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Вступ. Загальна характеристика діяльності
колективу катедри медіакомунікацій

Колективом катедри 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
катедри на 2021 / 2022 навчальний рік. Катедра має суттєвий
науково-освітній доробок, потужний кадровий потенціал і
вагомі науково-практичні досягнення

Штат катедри

на 2021 / 2022 навчальний рік було
представлено 28 науково-педагогічними працівником,
з них академік, чотири професори, п’ять доцентів, Заслужений
діяч мистецтв України та Заслужений журналіст України

Діяльність катедри

у 2021 / 2022 навчальному році
розвивалася за такими напрямами: навчально-методична,
наукова, організаційна робота

Навчально-методична діяльність
колективу катедри медіакомунікацій

Навчально-методична діяльність колективу
катедри медіакомунікацій
у 2021 / 2022 навчальному році полягала
у впровадженні
новітніх методів навчання
та вдосконаленню роботи з методичного забезпечення
навчального процесу
за освітньо-професійною програмою

«Аудіовізуальні медіа
та цифрова журналістика»
зі спеціальності 061 – «Журналістика»

Навчально-методична діяльність
колективу катедри медіакомунікацій

Навчально-методична діяльність колективу катедри у
2021 / 2022 навчальному році проводилася

у відповідності до таких документів:


Закон України «Про вищу освіту» з урахуванням
європейських і світових освітніх стандартів



Статут Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна



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



Стратегія розвитку Каразінського університету
на 2019 / 2025 роки

Навчально-методична діяльність
колективу катедри медіакомунікацій

У 2021 / 2022 навчальному році навчально-методична
робота колективу катедри медіакомунікацій полягала у
наступному:



здійснено перший випуск магістрів
інноваційної освітньо-професійної
програми
«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 і представників органів студентського
самоврядування; програма «Аудіовізуальні медіа та цифрова
журналістика» у Каразінському університеті є унікальною, в
нашій країні аналогів немає); уперше здійснено випуск
абітурієнтів за цією програмою; здійснено підготовку студентів
відповідно до навчальних і робочих планів освітньопрофесійної програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова
журналістика», розроблених згідно з компетентностями
фахівців і з урахуванням Національної рамки кваліфікацій
та вимог роботодавців
(відповідно до проєкту 2.6 «Практична складова освітнього
процесу» за напрямом 2 Стратегії розвитку університету
«Освітня діяльність у 2025 році»)

