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Колективом кафедри медіакомунікацій
соціологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна виконано всі завдання, 

передбачені розробленим у відповідності до стратегічних 

цілей розвитку Каразінського університету планом роботи 

кафедри на 2018–2019 навчальний рік. Кафедра має 

суттєвий науково-освітній доробок, потужний кадровий 

потенціал і вагомі науково-практичні досягнення. 

Штат кафедри на 2018–2019 навчальний рік було 

представлено 29 науково-педагогічними працівниками: 

з них 5 професорів, 6 доцентів. 

Діяльність кафедри у 2018–2019 навчальному 

році розвивалася за такими напрямами: навчально-

методична,  наукова, організаційна робота.

Вступ. Загальна характеристика діяльності 

колективу кафедри медіакомунікацій



Навчально-методична діяльність колективу 

кафедри медіакомунікацій

у 2018–2019 навчальному році полягала 

у започаткуванні нової 

освітньо-професійної програми 

«Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика» 

за спеціальністю 061 – «Журналістика», 

методичному забезпеченні навчального процесу за 

освітньо-професійною програмою «Медіакомунікації» 

та за PhD-програмою підготовки докторів філософії 

зі спеціальності 061 – «Журналістика»

Навчально-методична діяльність 

колективу кафедри медіакомунікацій



Навчально-методична діяльність колективу кафедри 

медіакомунікацій у 2018–2019 навчальному році 

проводилася у відповідності до: 

Навчально-методична діяльність 

колективу кафедри медіакомунікацій

 Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням 

європейських та світових освітніх стандартів, 

 «Положення про організацію освітнього процесу в 

Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна», 

 «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» 

та згідно з положеннями таких документів: 

 «Стратегічні цілі Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна в сфері якості на 2017–2020 роки», 

 «Цілі Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна у сфері якості 

на 2018–2018 навчальний рік», 

 «Стратегія розвитку Каразінського університету 

на 2019–2025 роки та 

 Проєкти з реалізації стратегічного бачення, затверджені 

рішенням Конференції трудового колективу Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

від 27 грудня 2018 року».



У 2018–2019 навчальному році навчально-методична 

робота колективу кафедри медіакомунікацій полягала у 

наступному:

Навчально-методична діяльність 

колективу кафедри медіакомунікацій

 розроблено інноваційну освітньо-
професійну програму 

«Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика» 
за спеціальністю 061 – «Журналістика», за основу якої обрано
голландську освітню модель «Audiovisual Media and Digital
Journalism» (розроблена за участі стейкголдерів, 
роботодавців та представників органів студентського 
самоврядування програма «Аудіовізуальні медіа та цифрова 
журналістика» у Каразінському університеті є унікальною, в 
нашій країні аналогів немає); підготовлено навчальні та 
робочі плани освітньо-професійної програми «Аудіовізуальні 
медіа та цифрова журналістика» згідно з компетентностями
фахівців та з урахуванням Національної рамки кваліфікацій 
і вимог роботодавців 

(відповідно до п. 4 «Цілей Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2018–2018 навчальний рік» 
щодо забезпечення участі роботодавців та представників органів
студентського самоврядування у перегляді та оновленні освітніх
програм та проєкту 2.6 «Практична складова освітнього процесу» 
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету 
«Освітня діяльність у 2025 році»)



Навчально-методична діяльність 

колективу кафедри медіакомунікацій

 впроваджено передовий досвід 
організації навчального процесу 

проведено серію онлайн-колоквіумів для педагогів кафедри 
із використанням передового зарубіжного досвіду організації 
навчального процесу і серію навчально-методичних 
медіахабів і медіаковоркінгів для педагогів задля розробки 
моделі навчального процесу за індивідуальними освітніми 
траєкторіями; підготовлено нові дисципліни, оновлено зміст 
обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін із 
урахуванням переліку і змісту загальних та професійних 
компетентностей, що формуються в межах освітньо-
професійної програми «Медіакомунікації» та освітньо-
наукової PhD-програми підготовки докторів філософії зі 
спеціальності 061 – «Журналістика», удосконалено 
навчально-методичне забезпечення дисциплін, зокрема 
розроблено та оновлено навчальні та робочі програми 
дисциплін з урахуванням впровадження системи оцінювання 
якості освітніх програм 

