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VІ. Наукова робота  Інституту журналістики у 2018 році 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 

1.  Тема “Фундаменталізація професійної підготовки фахівців із журналістики”. 

Реєстраційний номер: 0116U002961  

2016-2021 н.р. ІЖ 

Нестеряк Ю.В. 

● Аналіз сучасної практики фундаменталізації професійної підготовки фахівців медіасфери  
в Україні  

квітень ІЖ,  

кафедра журналістики та 

нових медіа,  

Литвиненко В.В. 

● Колективне написання та апробація трьох розділів запланованого курсу лекції з теорії та 

практики реклами та PR. 

березень ІЖ, 

кафедра реклами та 

зв’язків з громадськістю, 

Новохатько Л.М., 

Афанасьєв І.Ю., Нетреба 

М.М., Ужанська Т.І., 

Вернигора С.М.,  

Санакуєв М.Г. 

● Порівняльний аналіз сучасної практики фундаменталізації професійної підготовки 

фахівців медіасфери в країнах східної та центральної Європи  
 

травень ІЖ,  

кафедра журналістики та 

нових медіа,  

Нестеряк Ю.В. 

Фруктова Я.С. 

● Розробка концепцій, проектів науково-практичних досліджень та оформлення їх 

аплікаційній документації, подання документів на отримання малих грантів Посольства США в 

Україні, Посольства Великої Британії  та низки інших грантодавців; активність у рамках проекту 

(проектів), в разі отримання гранту (грантів) 

травень ІЖ, 

кафедра реклами та 

зв’язків з громадськістю, 

Новохатько Л.М., 

Афанасьєв І.Ю., Нетреба 

М.М., Ужанська Т.І., 

Вернигора С.М.,  

Санакуєв М.Г. 
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● Впровадження та аналіз результатів змісту інваріантного ядра професійної підготовки 

фахівців медіасфери в умовах практико зорієнтованого навчання  
червень ІЖ,  

кафедра журналістики та 

нових медіа,  

Литвиненко В.В. 

Гридчина В.В. 

Фруктова Я.С. 

Продовження індивідуальних досліджень за напрямами: 

 Розвиток інформаційної парадигми підготовки фахівців ІБАС 

 Книга як національний культурний продукт в державній культурній політиці України 

 Вивчення міжнародного і зарубіжного досвіду підготовки фахівців ІБАС 

 Змістова спрямованість та форми організації професійної підготовки фахівців 

бібліотечно-інформаційної сфери 

● Вивчення проблем професійної комунікації в бібліотечно-інформаційній та видавничо-

поліграфічній галузях 

Протягом року ІЖ, кафедра 

бібліотекознавства та 

інформології, 

Воскобойнікова-

Гузєва О. В. 

Макарова М. В. 

Прокопенко Л. С. 

Свердлик З. М. 

Сошинська В. Є. 

●    

ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ 

 Проект для фахівців різних галузей знань – міжнародне монографічне видання 

«Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть» 
 

травень ІЖ, 

Кафедра видавничої 

справи, Іващенко В.Л. 

 Науковий дослідницький проект «Видавнича діяльність в умовах розвитку нових 

технологій» (результат – колективне монографічне видання) 

червень ІЖ, 

кафедра видавничої 

справи,  

Вернигора Н. М. 

 Участь у формуванні тристороннього міжнародного консорціуму для реалізації програми у 

рамках Horizon 2020 

 

лютий ІЖ, 

кафедра реклами та 

зв’язків з громадськістю 

Нетреба М.М.,  

Афанасьєв І.Ю., Курбан 

О.В. 

ІІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА 

 

ІV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи тощо) 
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 II Міжнародна конференція «Комунікація у ХХІ столітті» 20-21 вересня ІЖ  

завідувачі кафедр  

 Міжнародний форум фахівців з інформаційної безпеки «Глобальні інформаційні загрози» грудень ІЖ, 

кафедра реклами та 

зв’язків з громадськістю, 

Курбан О.В. 

 Гостьові лекції, майстер-класи вітчизняних та зарубіжних науковців 

 

протягом року 

 

 

усі структурні підрозділи, 

заступники директорів, 

завідувачі кафедр 

V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

5.1. Студентська наукова робота 

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

 

січень-квітень 

 

НМЦ ДНПП 

заступники директорів, 

деканів з НР, завідувачі 

кафедр 

 Всеукраїнська студентська олімпіада  січень 

лютий-травень 

 

НМЦ ДНПП 

заступники директорів, 

деканів з НР, завідувачі 

кафедр 

 Всеукраїнська конференція-захист студентських наукових робіт з галузі знань 06 

«Журналістика» (ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році) 

13 квітня 2018 

року 

ІЖ, дирекція, кафедра 

журналістики та нових 

медіа, кафедра видавничої 

справи, кафедра реклами 

та зв’язків з 

громадськістю  

 IV студентська інтернет-конференція “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” Квітень 2018 (за 

умов 

проведення) 

НТСАДМВ ІЖ  

кафедра 

бібліотекознавства та 

інформології -

співорганізатори 

 IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в 

цифровому медіасвіті» 

28 вересня 2018 ІЖ, 

кафедра 

бібліотекознавства та 
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інформології 

 Діяльність студентських наукових гуртків, проблемних груп та ін.  протягом року усі структурні підрозділи 

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

 Створення групи авторів та редакторів Вільної енциклопедії «Вікіпедія», підготовка і 

розміщення матеріалів 

Січень-червень ІЖ, 

Кафедра видавничої 

справи, Іващенко В.Л. 

    

VI. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

 ● “Інтегровані комунікації / Integrated communications”   ІЖ, Вернигора Н.М., всі 

кафедри 

 

VIІ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – КИЄВУ 

 Формування краєзнавчого мультиресурсу «Київ: відомий та невідомий» 

 

Впродовж року ІЖ, 

кафедра 

бібліотекознавства та 

інформології , 

Ісаєнко О. О 

 Проведення круглого столу з видавцями-практиками з питань підготовки фахівців з 

видавничої справи та редагування 

Березень ІЖ, 

Кафедра видавничої 

справи, Масімова Л. Г. 

 


