
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ  

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕДІАДИЗАЙНУ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

1. Обґрунтування необхідності програми розвитку кафедри.  

Кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну є профільною з викладання 

технологій медіавиробництва, цифрових медіа, контенту інтернет-медіа та 

медіадизайну, наукових досліджень візуальних комунікацій, кросмедійної 

журналістики, . Викладачі кафедри залучені до підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 061 «Журналістика та соціальна комунікація», на кафедрі працюють 

гаранти та члени проєктних груп магістерських ОПП «Цифрові медіа» та «Правова 

журналістика». Програма розвитку дає комплексне розуміння, бачення, 

удосконалення організаційного, освітнього, виховного, наукового процесів 

прогресування кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну Навчально-

наукового Інституту журналістики.  

Кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну як структурний підрозділ 

ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка була створена 7 квітня 2009 року. В основі 

роботи кафедри лежать принципи професіоналізму, патріотизму, академічної 

доброчесности й взаємоповаги. Основне призначення кафедри – забезпечити  

фахове навчання майбутніх журналістів за спеціальністю 061-журналістика 

(журналістів, видавців, рекламістів, фахівців кіно-, фото- та телемистецтва, 

медіапродюсерів), здатних працювати у цифрових медіа, з навичками застосування 

мультимедійних технологій і медіадизайну, викладання обов’язкових дисциплін та 

дисциплін вибору студента за всіма освітніми програмами, підготовку фахівців за 

якими здійснює Навчально-науковий Інститут журналістики.  

Відповідно до Положення про кафедру Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка від 4 червня 2007 р., кафедра здійснює свою діяльність за 

такими напрямами: навчально-методична робота, науково-дослідна робота, 

підготовка професорсько-викладацького складу, виховна робота, міжнародні освітні 

й наукові зв’язки. 

2. Прогноз тенденцій та змін кафедри. Кафедра мультимедійних технологій 

і медіадизайну проводитиме планові та позапланові трансформації з урахуванням 

наукових тем і політики Навчально-наукового Інституту журналістики та тенденцій 

на ринку мас-медій, компетентнісної конвергентності. Кафедра здатна забезпечити 

підготовку фахівців за освітнім стандартом  061-журналістика та професійним 

стандартом «Журналіст мультимедійних видань» і «Редактор мультимедійних 

видань». Конкуренція на ринку праці медіафіхівців актуалізує попит на креативних, 

мотивованих на успіх, технологічно підготовлених, інноваційних, 

високоадаптивних фахівців, спроможних ефективно працювати як індивідуально, 

так й у проєктних командах, на фрілансі чи у сталому редакційному колективі.  

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у тренінгах, семінарах, фахових 

заходах, наукових конференціях, постійно підтримують свій професійний рівень, 

опановують нові технології і сучасні тренди медіагалузі. До викладання дисциплін 

кафедра залучає відомих професіоналів-медійників (Є. Подобна, А. Романюк, О. Ю. 



Горбань, О. Юрченко та інші), які  проводять заняття з окремих дисциплін або 

запрошуються на лекції та практичні заняття, керують практикою студентів. Досвід 

і кваліфікація викладацького складу кафедри, професійна робота в медіагалузі дають 

підстави бути впевненим в успішному розвитку кафедри за всіма напрямами. 

Пропонована програма покликана окреслити горизонти розвитку кафедри, її 

освітніх і наукових проєктів на п’ять років (2022-2026 рр.), бути мотиваційною 

основою професорсько-викладацького складу, підвищення популярності кафедри 

серед абітурієнтів, студентів, колег й стейкхолдерів, залучення фахівців кафедри до 

викладання в інших підрозділах Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, проводити наукове консультування організацій та установ. 

 

3. Концепція розвитку кафедри.  

Пропонована концепція розвитку кафедри сприятиме індивідуальному 

зростанню фаховості викладачів та залученню студентів до актуальних напрямів 

медіагалузі, посиленню її позиції в освітньому й науковому середовищі, 

встановленню міжуніверситетських та внутрішньоуніверситетських колаборацій. 

Концепція розвитку кафедри передбачає роботу за напрямами: 

● навчально-методичний: розробка нових навчальних дисциплін відповідно до 

оновлення навчальних планів, розвитку медіатехнологій, удосконалення та 

поглиблення рівня викладання обов’язкових та вибіркових дисциплін; 

впровадження у навчальний процес електронних дидактичних матеріалів, онлайн-

посібників, інтерактивних курсів; опублікування підручників, навчальних  і 

практичних посібників, навчально-методичних посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій та практикумів; практичного доробку 

студентів (у спеціальній рубриці на сайті кафедри); проведення навчальних занять 

іноземною мовою, залучення медійних фахівців до викладання та практики 

студентів. 