(відповідно до проєктів 2.5 «Індивідуальні освітні траєкторії» 
та 2.6 «Практична складова освітнього процесу» 
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету 
«Освітня діяльність у 2025 році»)



Навчально-методична діяльність 

колективу кафедри медіакомунікацій

 створено сучасну інформаційну 
платформу методичного 
забезпечення навчального 
процесу 

на сайтах кафедри та факультету розміщено всі навчально-
методичні матеріали, що стосуються змісту навчання; 
навчально-методичний кабінет укомплектовано 
методичними матеріалами, конспектами лекцій та 
матеріалами для семінарських занять, мультимедійними 
матеріалами та презентаціями, створено телеграм-канал та 
оновлено ютуб-канал кафедри, сторінки кафедри у 
соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм» постійно 
наповнюються інформацією про магістратуру та її актуальні 
події, навчально-методичними матеріалами задля 
ефективного забезпечення навчального процесу на кафедрі 
медіакомунікацій

(відповідно до п. 12 «Стратегічних цілей Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна в сфері якості на 2017–2020 роки» щодо 
модернізації електронної системи документообігу університету, проєктів
5.1 «Класика, що випереджає час», 5.3 «Електронне управління» та 
5.6 «Дебюрократизація університетського життя» за напрямом 5 Стратегії 
розвитку університету «Університетський менеджмент у 2025 році»)



Навчально-методична діяльність 

колективу кафедри медіакомунікацій

 запроваджено мультимедійні 
та інтерактивні технології освіти, 
інноваційні методики навчання 

проведено серію занять за авторськими інноваційними освітніми 
методиками (скайп-сесії, онлайн-дискусії та вебінари із 
залученням викладачів ЗВО з інших міст і країн, комунікативні 
тренінги, брейнсторм-семінари, практикуми-інтенсиви «in action», 
імерсивні воркшопи, практикуми з експериментального 
моделювання, медіаколоквіуми, медіатренінги в ігрових 
ситуаціях, що моделюють роботу журналістів у конвергентному 
ньюзрумі, пресцентрі тощо, онлайн-конференції та баркемпи, 
міні-пресконференції, медіадебати, онлайн-конкурси); 
організовано і проведено серію учбових занять як практикумів у 
медіазакладах, пресцентрах та артгалереях; забезпечено стрим-
трансляцію головних подій в житті кафедри, відкритих лекцій, 
майстер-класів, показів творчих робіт, захистів магістерських 
проєктів у форматі відкритих медіаколоквіумів і «медіабатлів» –
рівноправної академічної дискусії між студентами та 
викладачами;  започатковано процес створення банку 
відеолекцій; створено умови для реалізації учбових авторських 
проєктів студентів у медіасфері (теле- і радіопрограми, блоги, 
сайти); запроваджено проєкт неформального спілкування 
викладачів і студентів «Медіакава» та ін. 

(відповідно до проєкту 2.11 «Новітні психолого-педагогічні 
технології навчання» за напрямом 2 Стратегії розвитку 
університету «Освітня діяльність у 2025 році»)



Навчально-методична діяльність 

колективу кафедри медіакомунікацій

 реалізовано серію проєктів і 
заходів, спрямованих на 
посилення практичної 
складової освітньо-
професійної програми 
«Медіакомунікації» 

у межах спеціальності 061 – «Журналістика» через 
запровадження до навчального процесу практичних 
занять в інституціях-партнерах (на телеканалі 
«Simon», у пресцентрі інформаційного агентства 
«KHARKIV Today», у пресцентрі «Накипіло», на 
Українському радіо Харків Харківської регіональної 
дирекції Публічного акціонерного товариства 
«Національна суспільна телерадіокомпанія України», 
у Харківській муніципальній галереї тощо)

(відповідно до проєкту 2.6 «Практична складова 
освітнього процесу» за напрямом 2 
Стратегії розвитку університету 
«Освітня діяльність 
у 2025 році»)



Навчально-методична діяльність 

колективу кафедри медіакомунікацій

 до викладацького складу кафедри 
залучено стейкголдерів:

головного редактора телеканалу «Simon» В. О. Мазура, головного 
редактора пресцентру інформаційного агентства «KHARKIV Today» 
П. С. Диканя, тережурналістки, редакторки, телеведучої ПАТ «Тоніс-
центр» О. Г. Толстокорої, лінійного продюсера Українського радіо 
Харків В. А. Носкова, президента Міжнародного триєнале екологічного 
плакату і графіки «4-й Блок» О. А. Векленка, журналістки ТРК «Україна» 
Н. А. Дрозд, директорки  Харківської муніципальної галереї 
Т. А. Тумасян, керівниці Соціального проєкту «Детская площАРТка» 
О. Д. Зіненко, співзасновника продакшн-студії «Студія Док Кіно 
ТРАНСФОРМАЦІЯ» Д. О. Коновалова, головної редакторки інтернет-
журналу «Крутезне», SMM-менеджерки освітньої компанії «Eruditus» 
К. Ю. Пашкіної та ін. 

 на кафедрі забезпечено функціонування 
осередку професійних організацій: 

медіастудії «Ніка-Відео», медіастудії «Media Topos Films», прокдашн-
студії «Студія Док Кіно ТРАНСФОРМАЦІЯ», Харківської регіональної 
дирекції Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» та ін. 

(відповідно до проєкту 2.6 «Практична складова освітнього процесу» 
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність 
у 2025 році»)



Навчально-методична діяльність 

колективу кафедри медіакомунікацій

 оновлено дистанційні курси 

«Інтернет-комунікації та веб-дизайн» (доц. Д. О. Булавін) 
і «Кіберкультура» (доц. О. А. Філіппова) 

(відповідно до проєкту 2.8 «Електронне навчання» за напрямом 2
Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність у 2025 році»)

 проведено конструктивний аналіз
результатів навчальної діяльності

за підсумками зимової та весняної екзаменаційних сесій із 
використанням результатів студентського моніторингу 
(анонімного анкетування студентів з оцінкою всіх комплексних 
навчальних дисциплін й індивідуальних авторських курсів 
магістерської програми «Медіакомунікації» за 12 критеріями), 
дослідження якості освітнього процесу, задоволеності 
студентів змістом і методами викладання, матеріально-
технічним забезпеченням, рівнем отриманих освітніх послуг; 
на основі результатів проведеного аналізу внесено зміни до 
навчальних планів і кадрового складу кафедри 
на 2019–2020 навчальний рік 

(відповідно до проєкту 2.13 «Студентський моніторинг 
якості навчання» за напрямом 2 Стратегії розвитку 
університету «Освітня діяльність у 2025 році»)



Наукові дослідження кафедри 

спрямовуються згідно з науково-дослідною темою «Нові 
медіа та комунікативні стратегії інформаційного суспільства», 
яка вдало відбиває різноманітні актуальні тенденції в 
медіатеорії як міждисциплінарному комплексі знань і в 
подальшому може успішно розроблятися колективом 
кафедри. Високий професійний рівень науковців кафедри 
дозволив розробити 

нові теми науково-дослідної роботи 

у 2018–2019 навчальному році у кількох напрямах: 

Наукова діяльність 

колективу кафедри медіакомунікацій

 візуальні дослідження, 
 кінодослідження, 
 журналістика, 
 соціологія культури та мистецтва,
 гендерні дослідження тощо 



Науково-дослідна робота кафедри полягала у 

наступному:

Наукова діяльність

колективу кафедри медіакомунікацій

 створено умови для підготовки до 
друку та видання статей 
викладачів та аспірантів кафедри 

в українських та закордонних наукових фахових журналах, 
у т. ч. двох публікацій у фахових виданнях України та трьох 
статей у зарубіжних виданнях, одну з яких надруковано в 
голландському журналі, що входить 

до науковометричної бази даних 
Scopus

(відповідно до проєкту 1.1 «Підвищення конкурентної здатності 
університетської науки у світовому академічному просторі» за напрямом 1 
Стратегії розвитку університету «Університетська наука у 2025 році» та 
проєкту 3.4 «Університетські видання у міжнародних наукометричних базах 
даних» за напрямом 3 Стратегії розвитку університету «Каразінський
університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році»)

Indexed by



Наукова діяльність

колективу кафедри медіакомунікацій

 організовано та проведено Міжнародну 
науково-практичну конференцію 
«Каразінський Медіасимпозіум: 
Міждисциплінарні дослідження медіа», 

