
Розклад занять Інституту журналістики  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

1 курс ОКР «Магістр» на 1 семестр 2018/2019 навчального року   

 

061 Журналістика 

 

    
 

 
 
 
 

П 
о 
н 
е 
д 
і 
л 
о 

 Журналістика та 
медіакомунікації 

Соціальні 
комунікації 

Мовлення на 
зарубіжні країни 

Спортивна 
журналістика 

Цифрові медіа 
1 група 2 група 

14:10 Професійна та корпоративна етика 
 

проф. Подолян Г.П. (10 г.л.)                                         22 

 
      Виробничо-технологічний 

процес функціонування 
іномовлення 

доц. Міщерська Ж.В. 

 (6 г.л.) 436 

Професійна та корпоративна етика (24.09) 
доц. Бондар Ю.В. (2 г.сем.) 

 

Вступ до магістерських студій (10 г.сем.) 
 ас. Ромах О.В. 440 

15:50 Управління проектами 
(18 г.л.) 

доц. Тімінський О.Г. 
 
 

37 

з 15.10  
Тренди сучасної теорії 

та історії медій 
(18 г.сем.) 

проф. Сидоренко Н.М. 

417 

Історія українського 
іномовлення  

(12 г.л., 10 г.сем.) 
 

 ас. Юричко А.В.  
436 

Актуальні питання 
спортивної 

журналістики 
(18 г.л., 10 г.сем.) 

доц. Волобуєва А.М. 
437 

Мультимедійний 
контент  
(22 г.л.) 

 
Проф. Шевченко В.Е. 

440 

Управління 
проектами 
(10 г.сем.) 

доц. 

Інноваційні 
технології 

(10 
г.сем.)ас. 

 Природа іномовлення 
 
 

доц. Міщерська Ж.В. 

Актуальні питання 
спортивної 

журналістики 
(18 г.л., 10 г.сем.) 

Мультимедійний контент  
в. Щелоков О.М. (8 

г.сем.) 
в. Подобна Є.В.(12 г.сем.) 

   



к 
 

 

Тімінський 
О.Г. 

415 

Мезенцева 
О.О. 

435 

 (10 г.сем.) 436 доц. Волобуєва А.М. 
437 

 
440 

17:20 Інноваційні технології 
(18 г.л.) 

 
ас. Мезенцева О.О. 

 
37 

з 17.09 
Тренди сучасної теорії 

та історії медій 
(12 г.л.) 

проф. Сидоренко Н.М. 
417 

Виробничо-
технологічний процес 

функціонування 
іномовлення (16 г.л.) 

ас. Юричко А.В. 
436 

Актуальні питання 
спортивної 

журналістики 
(18 г.л., 10 г.сем.) 

доц. Волобуєва А.М. 
437 

Мультимедійний 
контент  

(16 г.сем.) 
ас. Філоненко Д.В. 

 
440 

Інноваційні 
технології 
(10 г.сем.) 

ас. 
Мезенцева 

О.О. 
415 

Управління 
проектами 
(10 г.сем.) 

доц. 
Тімінський 

О.Г. 
435 

Професійна та корпоративна етика (08.10)  

доц. Бондар Ю.В. (2 г.сем.) 
 

Вступ до магістерських студій (10 г.сем.) 
 ас. Ромах О.В.  
 

417 

 Мультимедійний контент  

ас. Філоненко Д.В. (16 
г.сем.) 

в. Щелоков О.М. (8 
г.сем.) 

в. Подобна Є.В.(12 г.сем.)   
440 

 

 

 
 
 
 
 
 

В 

12:40  Проблематика 
та ідеологія 

сучасних 
медій (40 

г.сем.) 

проф. Бойко 
А.А.           230 

 

   

Проблематика 
та ідеологія 

сучасних 
медій (40 

г.сем.) 

проф. Бойко 
А.А.           230 

  

   



і 
в 
т 
о 
р 
о 
к 

14:10  
Проблематика та ідеологія сучасних медій 

(40 г.л.) 
проф. Бойко А.А.  

 
 
 

37 
 

Іномовлення як 
пропагандистська 
інституція (12 г.л.) 
доц. Носова Б.М. 

           436 

Тренди сфери фізичної 
культури і спорту 
(24 г.л., 16 г.сем.) 

проф. Воронова В. І. 
НУФВСУ 

 

 
 

Тренди сфери фізичної 
культури і спорту 
(24 г.л., 16 г.сем.) 

