжнародних в
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Україні, одиниць
5. Участь у виставках

0

Кількість виставок, всього
у тому числі: міжнародних, одиниць

0

у тому числі: національних,

0

одиниць
Кількість виставлених експонатів,

0
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одиниць
6. Наукове та науково-технічне

Інститут журналістики співпрацює з Віденським університетом в

співробітництво із закордонними рамках двосторонньої україно-австрійської угоди про наукову
організаціями (надати загальну

співпрацю. Міжнародний дослідницький проект "Інтерпретація

інформацію про стан міжнародного

історичних проблем у міжнародному телемовленні"

наукового співробітництва установи: ("Broadcasting history in the transnational space"), частиною
характеристику основних напрямів

якого є Інститут журналістики, передбачає порівняльний аналіз

міжнародного наукового і науково-

впливу проблеми Голокосту із іншими, національними

технічного співробітництва,

трагедіями 20 століття. У Києві на базі Інституту журналістики

приклади їх успішної реалізації та

восени 2014 р. було проведено експериментальне дослідження

перспективи розвитку) (до 1500

щодо впливу документальних стрічок про Голодомор і Голокост

знаків)

на студентську аудиторію. У червні 2016 р. у Віденському
університеті була проведена конференція про інтерпретації
проблеми Голокосту у різних країнах світу, захід так і
називався: "Broadcasting history in the transnational space"). На
цій конференції працівники Інституту журналістики зробили дві
доповіді:
* Rizun V., Nosova B., Havrylets Y. Holocaust and Holodomor.
Memory Culture in Ukraine // International Conference and
Workshop Communicating History in the Transnational Space –
Media-based Holocaust Reception in Eight Countries, 17th–18th
June 2016, Department of Communication, University of Vienna,
Vienna,
Austria. https://publizistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_pu
blizistik_komm/Veranstaltungen/CommunicatingHistoryEN.pdf
* Tukaiev S., Enzminger A. The Physiological Impact of MediaBased Holocaust Reception // International Conference and
Workshop Communicating History in the Transnational Space –
Media-based Holocaust Reception in Eight Countries, 17th–18th
June 2016, Department of Communication, University of Vienna,
Vienna, Austria
(https://publizistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_publizistik
_komm/Veranstaltungen/CommunicatingHistoryEN.pdf).

7. Наукові зарубіжні

17

відрядження працівників
факультету/інституту стажування,
наукові дослідження, кількість
відряджень
участь у міжнародних семінарах,

25

конференціях, кількість відряджень
робота за контрактом, кількість

1

відряджень
8. Візити зарубіжних вчених до

3
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Університету, організовані
працівниками
факультету/інституту
кількість, всього
9. Захищено дисертацій

25

працівниками
факультету/інституту:
9.1. Кандидатських, всього
Кандидатських за межами ВНЗ,

0

одиниць
9.2. Докторських, всього

6

Докторських за межами ВНЗ,

0

одиниць
10. Премії, нагороди, стипендії

0

тощо
Працівники, відзначені Державною
премією України в галузі науки і
техніки, кількість осіб
Працівники, відзначені державними

1

нагородами, преміями України в
інших галузях, кількість осіб
Працівники, відзначені

0

міжнародними нагородами, кількість
осіб
Працівники, що отримують премії

0

Президента України для молодих
вчених, кількість осіб
Працівники, що отримують премії

0

Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених,
кількість осіб
Працівники, що отримують премії

0

Кабінету міністрів України за
особливі досягнення молоді у
розбудові України, кількість осіб
Працівники, що отримують премії

0

Національної академії наук України
для молодих вчених та студентів,
кількість осіб
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Працівники, що отримують гранти

0

Президента України для підтримки
наукових досліджень молодих
вчених, кількість осіб
Працівники, що отримують гранти

0

Президента України для обдарованої
молоді,
кількість осіб
Працівники, що отримують гранти

0

Президента України докторам наук
для здійснення наукових
досягнень,кількість осіб
з них молоді вчені, кількість осіб

0

Працівники, що отримують стипендії

0

Верховної ради України для молодих
вчених,
кількість осіб
Працівники, що отримують стипендії

0

Кабміну України для молодих
вчених, кількість осіб
Працівники, що отримують інші

1

стипендії та премії державного і
регіонального рівня, кількість осіб
Фахівці, які залучались в якості

0

експертів до міжнародної
експертизи, кількість осіб
Фахівці обрані членами іноземних

0

академій та міжнародних наукових
товариств, кількість осіб
11. Наукова робота студентів