науково-практичний медіаковоркінг кафедри за темою «Media Studies: 
Міждисциплінарні дослідження медіа», науково-методичний семінар 
кафедри за темою «Політичний акціонізм в контексті теорії соціальної 
дії», серію засідань постійно діючого наукового семінару кафедри 
«Media Studies: міждисциплінарні дослідження медіа» 

(відповідно до проєкту 1.1 «Підвищення конкурентної здатності університетської науки 
у світовому академічному просторі» за напрямом 1 Стратегії розвитку університету 
«Університетська наука у 2025 році»)

 надано науково-теоретичну та 
організаційну підтримку аспірантам 

для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації: протягом 
навчального року підготовлено до захисту кандидатську дисертацію 
В. М. Бавикіної за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології, 
проведено роботу з наукового керівництва та підготовки кандидатських 
досліджень О. Д. Зіненко та О. А. Олефіренка 

(відповідно до проєкту 1.6 «Ефективна аспірантура та докторантура» 
за напрямом 1 Стратегії розвитку університету 
«Університетська наука у 2025 році»)



Наукова діяльність

колективу кафедри медіакомунікацій

 створено умови для залучення 
студентів до наукової роботи

(керівництво студентами, які беруть участь у виконанні науково-
дослідної роботи, наукових конференціях, семінарах), підготовлено до 

друку та видано 20 наукових робіт студентів 
у збірці тез доповідей XVII Міжнародної наукової конференції 
«Соціологія у (пост)сучасності» на соціологічному факультеті 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, в межах 
якої дві студентки виступили зі стендовими доповідями-презентаціями 

(відповідно до проєкту 1.1 «Підвищення конкурентної здатності університетської науки 
у світовому академічному просторі»» за напрямом 1 Стратегії розвитку університету 
«Університетська наука у 2025 році»)

 наукові досягнення кафедри
репрезентовані в Інтернеті

результати наукової діяльності викладачів, аспірантів і студентів 
кафедри висвітлено на сайтах кафедри, факультету і університету, в 
соціальних мережах 

(відповідно до проєкту 1.6 «Ефективна аспірантура та докторантура» 
за напрямом 1 Стратегії розвитку університету 
«Університетська наука у 2025 році»)



Наукова діяльність

колективу кафедри медіакомунікацій

 створено сприятливу атмосферу для 
академічної мобільності викладачів та 
аспірантів кафедри, організовано 
і підтримано їхнє стажування 
в європейських університетах: 

стажування проф. Л. В. Стародубцевої за програмою «Erasmus +» в 
Університеті Кадіса (Іспанія),  ст. викл. О. Д. Зіненко за програмою 
«VIP – for Graduate» у межах «Viadrinа International Program for
Graduates of Institutes, granted by the German Academic Exchange
Service (DAAD) with funds from the Federal Ministry of Education and
Research (BMBF) у Берліні (Німеччина), ст. викл. Г. Ю. Мельникової у 
Королівській академії мистецтв в Гаазі (Голландія); організаційно 
підтримано участь викладачів кафедри в міжнародних конференціях: у 
Міжнародній конференції MAXQDA у Берліні (Німеччина) та ін. 

(відповідно до проєкту 1.1 «Підвищення конкурентної здатності університетської науки 
у світовому академічному просторі»» за напрямом 1 Стратегії розвитку університету 
«Університетська наука у 2025 році» та проєкту 3.5 «Міжнародна академічна 
мобільність» за напрямом 3 Стратегії розвитку університету 
«Каразінський університет у глобальному 
науково-освітньому просторі у 2025 році»)



Важливою складовою розвитку кафедри 

у 2018–2019 навчальному році була її популяризація, що  

забезпечувалось проведенням серії спеціальних заходів 

та організацією  роботи з постійного оновлення 

сайту кафедри, 

активації її діяльності у соціальних мережах через 

розробку та просування сторінки кафедри у соціальних 

мережах 

Організаційна робота

колективу кафедри медіакомунікацій

 Фейсбук,

 Інстаграм,

 Телеграм, 

постійне оновлення змісту профілів викладачів

кафедри 

 у ORCID ІD,

 Google Академія, 

 ResearchGate



Організаційна робота

колективу кафедри медіакомунікацій

 розроблено та впроваджено 
вступну рекламну кампанію 

для сприяння набору на нову освітньо-професійну 
програму «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика» 
за спеціальністю 061 – «Журналістика»: 

