
Пріоритетні напрями роботи
кафедри видавничої справи

на 2022 рік

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Оновлення робочих навчальних програм викладачами кафедри Серпень Координатор з навчально-методичної
роботи Єжижанська Т. С., викладачі
кафедри

Моніторинг навчальних програм з метою удосконалення змісту навчальних
дисциплін

Серпень Гаранти  освітніх програм

Робота в центрах мультимедійних технологій на реальних проєктах Навчання
на реальних проєктах. Продовжувати реалізовувати існуючі проєкти.
Започатковувати нові міждисциплінарні проєкти для реалізації в центрах
практичної підготовки.

Протягом року Викладачі кафедри (Додаток 1)

Залучення роботодавців до проведення занять для студентів, проведення
виїзних практичних та лекційних занять на базі провідних видавництв,
редакцій та медійних організацій.

Протягом року Викладачі кафедри

Проведення спільних засідань з Радою роботодавців та Квітень, Листопад Координатор з навчально-методичної
роботи Єжижанська Т. С., викладачі
кафедри

Систематична робота з випускниками освітніх програм кафедри. Моніторинг
працевлаштування, залучення до проведення заходів кафедри видавничої
справи

Протягом року Координатор з навчально-методичної
роботи Єжижанська Т. С., викладачі
кафедри

Експертиза освітньо-професійної програми «Видавнича справа та
редагування» другого (магістерського) рівня. Обговорення змін зі
стейкхолдерами.

Березень-вересень Вернигора Н. М., група забезпечення
програми

Експертиза освітньо-професійної програми «Видавнича справа та
редагування» першого (бакалаврського) рівня. Обговорення змін зі
стейкхолдерами.

Вересень-грудень Шпак В. І., група забезпечення
програми



Перегляд освітньо-професійної програми «Контент-продюсування цифрових
медіапроєктів» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Березень-квітень Масімова Л. Г., Михальченко О. С.

Проведення методичніх семінарів з академічної доброчесності Березень, жовтень Координатор з навчально-методичної
роботи Єжижанська Т. С., викладачі
кафедри

Проведення науково-методичних семінарі Квітень, вересень Масімова Л. Г., викладачі кафедри
Створенні стартап-центру, де здобувачі та викладачі змогли б не тільки
створювати інноваційні медіапроєкти, а й комерціалізувати їх

Протягом року Масімова Л. Г., викладачі кафедри

Взаємовідвідування занять Протягом року Викладачі кафедри
Створення та наповнення ЕНК Протягом року Викладачі кафедри
Створення відеолекцій до навчальних дисциплін. Протягом року Викладачі кафедри

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ
Розвиток інституту наставництва (робота з новими викладачами) Протягом року Координатор з навчально-методичної

роботи Єжижанська Т. С.,
Організація та проведення профорієнтаційних заходів Протягом року Координатор з соціально-гуманітарної

роботи Осмоловська О. А.
Організація зарубіжного стажування викладачів кафедри Протягом року Викладачі кафедри
Організація англомовного гуртка для студентів журналістських
спеціальностей «Fact, Fiction, Opinion»

Протягом року Харченко О. В.

Розширення баз практики Протягом року Координатор з проведення практики
студентів Дуке О. О.

Організація та проведення іміджевого професійного заходу: Всеукраїнський
фестиваль блогерів «Smart Blog»

Вересень-листопад Викладачі кафедри

Організація та проведення іміджевого професійного заходу: «Book fashion» –
щорічний Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів

Лютий- квітень Викладачі кафедри

Організація заходів до грінченківського тижня. Грудень Координатор з соціально-гуманітарної
роботи Осмоловська О. А.



Назва заходу Термін виконання Відповідальні
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Реалізація наукового дослідження (за окремим планом) Протягом року Шпак В. І., Іващенко В. Л., Масімова
Л. Г.

Написання й подання заявок на Erasmus+ Jean Monnet Січень-грудень Масімова Л. Г. , Осмоловська  О. А.
Написання й подання  індивідуальних грантових заявок Січень-грудень Осмоловська О. А., Перконос К. В.
Підготовка наукових статей до журналів, що входять до наукометричних баз
Scopus та WoS

Протягом року Викладачі кафедри

Науково-практичні семінари «Сучасне медіазнавство: теорія і практика» Протягом року Іващенко В.Л.
Науково-практичний семінар Квітень. жовтень Вернигора Н. М.
Організація семінарів для студентів кафедри видавничої справи першого та

другого рівня вищої освіти  з академічної культури і доброчесності
Вересень-жовтень Куратори академічних груп, гаранти

програм
Міжнародна студентська науково-практична конференція «Креативні
індустрії: сучасні тренди»

Травень Масімова Л. Г., викладачі кафедри

Всеукраїнська науково-практична конференція «Практичні комунікаційні
кейси в інклюзивному освітньому середовищі»

Квітень Масімова Л. Г. , Осмоловська О. А.

Круглий стіл з видавцями-практиками «Сучасні тренди креативних
індустрій»

Квітень Осмоловська О. А.,
Михальченко О. М., викладачі
кафедри

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА
Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт

Вересень-грудень Масімова Л. Г.
Вернигора Н. М.

Діяльності наукового гуртка кафедри видавничої справи «Креативна наука» лютий, травень,
жовтень

Масімова Л. Г.
Вернигора Н. М.

Організація студентського клубу зі сценарної майстерності Січень-грудень Харіна О.-Л. Д., Тютюн Д. О.



Додаток 1

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОЄКТИ

Центр
практичної
підготовки

Назва проекту Дисципліни, що забезпечують
реалізацію проекту

Відповідальний

Центр
мультимедійних
технологій

Студентська редакція газети Академії наук вищої освіти
України «Академія»

«Поліграфія» Шпак В. І.

Проект «Київ – всесвітня книжкова столиця» «Міжнародний видавничий
бізнес»

Осмоловська О. А.

Пакет акцидентної продукції (3 продукти: візитівка, плакат,
закладка)

«Дизайн акцидентної
продукції»

Женченко І. В.

Створення спонсорського пакету фестивалів «Smart Blog» та
«Book Fashion».

«Практика PR у видавничій
справі»

Єжижанська Т. С.

Створення роликів та буктрейлерів для участі у фестивалі
«Smart Blog» та «Book Fashion».

«Семіотика медіа-тексту»

«Практика PR у видавничій
справі»

Масімова Л. Г.

Єжижанська Т. С.

НВМ «Грінченко-
інформ»

Студентська редакція рубрики англомовної колумністики
«Fictson/Opinion Column»

«Переклад з англійської мови в
редакторській практиці»
«Англомовний професійний
дирскурс»

Харченко О. В.