проф. Воронова В. І. 
НУФВСУ 

15:50  
Проблематика та ідеологія сучасних медій 

(40 г.л.) 
проф. Бойко А.А.  

 
 
 
 
 

37 

Іномовлення як 
пропагандистська 

інституція (10 г.сем.) 
доц. Носова Б.М. 

           436  

Актуальні проблеми 
сучасної спортивної 

психології 
(18 г.л., 12 г.сем.) 

проф. Воронова В. І. 

НУФВСУ 

 

 
 

Актуальні проблеми 
сучасної спортивної 

психології 
(18 г.л., 12 г.сем.) 

проф. Воронова В. І. 

НУФВСУ 

17:20 3 25.09 
Проблематика 

та ідеологія 
сучасних медій 

(40 г.сем.) 
 

проф. Бойко 
А.А. 

319 

Професійна та 
корпоративна 

етика 
проф. Крайнікова 
Т.С. (18.09, 02.10) 

проф. 
Олтаржевський 

Д.О. (16.10, 30.10) 

       317а 

Медійний топ-
менеджмент 

(18 г.л., 10 
г.сем.) 

асист. Парубець 
О.М. 

 
 

315 

 Інформаційні технології у 
науковій діяльності з 

фізичної культури і спорту 

(24 г.л., 16 г.сем.) 
проф. Шинкарук О. А. 

НУФВСУ 

 



  Професійна та корпоративна етика  
 

проф. Крайнікова Т.С. (25.09, 09.10) 
проф. Олтаржевський Д.О. (23.10, 06.11) 

 
 

317а 

Інформаційні технології у 
науковій діяльності з 

фізичної культури і спорту 

(24 г.л., 16 г.сем.) 
проф. Шинкарук О. А. 

НУФВСУ 

 

18:40 
 

Професійна та 
корпоративна 

етика 
проф. 

Крайнікова Т.С. 
(18.09, 02.10) 

проф. 
Олтаржевський 

Д.О. (16.10, 

30.10)          319 

 Медійний топ-
менеджмент 

(18 г.л., 10 
г.сем.) 

асист. Парубець 
О.М. 

 
 
 

316 

 Актуальні проблеми 
сучасного спортивного 

менеджменту 
(20 г.л., 18 г.сем.) 

проф. Мічуда Ю. П. 

НУФВСУ 

 

    Актуальні проблеми 
сучасного спортивного 

менеджменту 
(20 г.л., 18 г.сем.) 

проф. Мічуда Ю. П. 

НУФВСУ 

 

 
 
 
 
 

14:10 Вступ до магістерських студій 
(18 г.л.) 

 проф. Різун В.В. 22 
Наукове 

спілкування 
іноземною 

мовою  
(30 г.пр.) 

 
 

437 

Наукове 
спілкування 
іноземною 

мовою  
(30 г.пр.) 

 
 

436 

Наукове спілкування 
іноземною мовою  

(30 г.пр.) 
 
 
 
 

319 

Наукове спілкування 
іноземною мовою  

(30 г.пр.) 
 
 
 
 

317а 

Наукове спілкування 
іноземною мовою  

(30 г.пр.) 
 
 
 
 

321 

Управління 
мультимедійними 

проектами в цифровому 
середовищі 

(20 г.л., 18 г.сем.) 
ас. Вербовий Р.М. 
в. Паплаускайте М.О. 

439 



 
 

С 
е 
р 
е 
д 
а 
 
 

15:50 Наукове 
спілкування 
іноземною 

мовою  
(30 г.пр.) 

 
 

440 

Наукове 
спілкування 
іноземною 

мовою  
(30 г.пр.) 

 
 

435 

Наукове спілкування 
іноземною мовою  

(30 г.пр.) 
 
 
 
 

319 

Наукове спілкування 
іноземною мовою  

(30 г.пр.) 
 
 
 
 

317а 

Наукове спілкування 
іноземною мовою  

(30 г.пр.) 
 
 
 
 

316 

Управління 
мультимедійними 

проектами в цифровому 
середовищі 

(20 г.л., 18 г.сем.) 
ас. Вербовий Р.М. 
в. Паплаускайте М.О. 

439 

Наукове 
спілкування 
іноземною 

мовою  
(30 г.пр.) 

 
 

440 

Наукове 
спілкування 
іноземною 

мовою  
(30 г.пр.) 