 проведено ребрендинг логотипу і сайту, 

 створено новий рекламний буклет, банер, 
постер і флаєр із інформацією про 
магістерську програму, серії фото- та 
відеоматеріалів, рекламних промороликів; 

 розроблено символіку та корпоративні знаки, 
інформаційні матеріали, окремі елементи 
(значки, блокноти, прапорці, ручки) для 
абітурієнтів 

(відповідно до проєкту 2.1 «Абітурієнт Каразінського» 
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету 
«Освітня діяльність у 2025 році»)

У 2018–2019 навчальному році колективом кафедри 

реалізовано наступне:



Організаційна робота

колективу кафедри медіакомунікацій

 створено та реалізовано SMM-стратегію 
для просування бренду

«Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика в Каразінському
університеті», що передбачає регулярне оновлення фейсбук-сторінки, 
телеграм-каналу та інстаграм-акаунту

(відповідно до проєкту 2.1 «Абітурієнт Каразінського» 
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету 
«Освітня діяльність у 2025 році») 

 проведено профорієнтаційну роботу 
зі вступниками до магістратури 
за профілем кафедри: 

 організовано і проведено творчий конкурс для 
абітурієнтів «Відкривай двері разом з кафедрою 
медіакомунікацій» в номінаціях «Краще есе», «Краще 
фото» і «Краще відео», 

 організовано і проведено День відкритих дверей 
«Media Open Doors» із серією практичних  майстер-
класів і презентацією курсів магістерської програми 
від викладачів кафедри 

(відповідно до проєкту 2.1 «Абітурієнт Каразінського» 
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету 
«Освітня діяльність у 2025 році»)



Організаційна робота

колективу кафедри медіакомунікацій

 організовано серію заходів 
задля формування корпоративної 
ідентичності

колективом кафедри організовано і проведено серію заходів 
для студентів освітньо-професійної програми 
«Медіакомунікації» в межах спеціальності 061 –
«Журналістика», спрямованих на формування корпоративної 
ідентичності:

 відкритий публічний захист 50 кваліфікаційних 
магістерських робіт (дві з яких захищалися англійською 
мовою) із забезпеченням стрим-трансляції, 

 урочисту церемонію вручення дипломів, 

 міжкафедральні та міжфакультетські семінари й 
майстер-класи;

 студенти залучалися до загальноуніверситетських
заходів, що сприяють формуванню корпоративної 
лояльності та групової ідентичності навколо 
університету 

(відповідно до проєкту 5.1 «Класика, що випереджає час» 
за напрямом 5 Стратегії розвитку університету 
«Університетський менеджмент у 2025 році»)



Організаційна робота

колективу кафедри медіакомунікацій

 організовано серію міських заходів, 
що проводилися кафедрою як 
опорною у публічному просторі
Харкова:

 презентації мок’юментарі-проєктів кафедри
медіакомунікацій в Муніципальній галереї; 

 пресконференції, присвяченої показу фільмів
фестивалю короткометражного кіно MANHATTAN 
SHORT FILM FESTIVAL 2018 в Інформаційному
агентстві «KHARKIV Today»; 

 презентації результатів соціологічного опитування
«Політичні позиції переселенців», яке проводив 
Міжнародний фонд виборчих систем (IFES) разом з 
Суспільним Холдингом «ГРУПА ВПЛИВУ», в 
Інформаційному агентстві «KHARKIV Today»;

 презентації документального фільму «Ампутація» в 
межах Міжнародного кінофестивалю «Kharkiv
MeetDocs»; 

(відповідно до проєкту 5.1 «Класика, що випереджає час»
за напрямом 5 Стратегії розвитку університету 
«Університетський менеджмент у 2025 році»)



Організаційна робота

колективу кафедри медіакомунікацій

 організовано серію 
загальноуніверситетських і міських
заходів:

 пресконференції, присвяченої 14-му фестивалю Нового 
грузинського кіно, в інформаційному агентстві
«KHARKIV Today»; 

 cкайпсесії, присвяченої Дню відкритих дверей та Дню 
народженню кафедри; 

 виставки фоторобіт викладачки кафедри
медіакомунікацій, авторки власного курсу з авторської
фотографії Ганни Мельникової; 