● науково-дослідний та підготовка професорсько-викладацького складу: підвищення 

наукового рівня викладачів (отримання наукових ступенів та присвоєння вчених 

звань), участь у конференціях, семінарах, тренінгах, загальноукраїнських та 

міжнародних проектах, публікації у вітчизняних та зарубіжних виданнях; стажування 

у провідних українських і зарубіжних медіях, наукове консультування підприємств, 

установ, організацій; робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН та складі експертної ради НАЗЯО, складі 

Акредитаційної комісії; наукове консультування і керівництво здобувачами для 

отримання вченого звання; участь в атестації наукових кадрів; 

● виховна робота: робота зі студентами над практичними навчальними 

проєктами, керівництво студентами та школярами для підготовки й участі у 

Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, участь викладачів у журі Всеукраїнських 

фахових конкурсів, олімпіад, захистах науково-дослідницьких робіт МАН та 

фестивалю «Золота осінь», керівництво здобувачами, які беруть участь у 

міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях, створення та керівництво 



студентським гуртком, залучення студентів до професійних заходів, стажування 

студентів у медійних організаціях; 

● міжнародні освітні й наукові зв’язки: розширення сфери наукових інтересів 

кафедри, участь у міжнародних наукових та освітніх проєктах, залучення викладачів 

до міжнародної експертизи, запровадження світових досягнень галузі соціальних 

комунікацій у наукову та навчальну роботу, публікація результатів наукових 

досліджень у періодичних наукових виданнях, що включені до наукових баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core Collection  або рецензованих періодичних 

іноземних фахових виданнях, проходження стажування у зарубіжних інституціях. 

При цьому концептуально важливим є залучення студентів та аспірантів до 

практичної й наукової діяльності у кожному з пріоритетних напрямів. 

4. Призначення, мета і завдання розвитку кафедри. Концепція розвитку 

кафедри ґрунтується на реалізації освітніх, наукових та організаційних заходів щодо 

підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі журналістики і соціальних 

комунікацій, зокрема з поглибленими навичками та вміннями за напрямами 

мультимедійні технології, цифрові медіа, медіадизайн, мультимедійний контент, 

журналістика даних. Пріоритети програми розставлені відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», Статуту Університету, Державної комплексної програми 

розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

5. Пріоритетні напрями роботи кафедри. У сфері наукової й навчально-

методичної роботи пріоритетним є забезпечення високої якості освіти та наукових 

досліджень, підвищення конкурентоспроможності результатів навчання завдяки 

високій якості, а також завдяки особистому професіоналізму й науковому авторитету 

викладачів. Концептуально важливими ідеями розвитку кафедри є врахування 

тенденцій національного та міжнародного освітніх процесів, орієнтація на новітні 

технології навчання, інтеграція теоретичних знань студентів у практичну площину, 

врахування сучасних тенденцій європейської та світової науки й освіти.  

До пріоритетних напрямів роботи кафедри належать:  

‒ формування випускника Навчально-наукового інституту журналістики як 

багатофункціонального мультимедійного журналіста, який би вмів самостійно 

виконувати професійні функції, осмислювати актуальні проблеми суспільства, 

формувати власну позицію, збирати й аналізувати інформацію, працювати в 

команді, виробляти професійний медіапродукт, проводити власні дослідження та 

тренінги, брати участь в обговоренні проблем медіагалузі; 

‒ розвиток особистісного потенціалу студентів, аспірантів і викладачів. 

‒ забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін викладачами 

кафедри, осучаснення навчально-методичного забезпечення навчальних програм з 

дисциплін, які викладаються відповідно до досягнень науки та технологій; 

‒ розробка нових навчальних дисциплін вільного вибору студента; 

‒ постійна робота над модернізацією ОПП «Цифрові медіа» та «Правова 

журналістика» для підготовки висококваліфікованих магістрів; 

‒ впровадження в навчальний процес тематичної спеціалізації студентів ОПП 

061 «Журналістика і соціальна комунікація» «Туристична журналістика», підготовка 

сучасних програм дисциплін спеціалізації; 