 
 

435 

Наукове спілкування 
іноземною мовою  

(30 г.пр.) 
 
 
 
 

319 

Наукове спілкування 
іноземною мовою  

(30 г.пр.) 
 
 
 
 

317а 

Наукове спілкування 
іноземною мовою  

(30 г.пр.) 
 
 
 
 

316 

Управління 
мультимедійними 

проектами в цифровому 
середовищі 

(20 г.л., 18 г.сем.) 
ас. Вербовий Р.М. 
в. Паплаускайте М.О. 

439 

17:20 Професійна та 
корпоративна 
етика (17.10) 

 

доц. Бондар Ю.В. 
(2 г.сем.) 

 
 

424 

 Тренди сучасної теорії 
та історії медій 

(18 г.сем.) 
 

проф. Сидоренко Н.М. 
 

 

438 

  Контент-маркетинг у 
цифрових медіа  
(18 г.л., 10 г.пр.) 

 
ас. Вербовий Р.М. 

 

439 

 Професійна та 
корпоративна 
етика (10.10) 

 

доц. Бондар Ю.В. 
(2 г.сем.) 

 
  

425 

  Професійна та корпоративна етика 
 

проф. Крайнікова Т.С. (26.09, 10.10) 
проф. Олтаржевський Д.О. (24.10, 07.11) 

 
 
 

440 
18:40      з  17.10  

Медіадизайн  
доц. Ситник О.В. (12 

г.л., 24 г.пр.) 
проф. Шевченко В.Е. 



(10 г.л.) 
в. Хомяк О.В. (12 г.пр.) 

439 
     з 26.09  

Медіадизайн  
доц. Ситник О.В. (12 

г.л., 24 г.пр.) 
проф. Шевченко В.Е. 

(10 г.л.) 
в. Хомяк О.В. (12 г.пр.) 

439 

 

 
 
 
 
 
 

Ч 
е 
т 
в 
е 

12:40     

 

 

  Проблематика та 
ідеологія сучасних 
медій (40 г.сем.) 

проф. Бойко А.А.  230 

 

 

 

14:10 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 
 

проф. Сидоренко Л.І. (8 г.л.) 
 доц. Горська К.О. (10 г.л.)  

37 

Д
ен

ь 
са

м
о

ст
ій

н
о

ї 

р
о

б
о

ти
 

Медіадизайн  
доц. Ситник О.В. (12 

г.л., 24 г.пр.) 
проф. Шевченко В.Е. 

(10 г.л.) 
в. Хомяк О.В. (12 г.пр.) 

419 
Проблематика 

та ідеологія 
сучасних медій 

(40 г.сем.) 
доц. 

Шендеровський 

К.С.                330 

Проблематика 
та ідеологія 

сучасних медій 
(40 г.сем.) 

проф. Бойко 
А.А. 

316 

Методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності 

 
проф. Сидоренко Л.І. (4 г.сем.) 

 доц. Горська К.О. (6 г.сем.)  
 

417 

Медіадизайн  
доц. Ситник О.В. (12 

г.л., 24 г.пр.) 
проф. Шевченко В.Е. 

(10 г.л.) 
в. Хомяк О.В. (12 г.пр.) 

419 



р 
15:50 Методологія та 

організація 
наукових 

досліджень з 
основами 

інтелектуальної 
власності 

проф. 
Сидоренко Л.І. 

(4 г.сем.) 
доц. Горська 

К.О. (6 г.сем.) 
417 

Проблематика 
та ідеологія 

сучасних медій  
(14 г.сем.) 

доц. Ціватий 
В.Г. 

 
 
 
 
 
 

419 

Проблематика та 
ідеологія сучасних 
медій (40 г.сем.) 

 
проф. Бойко А.А. 

 
 
 
 
 
 

319 

з 18.10 
Виробничо-

технологічний процес 
функціонування 

іномовлення 
 

доц. Кузнецова І.С.  
(6 г.л.) 

 
 
 

439 

Аналітика цифрових 
медіа та соцмереж  

(20 г.л.) 
 

проф. Шевченко В.Е. 
 
 
 
 
 

 
314а 

Вступ до 
магістерських 

студій (10 
г.сем.) 

ас. Ромах О.В. 
 
 
 
 
  
 

417 

Методологія та 
організація 
наукових 

досліджень з 
основами 

інтелектуальної 
власності 

проф. 
Сидоренко Л.І. 