Навчально-методична діяльність
колективу катедри медіакомунікацій



взято участь в роботі з розробки пакету документів з

акредитації освітньо-наукової
програми третього освітнього рівня:
PhD-програми підготовки докторів
філософії зі спеціальності 061 –
«Журналістика»
а також у процесі успішного проходження акредитаційної
експертизи вищеназваної освітньо-наукової програми
(відповідно до напряму 2 Стратегії розвитку університету
«Освітня діяльність у 2025 році»)
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упроваджено передовий досвід
організації навчального процесу
проведено серію науково-методичних семінарів для педагогів
катедри з використанням зарубіжного досвіду організації
навчального процесу і серію навчально-методичних майстеркласів для педагогів задля розробки моделі навчального
процесу за індивідуальними освітніми траєкторіями; до
освітнього процесу впроваджено нові дисципліни, оновлено
зміст обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін із
урахуванням переліку та змісту загальних і професійних
компетентностей, що формуються в межах 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»)
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удосконалено сучасну інформаційну
платформу методичного забезпечення
навчального процесу «Mediatopos
Education Online»
розширено поле можливостей використання в навчальному
процесі на катедрі медіакомунікацій сервісу «ACKOД онлайн»,
системи «Е-деканат» і ПС «Кафедра»; на сайтах катедри 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, оновлено телеграм-канал та ютубканал катедри, 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 катедрі
(відповідно до 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»)
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запроваджено мультимедійні
та інтерактивні технології освіти,
інноваційні методики навчання
проведено серію занять за авторськими інноваційними освітніми
методиками (zoom-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, медіатоки, медіаквізи,
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 катедри, відкритих лекцій, майстер-класів, показів творчих
робіт; захисти магістерських проєктів проводилися у форматі
відкритих медіаколоквіумів і «медіабатлів» – рівноправної
академічної дискусії між студентами та викладачами; поповнено
банк відеолекцій; створено умови для реалізації учбових
авторських проєктів студентів у медіасфері (теле- і
радіопрограми, блоги, сайти); продовжено реалізацію в онлайнформаті проєкту 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»)
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реалізовано серію проєктів і
заходів, спрямованих на
посилення практичної
складової освітнього процесу
у межах спеціальності 061 – «Журналістика» через
запровадження до навчального процесу практичних
занять в інституціях-партнерах (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»)
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до викладацького складу катедри
залучено стейкголдерів:
головного редактора пресцентру інформаційного агентства «KHARKIV
Today» Філіппа ДИКАНЯ, креативну директорку медіакомпанії «Час»,
журналістку Наталію ДРОЗД ; тережурналістку, редакторку, телеведучу
ПАТ «Тоніс-центр» Олену ТОЛСТОКОРУ (ГРИГОР’ЄВУ ), головну
редакторку харківської інформаційної агенції «Status Quo» Наталію
КОБЗАР; радника командуючого Національної гвардії України з питань
стратегічних комунікацій Дмитра БРУКА; продюсерку рекламних
проєктів у Креативній агенції «Arriba!», менеджерку у Школі маркетингу і
комунікацій «Багаж» Мер’ям ЙОЛ; президента Міжнародного триєна\ле
екологічного плакату і графіки «4-й Блок» Олега ВЕКЛЕНКА, директорку
Харківської муніципальної галереї Тетяну ТУМАСЯН, керівницію
Соціального проєкту «Детская площАРТка» Олену ЗІНЕНКО,
співзасновника продакшн-студії «Студія Док Кіно ТРАНСФОРМАЦІЯ»
Дмитра КОНОВАЛОВА, SMM-менеджерку освітньої компанії «Eruditus»
Кристину ПАШКІНУ та ін.



на катедрі забезпечено функціонування
осередку професійних організацій:
медіастудії «Ніка-Відео», медіастудії «Media Topos Films», прокдашнстудії «Студія Док Кіно ТРАНСФОРМАЦІЯ» та ін.
(відповідно до проєкту 2.6 «Практична складова освітнього процесу»
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету
«Освітня діяльність у 2025 році»)
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 катедра медіакомунікацій стала
базою підвищення кваліфікації
докторки філологічних наук, професорки, завідувачки кафедри
журналістики філологічного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна Любові
ХАВКІНОЇ

(відповідно до проєкту 2.11 «Новітні психолого-педагогічні
технології навчання» за напрямом 2 Стратегії розвитку
університету «Освітня діяльність у 2025 році»)
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 проведено 2 міжнародні науковометодичні семінари
за участю таких зарубіжних медіаекспертів як німецький
журналіст, політичний оглядач з питань Східної Європи газети
Frankfurter Allgemeinen Zeitung Герхард ГНАУК (Німеччина,
Франкфурт); науково-методичний семінар за участю
репортера іспанського видання «Ель Конфіденсіяль» Аргеміно
БАРРО (США, Нью-Йорк); науково-практичний круглий стілдискусія «Media Studies: Міждисциплінарні дослідження медіа»
та ін.
(відповідно до проєкту 2.11 «Новітні психолого-педагогічні технології
навчання» за напрямом 2 Стратегії розвитку університету
«Освітня діяльність у 2025 році»)
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 підготовлено до друку 23
навчально-методичних видання:
19 навчально-методичних комплексів з дисциплін
магістерської програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова
журналістика»
методичні рекомендації щодо підготовки курсових і
кваліфікаційних магістерських проєктів
методичні рекомендації щодо підготовки мультимедійних
презентацій