‒ детальне планування спеціалізації «Інтернет-журналістика» в межах 

дисципліни нового ОПП «Фундаментально-фахова підготовка журналіста 

(інтернет-медіа)» відповідно до нового навчального плану; 

‒ використання сучасних мультимедійних технологій у навчальному процесі, 

забезпечення дисциплін наочними матеріалами, презентаціями, навчальними 

матеріалами у вільному доступі на сайті; 

‒ підвищення наукового потенціалу кафедри через захист докторських та 

кандидатських дисертацій, а також присвоєння вчених звань доцента та професора; 

‒ уточнення формулювання наукової теми кафедри відповідно до  тематики 

наукової школи ННІЖ, потреб часу і розвитку науки; 

‒ підготовка до друку навчально-методичної літератури;  

‒ підвищення наукового рівня кафедри через публікацію наукових статей у 

міжнародних фахових виданнях, що входять до рейтингових баз; 

‒ розширення міжнародного співробітництва кафедри в освітній і науковій 

сферах, академічної мобільності викладачів, аспірантів, студентів; участь викладачів 

кафедри та студентів у міжнародних проєктах. 

 

6. Основні механізми реалізації програми розвитку кафедри.  

 6.1. Навчально-методична робота.  

Викладачі кафедри орієнтовані на формування практичних навичок майбутніх 

фахівців-медійників. Це проявляється у співвідношенні лекційних і практичних 

занять; залученням журналістів-практиків до викладання, відвідування фахових 

заходів та обговорення їх на заняттях, участь у медіаподіях; у представленні 

теоретичного матеріалу на лекціях, у підручниках і посібниках, підборі матеріалів 

для практичних занять, домашніх і самостійних завдань тощо.  

У 2021-2022 н.р. викладачі кафедри задіяні у викладанні нормативних курсів: 

● на бакалавраті: Медіавиробництво: контент, Медіавиробництво: промоція, 

Медіавиробництво: продукт, Кросмедійна журналістика, Основи авторського права, 

Основи медіавиробництва, Діловодство в медіапроекті, Комп'ютерна графіка, 

основи аудіо- та відеомонтажу, Право видавця і редактора, Тематична спеціалізація, 

Фундаментальна фахова підготовка; 

● в магістратурі: Аналітика цифрових медіа і соцмереж, Антикорупційна 

політика, Контент-маркетинг у цифрових медіа, Медіадизайн, Медіаконтент у 

глобальному вимірі, Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності, Мультимедійний контент, Основи правової 

журналістики, Професійна та корпоративна етика, Робота з відкритими даними та 

фактчекінг, Управління мультимедійними проєктами в цифровому середовищі, 

Юридичний супровід медіапроектів, Кросмедійні стартапи та інвестиційні проєкти, 

Мультимедійні технології в арт-журналістиці, Партисипативні моделі та SMM-

технології; Workshop з проведення журналістських розслідувань; 

дисциплін вибору студента:  

● на бакалавраті: Веб-дизайн і html-програмування. Підтримка сайта,  

Візуалізація журналістського тексту, Майстер-клас з дизайну реклами, Медіа-стартап, 

Медіадизайн, Seo-копірайтинг, Авторське право, Блогосфера та блогінг як 



інструмент просування, Веб дизайн у ЗМК, Інструменти ефективної презентації, 

Контент інтернет-медіа, Контент-маркетинг і SMM, Правові засади журналістських 

розслідувань, Сучасні крос-медійні комунікації; 

● в тематичній спеціалізації «Туристична журналістика»: Організація роботи 

редакції туристичного сайту, Друковані туристичні медіа, Практикум з аналізу 

діяльності туристичних порталів, Практикум на туристичну тематику, Реклама і 

популяризація туризму в медіа, Телевізійні передачі про подорожі; 

● в магістратурі: Бренд-дизайн цифрових медіа, Виготовлення відеоформатів 

для соцмереж, Візуалізація даних у журналістських дослідженнях, Професійний 

відеомонтаж, редагування відео та інтерактивного медійного контенту, Розробка та 

підтримка медіастартапу, International Communications and Global Media, SMM 

технології та взаємодія з аудиторією в цифрових медіа. 

Компетентнісний підхід, запроваджуваний у системі вищої освіти, ставить перед 

кафедрою нові завдання. Одним із найважливіших є переформатування роботи 

кафедри згідно з новими ОПП, чинними з вересня 2020 р., розроблення нових 

навчальних програм, викладання спільно з викладачами інших кафедр комплексних 

дисциплін, підготовка нових лекцій та форм семінарських і практичних занять. 