(4 г.сем.) 
доц. Горська 

К.О. (6 г.сем.)  

419 

Проблематика та 
ідеологія сучасних 

медій  
(14 г.сем.) 

 доц. Ціватий В.Г. 
                                      
 
 
 
 
 
 

 444 

Мовлення для діаспори 
(16 г.л.) 

 
проф. Сидоренко Н.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 

439 

Аналітика цифрових 
медіа та соцмереж  

(20 г.л.) 
 

проф. Шевченко В.Е. 
 
 
 
 
 
 

314а 

17:20 Проблематика 
та ідеологія 

сучасних медій  
(14 г.сем.) 

доц. Ціватий 
В.Г.                417 

  з 18.10 
Природа іномовлення 

 
доц. Кузнецова І.С.  

 (8 г.сем.) 

 439 

Аналітика цифрових 
медіа та соцмереж  

(18 г.сем.) 
 

в. Коробчук А.В. 
314а 

Проблематика 
та ідеологія 

сучасних медій 
(40 г.сем.) 

доц. 

Вступ до 
магістерських 

студій (10 
г.сем.) 

ас. Ромах О.В. 

 Мовлення для діаспори 
(14 г.сем.) 

 
проф. Сидоренко Н.М. 

 

Аналітика цифрових 
медіа та соцмереж  

(18 г.сем.) 
 

в. Коробчук А.В. 



Шендеровський 

К.С.               328     
419 439 314а 

18:40     Медіадизайн  
доц. Ситник О.В. (12 

г.л., 24 г.пр.) 
проф. Шевченко В.Е. 

(10 г.л.) 
в. Хомяк О.В. (12 г.пр.)           

436 

    Медіадизайн  
доц. Ситник О.В. (12 

г.л., 24 г.пр.) 
проф. Шевченко В.Е. 

(10 г.л.) 
в. Хомяк О.В. (12 г.пр.)       

436 

 
 
 
 

П 
'я 
т 
н 

14:10 

Проблематика та ідеологія сучасних медій 
(40 г.л.) 

доц. Шендеровський К.С.                      421 

Д
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са

м
о
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ій

н
о

ї 

р
о

б
о

ти
 

Фізична культура і спорт 
у системі правових і 
соціальних відносин 

(18 г.л., 12 г.сем.) 
доц. Когут І. О. 

НУФВСУ 

Д
ен

ь 
са

м
о

ст
ій

н
о

ї 

р
о

б
о

ти
 

   

Проблематика та 
ідеологія сучасних медій 

(40 г.сем.) 
доц. Шендеровський К.С.                 

316 

Тренди сфери 
фізичної культури і 

спорту 
(24 г.л., 16 г.сем.) 

проф. Воронова В. І. 
НУФВСУ 

15:50 Проблематика та ідеологія сучасних медій 
(40 г.л.) 

доц. Шендеровський К.С.                      421 

Фізична культура і спорт 
у системі правових і 
соціальних відносин 

(18 г.л., 12 г.сем.) 
доц. Когут І. О. 



и 
ц 
я 

НУФВСУ 

 Проблематика 
та ідеологія 

сучасних медій 
(40 г.сем.) 

доц. 
Шендеровський 

К.С.             316 

 Фізична культура і спорт 
у системі правових і 
соціальних відносин 

(18 г.л., 12 г.сем.) 
доц. Когут І. О. 

НУФВСУ 

17:20   
 
 
 
 

Проблематика та 
ідеологія сучасних медій 

(40 г.сем.) 
доц. Шендеровський 

К.С.                              421 

Актуальні проблеми 
сучасної спортивної 

психології 
(18 г.л., 12 г.сем.) 

проф. Воронова В. І. 

НУФВСУ 

 Проблематика 
та ідеологія 

сучасних медій 
(40 г.сем.) 

доц. 
Шендеровський 

К.С.                316 

 Інформаційні технології 
у науковій діяльності з 

фізичної культури і 
спорту 

(24 г.л., 16 г.сем.) 
проф. Шинкарук О. А. 

НУФВСУ 

18:40 
верх-

ній 
І  

ниж-
ній 

тижні 

 Актуальні проблеми 
сучасного спортивного 

менеджменту 
(20 г.л., 18 г.сем.) 

проф. Мічуда Ю. П. 

НУФВСУ 

 
 
Заступник директора    з навчально-виховної роботи   
Науково-методичний центр  організації навчального 
процесу          



 