(відповідно до проєкту 2.6 «Практична складова освітнього процесу»
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність
у 2025 році»)
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забезпечено проведення
занять за дистанційною
формою навчання
за допомогою платформи Zoom, Google Apps і
віртуального архіву документації кафедри у зв`язку з
введенням воєнного стану в Україні відповідно до
Указу Президента України від 24 лютого 2022 року
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
(відповідно до проєкту 2.8 «Електронне навчання» за напрямом 2
Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність у 2025 році»)
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проведено конструктивний аналіз
результатів навчальної діяльності
за підсумками зимової та весняної екзаменаційних сесій із
використанням результатів студентського моніторингу
(анонімного анкетування студентів із оцінкою всіх комплексних
навчальних дисциплін й індивідуальних авторських курсів
магістерської програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова
журналістика»), 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 катедри
на 2022 / 2023 навчальний рік
(відповідно до проєкту 2.13 «Студентський моніторинг
якості навчання» за напрямом 2 Стратегії розвитку
університету «Освітня діяльність у 2025 році»)

Наукова діяльність
колективу катедри медіакомунікацій

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

нові теми науково-дослідної роботи
у 2021 / 2022 навчальному році у кількох напрямах:







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

Наукова діяльність
колективу катедри медіакомунікацій



Indexed
by

створено умови для підготовки до
друку серії статей викладачів
кафедри в українських і зарубіжних
наукових фахових журналах,
участі викладачів і студентів кафедри з усними доповідями на
науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах і круглих
столах таких як, наприклад, вебінар Центру демократії та
верховенства права (ЦЕДЕМ) за сприяння офісу Ради Європи в
Україні «Ефективна протидія дезінформації: міжнародний та
національний досвід на практиці» та Перша антифейкова
конференція «Ігри про фейки. Ліньки читати? Зіграйте!»,
організована інформаційним агентством «Час» спільно з
Проєктом «FakeX» за організаційної підтримки Наталії ДРОЗД
(Київ / Харків); роботи в межах Міжнародних проєктах,
спрямованих на забезпечення англомовних комунікативних
освітніх платформ, таких як «Meeting of TESOL Italy» та «TESOL
Ukraine Project: Sharing Contexts across Cultures» (Італія), «Hawaii
TESOL Webinars in Solidarity with TESOL-Ukraine» (США, Гаваї) за
участі Ірини ТКАЛІ 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 напрямом 3 Стратегії
розвитку університету «Каразінський університет у глобальному науковоосвітньому просторі у 2025 році»)

Наукова діяльність
колективу катедри медіакомунікацій



Indexed
by

проведено серію відкритих лекцій і
семінарів від викладачів кафедри
за запрошенням українських та зарубіжних інституцій та
університетів; таких як публічні медіалекції Дмитрія ПЕТРЕНКА і
Лідії СТАРОДУБЦЕВОЇ в межах Міжнародного фестивалю
«Kharkiv Music Fest»; лекція Дмитрія ПЕТРЕНКА за темою
«Японська авторська анімація ХХІ століття. Сатосі Кон і Масаакі
Юаса: стиль, концепт, божевілля» (Харків, Promodo Hub), цикл
семінарів Дмитрія ПЕТРЕНКА «Глобальна історія українськості:
кіно» (Київ, Cowo Guru); серія лекцій Олени ЗІНЕНКО: «Усередині
/ за межами України. Українські справи та дослідження
@Viadrina» (Німеччина, Фанкфурт-на-Одері), «Репрезентації
публічних подій культурної тематики воєнного та мирного часу в
українських медіа: Ритуалізм VS Реалізм», Polsko-Ukraińska
Latająca Akademia (Польща, Варшава) і «Як українська
журналістика винайшла публічну сферу... і навпаки», Інститут
журналістики та соціальної комунікації, Вармінсько-Мазурський
Університет (Польща, Ольштин)
(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»