Викладачі кафедри розробляють нові вибіркові дисципліни і оновлюють зміст 

нормативних дисциплін. 

У зв’язку з пандемією Covid-19 кафедра успішно перейшла на дистанційне 

навчання, активно готує онлайн-лекції, практичні інтерактивні заняття, 

переорієнтовується на новітні форми подання теоретичного і практичного 

матеріалу з урахуванням новітніх технологій та викликів сьогодення, нових методик 

й технології викладання, впровадження мультимедійності й універсальності. 

Важливим завданням є випуск навчально-методичних видань, підручників, 

посібників, текстів лекцій в цифровому форматі, а також у традиційній формі, 

впровадження у навчальний процес електронних дидактичних матеріалів, 

інтерактивних курсів. 

Залучення до викладання практичних занять і лекцій журналістів-практиків, а 

також запрошення відомих професіоналів галузі та науковців залишається 

пріоритетним напрямом подальшої роботи кафедри. Відвідування професійних 

заходів, виставок, онлайн-тренінгів та презентацій задля підвищення фахового рівня 

сприяє авторитету кафедри серед студентів. Онлайн-навчання дало свої переваги, 

які будуть використані і при поверненні до традиційного навчального процесу: 

включення в аудиторне заняття вебінарів, відеороликів, інтерактивних матеріалів, 

поєднання традиційних аудиторних занять із прикладними тренінгами, виконання 

студентами реальних практичних фахових завдань. 

Завданням кафедри є збільшення профільної присутності на всіх 

спеціальностях; заохочення студентів до дисциплін вибору кафедри, тематичної 

спеціалізації «Туристична журналістика» та фахової спеціалізації «Інтернет-

журналістика» на бакалавраті. 

Планується подальший розвиток студентського сайту, на якому публікуються 

матеріали студентів, а також практичні доробки студентів у спеціальній рубриці на 

сайті кафедри, залучення медійних фахівців до викладання та практики студентів. 



Високий рівень викладацької роботи і керування практичними інноваційними 

проєктами студентів будь-якої складності підвищують популярність кафедри серед 

студентів. Студенти бакалаврату  оцінюють роботу викладачів кафедри, 

впровадження креативних ідей інтегрування студента в реалії фаху й у фахове 

середовище і обирають для написання бакалаврських робіт керівників кафедри 

мультимедійних технологій та медіадизайну (у 2018 - 61 студент, 2019-50 студ.,  2020-

49 студ., 2021-51 студ.), а для наступного кваліфікаційного рівня освітньо-

професійні магістерські програми «Цифрові медіа» (2018-2019 - 8 студ., 2019-2020 – 

16 студ., 2020-2021 - 18 студ., 2021-2022 - 14 студ.) та «Правова журналістика» (2018-

2019 - 6 студ., 2019-2020-7 студ., 2020-2021 – 8 студ., 2021-2022 – 9 студ.). І ми не 

збираємось зупинятися. 

6.2. Організація науково-дослідного процесу, наукова робота кафедри, 
міжнародні наукові зв’язки. 

Науково-дослідна робота кафедри передбачає активну участь у науковому житті 
Інституту журналістики: організація та участь у конференціях, круглих столах; 
виконання наукового плану Інституту журналістики; робота у межах науково-
дослідної теми Інституту, тематики наукової школи ННІЖ. 

Викладачі кафедри продовжують роботу над науковою проблематикою 
кафедри, нині ми працюємо над оновленням переліку наукових тем відповідно до 
наукових інтересів викладачів кафедри. Асистенти кафедри активно працюють над 
власними дисертаційними дослідженнями, пріоритетним є підтримка молодих 
вчених, сприяння завершенню роботи над дисертаціями та отримання наукового 
ступеня PhD.  

Важливим у розвитку кафедри є робота з аспірантами, керування 
дисертаційними роботами, участь у роботі спеціалізованих вчених рад як експертів 
та офіційних опонентів. 

Розширення ваги наукового потенціалу викладачів кафедри здійснюється через 
оприлюднення результатів наукових розробок на сайті, підготовка колективної 
монографії, участь у міжнародних  та всеукраїнських освітніх програмах та 
стажуванні для підвищення компетенції викладацького складу кафедри; обмін 
науковим досвідом у галузях новітніх медій і медіадизайну з представниками 
регіональних ЗВО; проведення та участі у всеукраїнських і міжнародних науково-
презентаційних заходах; розміщення на сайті кафедри наукових профілів 
викладачів, напрямів їх наукових досліджень та публікаційної активності. 