8

11.1. Кількість студентів учасників ІІ
– го етапу Всеукраїнської олімпіади,
всього осіб
11.2. Кількість призерів, які

6

одержали нагороди за результатами
ІІ–го етапу олімпіад, всього осіб
11.3. Кількість студентів переможців

0

міжнародних олімпіад, всього осіб
11.4. Кількість студентів учасників

4
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Всеукраїнських та міжнародних
конкурсів студентських НДР, всього
осіб
11.5. Кількість студентів учасників

12

міжнародних та Всеукраїнських
науково-практичних конференцій та
семінарів молодих вчених та
студентів, всього осіб
11.6. Кількість переможців

2

Всеукраїнських конкурсів
студентських НДР, всього осіб
11.7. Кількість переможців

0

міжнародних конкурсів студентських
НДР, всього осіб
11.8. Кількість студентів, які

2

отримують стипендії Президента
України, всього осіб
11.9. Кількість студентів, які

2

отримують інші стипендії та премії
державного і регіонального рівня,
всього осіб
12. Відомості про науково-

НТСА КНУ представляє інтереси студентів перед адміністрацією

дослідну роботу та інноваційну

університету та має представництво у Вченій раді. НТСА

діяльність студентів, молодих

Інститут журналістики є одним з 15 наукових товариств

учених(коротко описати діяльність

студентів і аспірантів, які складають НТСА Київського

Ради молодих учених, НТСА/НТС

національного університету імені Траса Шевченка.

тощо)

6-8 квітня 2016 року НТСА Київського національного
університету імені Тараса Шевченка було вкотре проведено
Міжнародну міждисциплінарну наукову конференцію студентів,
аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна». Секцію
«Соціальні комунікації» було організовано НТСА Інституту
журналістики, де й було проведено конференцію у межах вище
зазначеної секції. Свої матеріали (написані як одноосібно, так і
у співавторстві) надіслали 28 авторів (бакалаври, магістри,
аспіранти та молоді вчені з різних навчальних закладів
України). 12 молодих науковців виголосили свої доповіді у
межах пленарного засідання та взяли участь у дискусії щодо
кожної з тем. Решту матеріалів було подано на умовах заочної
участі. За результатами конференції було видано збірник
наукових матеріалів, які разом із сертифікатами конференції
було вручено учасникам.
Також у березні-квітня 2016 році НТСА Інституту журналістики
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приймало участь в організації та/або проведені наступних
конференцій:
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та
молодих вчених «Правове регулювання медіадіяльності:
соціальнокомунікаційний аспект», 17-18 березня 2016 року,
Інститут журналістики;
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективні
напрямки дослідження українського медійного контенту:
фундаментальні та прикладні аспекти», 7 квітня 2016 року,
Інститут журналістики;
Міжнародній науково-практичній конференції з проблем
функціонування і розвитку української мови «Мова.
Суспільство. Журналістика», 8 квітня 2016 року, Інститут
журналістики.
У квітні цього ж року Національна академія наук України
вручила Олександрі Жарковій, студентці Інституту
журналістики, члену НТСА ІЖ (на момент отримання премії),
премію НАН України для студентів ВНЗ. Цю нагороду дівчина
отримала за наукове дослідження «Динаміка відображення теми
війни на сході України в російських медіа». Усього Академією
наук було призначено 12 таких премій, 4 з яких одержали
студенти Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
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Кадрові питання
Середній вік професорів в університеті залишається сталим – 58 років. Серед тих,
хто найбільш послідовно проводить політику "омолодження" професорського
складу, – філософський та юридичний факультети. Крім них, найнижчий середній
вік професорів (52-56 років) – на факультетах інформаційних технологій, а також
в інститутах журналістики та високих технологій.