 відкритих показів творчих робіт студентів кафедри
медіакомунікацій з курсів «Телемистецтво»,
«Відеопродакшн», «Медіариторика», «Інтернет-
комунікації та кіберкультура», «Журналістська
майстерність», «Графічний дизайн», «Фотомистецтво», 
«Медіамистецтво», «Кіномистецтво», «Нові медіа», 
«Реклама і PR в медіа» 

(відповідно до проєкту 5.1 «Класика, що випереджає час» 
за напрямом 5 Стратегії розвитку університету 
«Університетський менеджмент у 2025 році»)



Організаційна робота

колективу кафедри медіакомунікацій

 організовано і проведено 
39 відкритих майстер-класів 
і тренінгів від провідних українських 
і зарубіжних медіаекспертів
і медіафахівців-практиків

 від німецького журналіста, оглядача «Spiegel» Крістіана 
Неефа; 

 американського журналіста Кристофера Коллісона; 
професора Лідського університету, філософа, історика 
культури та релігії, перекладача Джонатана Саттона; 

 директора громадської організації Südost Europa Kultur
E.V., експертки з роботи з подолання наслідків 
військової травми, з біженцями, з жертвами і 
винуватцями Босількою Шедліх; 

 українсько-норвезького письменника Раґнара
Мьоллєрсона; 

 німецького медіаексперта, журналіста Академії Deutsche
Welle Еріка Альбрехта та ін. 

(відповідно до проєкту 2.6 «Практична складова 
освітнього процесу» за напрямом 2 
Стратегії розвитку університету 
«Освітня діяльність у 2025 році»)



Організаційна робота

колективу кафедри медіакомунікацій

 організовано заходи 
задля інтенсифікації співпраці 
з роботодавцями

 організовано і проведено 12 презентацій потенційних 
роботодавців, професійних організацій, професійних майстер-
класів, практикумів і відкритих лекцій роботодавців; 

 укладено договори про порозуміння та співробітництво із 
роботодавцями та профільними професійними організаціями: 
ТОВ «Теле Про», ТОВ «Тікерум», ПП «Хантер поліграфік», 
Громадська організація «Юкрейніан медіа нетворк», 
Інформаційне агентство «KHARKIV Today», КЗК «Харківська 
художня галерея ім. С. І. Васильківського», Модельне агентство 
«Шарм», ТОВ «Домінанта Стар», ТОВ «ІТЕРА РЕСЕЧ», 
ТОВ «РРП Груп», ТОВ «Телекомпанія АТН», ТОВ «Тінспіріт»; 

 створено умови для участі студентів у професійних тренінгах 
та інтенсивах поза університетом з метою подальшого 
працевлаштування; 

 забезпечено участь студентів у ярмарку вакансій, серії 
профорієнтаційних заходів «Karazin career week» та інших 
заходах Навчального центру практичної підготовки і 
працевлаштування Управління якості освіти

(відповідно до проєкту 2.6 «Практична складова 
освітнього процесу» за напрямом 2 
Стратегії розвитку університету 
«Освітня діяльність у 2025 році»)



Організаційна робота

з розвитку матеріальної бази

 здійснено організаційну роботу, 
спрямовану на розвиток 
матеріальної бази кафедри

 облаштовано нову мультимедійну 
аудиторію, 

 оновлено комп’ютерні та технічні засоби 
навчання, 

 модернізовано матеріально-технічне та 
програмне забезпечення навчального 
процесу в аудиторіях і мультимедійній 
лабораторії кафедри 

(відповідно до проєкту 2.12 «Модернізація 
матеріально-технічного та програмного 
забезпечення навчального процесу» 
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету 
«Освітня діяльність у 2025 році»)



У цілому, план кафедри на 2018–2019 навчальний рік 

виконано повною мірою. 

Діяльність колективу кафедри релевантна стратегічним 

цілям і проєктам «Стратегії розвитку Каразінського

університету на 2019–2025 роки» та Проєктам з реалізації 

стратегічного бачення. 

Роботу кафедри у 2018–2019 навчальному році можна 

оцінити як ефективну, плідну і успішну

25 вересня 2019 року                                                    проф. Л. В. Стародубцева

Затверджено на засіданні кафедри медіакомунікацій

Протокол № 7 від 27 вересня 2019 року 

Висновок. Результати діяльності 

колективу кафедри медіакомунікацій
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