Також сприятиме підвищенню наукового потенціалу кафедри: 
● організація тренінгів відомих фахівців у галузі медіатехнологій і медіадизайну; 

● участь викладачів кафедри у роботі науково-методичної ради щодо 

впровадження нових стандартів дистанційної освіти з урахуванням вимог сучасності 

на основі мультимедійної схеми освіти; 

● публікація наукових матеріалів викладачів кафедри у міжнародних 

рейтингових виданнях Scopus, Web of Science, Copernicus та на сторінках Google 

Scholar та Google Academia. 

● наукове консультування підприємств, установ, організацій;  

● робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій 

МОН та складі експертної ради НАЗЯО, складі Акредитаційної комісії;  

● участь в атестації наукових кадрів. 



Значну увагу кафедра приділяла і приділятиме публікаційній активності, 

оприлюдненню результатів наукового пошуку в українських фахових і зарубіжних 

виданнях. Кафедра докладатиме зусиль для публікації в журналах, що входять до 

наукометричних баз – Scopus, Web of Science, Copernicus. Викладачі кафедри К. 

Горська, В. Шевченко, О. Ситник, О. Грозна мають опубліковані статті у зазначених 

виданнях, інші викладачі докладають зусиль щодо опублікування результатів своїх 

досліджень у вищезазначених виданнях. 

Кафедра вважатиме пріоритетом генерування ідей і просування пропозицій 

щодо грантової підтримки наукових проєктів; стимулювання участі викладачів у 

роботі наукових конференцій, семінарів, редколегій наукових видань; публікування 

наукових доробків у виданнях з високим імпакт-фактором, публікація результатів 

наукових досліджень у періодичних наукових виданнях, що включені до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection  або 

рецензованих періодичних іноземних фахових виданнях, проходження стажування 

у зарубіжних інституціях, брати активну участь у реалізації наукових програм 

відповідно до угод КНУ імені Тараса Шевченка із зарубіжними закладами вищої 

освіти, сприяти опублікуванню праць викладачів і студентів у зарубіжних наукових 

виданнях. 

6.3. Підготовка професорсько-викладацького складу.  

Станом на 1 листопада 2021 р. на кафедрі мультимедійних технологій і 

медіадизайну працює 22 викладача, із них: 

2 доктора наук із соціальних комунікацій, 

7 кандидатів наук 

1 професор  і 4 доцента 

9 викладачів є практикуючими журналістами, викладають вже не перший рік за 

сумісництвом. 

Асистенти кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями. Завдання 

кафедри – допомогти цим викладачам підвищити свій науково-професійний рівень, 

організовувати фахові семінари, обговорювати наукові досягнення та ідеї. 

На кафедрі 3 здобувача навчаються в аспірантурі і одночасно залучені до 

навчального процесу, проходять педагогічну практику. 

Один викладач кафедри у 2020 р. вступив у докторантуру і зараз працює над 

докторською дисертацією, одночасно викладає на 0,25 ставки профільні 

дисципліни, одна з яких англійською мовою на географічному факультеті. 

Усі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно зі 

своїми спеціальностями і кваліфікацією. Підготовка професорсько-викладацького 

складу спрямована на здобуття наукових ступенів і присудження вчених звань та 

набуття навичок успішного виконання суспільно важливих проектів. У реалізації 

пріоритетних напрямів активності кафедра орієнтуватиметься на дотримання 

балансу між класичними університетськими й інноваційними освітніми підходами, 

а також прикладними потребами медіасфери. 

Щорічне підбиття підсумків з досягненнями всіх членів кафедри стимулює до 

нових злетів (режим доступу: http://labs.journ.knu.ua/mtmd/pro-kafedru/  

http://labs.journ.knu.ua/mtmd/pro-kafedru/


https://issuu.com/victoryshe/docs/zdobutki_preza2__3_). Потенціал кафедри 

свідчить, що поставлені перед викладачами завдання будуть успішно виконані.  

6.4. Перспективний план навчальних і наукових публікацій:  

У перспективах кафедри видати колективну монографію за науковою 

проблематикою кафедри, підготовка наукових статей для наукових збірників, 

колаборація викладачів кафедри для спільних наукових досліджень. 

З метою оптимального здійснення навчального процесу всі викладачі 

розробляють навчальні робочі програми, на свої заняття готують відео, 

ілюстративні матеріали, завдання для самостійної роботи студента  з використанням 

вебінарів та онлайн-тренінгів. 