Головними завданнями 2017 року у царині кадрової політики будуть такі:
• продовження розпочатої чотири роки тому практики унормування розподілу
ставок між факультетами/інститутами;
• вироблення концепції формування співвідношення між кількістю посад
професор:доцент:асистент з метою якісного забезпечення освітнього процесу;
• розроблення принципів формування штатних розписів навчально-допоміжного
персоналу на факультетах та в інститутах;
• оптимізація кількості навчальних лабораторій і зміцнення їх кадрового складу.
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Виховна робота
Одним із пріоритетних завдань 2016 року було визначено активну підтримку
органів студентського самоврядування, зокрема посилення ролі студентського
самоврядування в діяльності Університету, і допомога в реалізації студентських
ініціатив. Це завдання фактично виконане, і нині ми можемо констатувати вплив
студентського самоврядування на всі сфери університетського життя, що й
передбачено Законом України "Про вищу освіту".
Пріоритетними завданнями на 2017 рік є:
• формування корпоративної культури, єдності та солідарності університетської
спільноти;
• підвищення ролі національно-патріотичного виховання студентської молоді;
• формування привабливості здорового способу життя та прищеплення в
студентської молоді негативного ставлення до паління, алкоголізму і наркоманії;
• активне залучення студентства до життя Університету шляхом регулярних
відкритих діалогів з викладачами і науковцями;
• залучення органів студентського самоврядування до активної співпраці з
міжнародними організаціями, закордонними університетами шляхом стажувань,
обмінів досвідом та започаткуванням традиційних конференцій; • розвиток
електронної демократії, зокрема впровадження новітніх технологій, створення
можливості ведення електронного документообігу, проведення електронних
голосувань, опитувань тощо;
• залучення фондів, меценатів, створення сприятливих умов для впровадження
грантової підтримки творчого та особистісного розвитку студентства.
На базі кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики
створено Університетське телебачення Студент-TV, силами якого знято вже шість
випусків
новин
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLbUWQ43W9xYy0hH9IZR9BEB7CZd_qJO
yn). Програма зайняла перше місце у Номінації "Інформаційна телепрограма" на
Всеукраїнському фестивалі телерадіопрограм "Студентський МІКС-2016",
організованому за сприяння Державного комітету телебачення і радіомовлення
України.
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Нагороди
Відзнаки і нагороди, отримані науково-педагогічними і педагогічними працівниками у 2016 р.

ПІБ

Назва кафедри /
циклової комісії

Посада (вказати
форму участі в
навчальному
процесі)

Паримський Ігор
Святославович

соціальних комунікацій

завідувач кафедри

Горєвалов Сергій Іванович

кіно-, телемистецтва

завідувач кафедри

Гоян Олесь Яремович

телебачення та
радіомовлення

завідувач кафедри

Сащук Ганна Миколаївна

телебачення та
радіомовлення

Андрющенко Марія Юріївна

телебачення та
радіомовлення

Єлісовенко Юрій Петрович

телебачення та
радіомовлення

Гресько Ольга Вікторівна

телебачення та
радіомовлення

Найменування
відзнаки
Почесне звання
"Заслужений
журналіст України"
Заслужений журналіст
України
Почесна грамота
Державного комітету
телебачення і
радіомовлення

Дата вручення
25.06.2016
22.08.2016

02.06.2016

професор

Грамота Національної
Ради України з питань
телебачення і
радіомовлення

02.06.2016

доцент

Грамота Національної
Ради України з питань
телебачення і
радіомовлення

02.06.2016

доцент

Почесна грамота
Державного комітету
телебачення і
радіомовлення

02.06.2016

доцент

Грамота Національної
Ради України з питань
телебачення і
радіомовлення,
Почесна Грамота
національної
телекомпанії України
UA : Перший

02.06.2016

Набруско Віктор Івванович

телебачення та
радіомовлення

Нагорняк Майя
Володимирівна

телебачення та
радіомовлення

Федорчук Людмила Петрівна

телебачення та
радіомовлення

Хоменко Ілля Андрійович

телебачення та
радіомовлення

Черемних Інна Володимирівна

телебачення та
радіомовлення

доцент

Почесна грамота
Державного комітету
телебачення і
радіомовлення

02.06.2016

доцент

Почесна грамота
Державного комітету
телебачення і
радіомовлення

02.06.2016

доцент

Почесна грамота
Державного комітету
телебачення і
радіомовлення,
Почесна Грамота
національної
телекомпанії України
UA : Перший

02.06.2016

доцент

Грамота Національної
Ради України з питань
телебачення і
радіомовлення

02.06.2016

доцент

Почесна грамота
Державного комітету
телебачення і
радіомовлення,
Почесна Грамота
національної
телекомпанії України
UA : Перший

02.06.2016
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Завдання для дирекції
на 2016-2017 н.р.
1. Розробка й затвердження нових навчальних планів для магістерських
освітніх програм.
2. Моніторинг навчального процесу.
3. Запровадження єдиної педагогічної технології.
4. Організація досліджень у сфері медійної освіти.
5. Підвищення рівня методологічної культури науковців інституту.
6. Включення журналу АПМК до наукометричних баз.
7. Запровадження сліпого рецензування в усіх наукових періодичних виданнях
інституту.
8. Створення інститутських наукових профілів у мережі Інтернет.
9. Запровадження внутрішньої академічної мобільності.
10.Створення віртуального музею інституту журналістики.
11.Створення порталу Студентські портфоліо.
12.Медіатизація навчальних аудиторій.

