
 

План наукових заходів Інституту журналістики на 2019 рік 

 

№  Заходи Термін виконання Відповідальні 

1.  
Входження в тему «Сучасне медіазнавство: теорія і практика», 

розроблення концепції, методології та структури дослідження. 

Формування складу виконавців та написання пробних статей  

Упродовж 2019 р. Інститут журналістики,  

Іващенко В.Л.,  Горбенко Г.В. 

2.  
Виконання досліджень за індивідуальними темами Упродовж 2019 р. Інститут журналістики,  

виконавці індивідуальних тем 

3.  
Проведення науково-практичних семінарів за темою наукового 

дослідження «Сучасне медіазнавство: теорія і практика 
Упродовж 2019 р. Інститут журналістики,  

Іващенко В.Л. 

4.  
Відкриття аспірантури та спеціалізованої вченої ради із захисту 

кандидатських дисертацій зі спеціальності «Журналістика» 
2019-2020 рр. Інститут журналістики 

5.  
Організація та проведення на базі Університету 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

галузі «Журналістика»  

Лютий-квітень 2019 р. 
НМЦ ДНПП, заступники 

директорів, деканів з НР, 

завідувачі кафедр 

6.  
Написання наукових робіт та підготовка студентів до 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

2018-2019 рр. 
Інститут журналістики, кафедра 

журналістики та нових медіа, 

кафедра видавничої справи, 

кафедра реклами та зв’язків з 

громадськістю 

7.  
Всеукраїнська конференція-захист студентських наукових 

робіт з галузі знань 06 «Журналістика» (ІІ тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

17-18 квітеня 2019 р. 
ІЖ,  

дирекція, кафедра журналістики 

та нових медіа, кафедра 

видавничої справи, кафедра 



спеціальностей у 2017/2018 навчальному році) реклами та зв’язків з 

громадськістю 

8.  
V студентська інтернет-конференція «Інформація. Наука. 

Бібліотека. Весна» 

Квітень 2019 р. (за умов 

проведення) 

НТСАДМВ ІЖ  

кафедра бібліотекознавства та 

інформології - співорганізатори 

9.  
V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Бібліотека і книга в цифровому медіа-світі» 

27 вересня 2019 р. ІЖ, кафедра бібліотекознавства 

та інформології 

10.  
Засідання студентських наукових гуртків «Креативна наука», 

«Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій», 

«Неформальна медіа-освіта», «Інтерактив» 

Упродовж 2019 р. Інститут журналістики, кафедра 

журналістики та нових медіа, 

кафедра видавничої справи, 

кафедра реклами та зв’язків з 

громадськістю 

11.  
Зустрічі керівників наукових гуртків із членами Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

учених Інституту журналістики 

Відповідно до графіків засідань 

наукових гуртків на 2018-2022 

Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів та 

молодих вчених університету. 

Керівники наукових гуртків 

Інституту журналістики 

12.  Допомога та сприяння студентам у написанні наукових праць 

до періодичного видання «Інтегровані комунікації». 

 

 

Упродовж 2019 р. Професорсько-викладацький 

склад Інституту журналістики 

13.  Підготовка та адміністрування електронної версії наукового 

періодичного видання "Інтегровані комунікації" Квітень, жовтень 2019 р.  Інститут журналістики, голова 

редколегії, головний редактор, 

заступник головного редактора 

та відповідальний секретар 

видання 

14.  Підготовка друкованої версії наукового видання "Інтегровані 

комунікації" Квітень, жовтень 2019 р. Інститут журналістики, голова 

редколегії, головний редактор, 

заступник головного редактора 



та відповідальний секретар 

видання 

15.  Підготовка наукового періодичного видання «Інтегровані 

комунікації» до присвоєння йому DOI (технічний і 

документальний супровід) із подальшим  

просуванням до наукометричних баз 

Упродовж 2019 р. Інститут журналістики 

 

 

 

 

 