Кафедра планує видання навчальних посібників, текстів та конспектів лекцій, 

практикумів, електронних дидактичних матеріалів, презентацій лекцій та 

практичних занять, які читаються викладачами кафедри. Особлива увага 

приділятиметься навчальним матеріалам для самостійної роботи студента. 

публікація всіх навчальних матеріалів здійснюється на офіційному сайті кафедри 

мультимедійних технологій і медіадизайну 

6.5. Робота зі студентами: 

Викладачі кафедри регулярно працюють зі студентами над їх практичними 

професійними проєктами як в межах окремих дисциплін, так і над практичними 

бакалаврськими та інноваційними магістерськими проєктами. В планах кафедри 

проводити онлайн-демонстрацію практичних студентських проєктів, виконаних на 

кафедрі мультимедійних технологій і медіадизайну.  

Керівництво студентами та школярами для підготовки й участі у Всеукраїнських 

олімпіадах та конкурсах, участь викладачів у журі Всеукраїнських фахових конкурсів, 

олімпіад, захистах науково-дослідницьких робіт МАН та фестивалю «Золота осінь» 

є важливим аспектом виховної роботи, яка популяризує кафедру мультимедійних 

технологій і медіадизайну та Навчально-науковий інститут журналістики, залучає 

майбутніх студентів до інститутського життя 

Викладачі кафедри і надалі будуть здійснювати керівництво здобувачами, які 

беруть участь у міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях, консультування 

студентів щодо участі в наукових конференціях і семінарах,  буде залучати  студентів 

до професійних заходів, участі в наукових програмах, конференціях та олімпіадах; 

Кафедра працює над розширенням і осучасненням тематики бакалаврських та 

магістерських робіт, адже чимало студентів обирають керівниками своїх 

кваліфікаційних проєктів викладачів кафедри мультимедійних технологій і 

медіадизайну  

Викладачі кафедри, зокрема Філоненко Д.В., беруть активну участь в організації 

та проведенні навчальних, наукових та культурно-розважальних заходів Інституту та 

університету. 

Кафедра і надалі створюватиме можливості для студентів для оволодіння 

професійними та додатковими кваліфікаційними якостями, що сприятиме 

підвищенню їх затребуваності й цінності у сфері праці, гарантуватиме перспективи 

ділового та особистісного успіху, журналістики-практики. які викладають на кафедрі 

за сумісництвом, керують проєктами студентів, занурюють їх у професійне 

https://issuu.com/victoryshe/docs/zdobutki_preza2__3_


середовище, керують практикою студентів. а також дають можливість отримати 

роботу у медіагалузі. Цей напрям і надалі буде розвиватися. 

 Найкращі студенти-магістри отримують рекомендації до наукової роботи та 

вступу до аспірантури. 

7. Основні умови успішного здійснення програми.  

Запропонована програма може бути успішно реалізована завдяки послідовному 

професійному виконанню зазначених у ній положень викладачами кафедри у 

межах головних напрямів і програм діяльності Навчально-наукового інституту 

журналістики та університету, а також за підтримки керівництва. Сприятиме 

успішному виконанню програми розвитку кафедри постійний моніторинг 

тенденцій у медіасфері, залучення до співпраці журналістів-практиків, визнаних 

українських та зарубіжних фахівців у галузі новітніх медій і медіадизайну до  

навчального процесу (семінари, майстер-класи, відкриті лекції, практика та 

стажування студентів) розвиток професорсько-викладацького складу; орієнтація на 

вдосконалення навчальних планів і освітніх технологій; створення можливостей для 

всебічного розвитку потенціалу викладачів, їх саморозвиток; залучення кращих 

випускників до викладання. Виконання перерахованих завдань передбачає низку 

концептуальних та організаційних дій, перш за все вдосконалення наявних 

навчально-методичних матеріалів з урахуванням мультимедійних та інтерактивних 

методик викладання, їх публікацію, розміщення на сайті кафедри та в електронній 

базі університету. 

 

Програму обговорено і затверджено на засіданні кафедри мультимедійних 

технологій і медіадизайну навчально-наукового інституту журналістики (протокол 

№ 5 від 17.11.2021 р.).  

 

Програму розвитку підготувала доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну навчально-наукового 

Інституту журналістики Вікторія ШЕВЧЕНКО.  

 

 

Директор ННІЖ проф. Володимир РІЗУН 

 