Наукова діяльність
колективу катедри медіакомунікацій



організовано та проведено Міжнародну
науково-практичну конференцію
«Каразінський Медіасимпозіум:
Міждисциплінарні дослідження медіа»,
науково-практичний медіаковоркінг катедри за темою «Media Studies:
Міждисциплінарні дослідження медіа» та 3 засідання постійно діючого
наукового семінару катедри «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: проведено
науковий онлайн-семінар (попередній захист) і підготовлено до захисту
кандидатську дисертацію Олени ЗІНЕНКО за темою «Публічні події в
умовах трансформації сучасного українського медіапростору» зі
спеціальності 27.00.04 – теорія та історія журналістики
(відповідно до проєкту 1.6 «Ефективна аспірантура та докторантура»
за напрямом 1 Стратегії розвитку університету
«Університетська наука у 2025 році»)

Наукова діяльність
колективу катедри медіакомунікацій



створено умови для залучення
студентів до наукової роботи
(керівництво студентами, які беруть участь у виконанні науководослідної роботи, наукових конференціях, семінарах), підготовлено до
друку 12 наукових робіт студентів у збірці тез доповідей
ХХ Міжнародної наукової конференції «Соціологія у (пост)сучасності»
на соціологічному факультеті Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна
(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 катедри
репрезентовані в Інтернеті
результати наукової діяльності викладачів, аспірантів і студентів
катедри висвітлено на сайтах катедри, 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»)

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій

Важливою складовою розвитку катедри
у 2021 / 2022 навчальному році була її популяризація,
що забезпечувалось проведенням серії спеціальних
заходів та організацією роботи з постійного оновлення

сайту катедри mediatopos.org,
активації її діяльності у соціальних мережах через
розробку та просування сторінки катедри у соціальних
мережах




Фейсбук
Інстаграм
Телеграм
постійне оновлення змісту профілів викладачів
катедри





в ORCID ІD
Google Академія
ResearchGate

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій

У 2021 / 2022 навчальному році колективом кафедри
реалізовано такі види організаційної роботи:



розроблено та впроваджено
вступну рекламну кампанію
для сприяння набору на освітньо-професійну програму
«Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»
за спеціальністю 061 – «Журналістика»:


розроблено і реалізовано оновлений варіант
лендингу «Вступ» на сайті катедри
mediapotos.org за допомогою конструктору
Wix (розробниця – Кристина ПАШКІНА)



за авторством Максима ГОЛОВАЧОВА
проведено ребрендинг логотипу
магістерської програми, створено та
розповсюджено промовідео курсу
«Відеопродакшн»
(відповідно до проєкту 2.1 «Абітурієнт Каразінського»
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету
«Освітня діяльність у 2025 році»)

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



створено та реалізовано
SMM-стратегію для
просування бренду
«Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика в
Каразінському університеті» в умовах воєнного
часу, що передбачає регулярне оновлення
фейсбук-сторінки та інстаграм-акаунту
(відповідно до проєкту 2.1 «Абітурієнт Каразінського»
за напрямом 2 Стратегії розвитку університету
«Освітня діяльність у 2025 році»)

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



організовано серію заходів
задля формування корпоративної
ідентичності
колективом катедри організовано і проведено серію заходів для
студентів освітньо-професійної програми «Аудіовізуальні медіа
та цифрова журналістика » в межах спеціальності 061 –
«Журналістика», спрямованих на формування корпоративної
ідентичності:


відкритий публічний захист кваліфікаційних
магістерських робіт (одна з яких захищалася
англійською мовою)



урочиста церемонію вручення дипломів



міжкатедральні 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 катедри медіакомунікацій



створено сприятливі умови для
творчої діяльності викладачів
кафедри Ї 1
та їхньої участі в міжнародних виставкових проєктах:
експозиції плакатних робіт дизайнера, академіка Олега
ВЕКЛЕНКА: «The 4th Block, 30 років екологічної
відповідальності» (Південна Корея), Міжнародна
виставка плакатів Lemland 2021, Dydo Poster Gallery,
University of Ostrava, University of Silesia (Чехія,
Острава); виставка плакатів «War-russia-NO!» (Японія),
Міжнародна виставка «Stand with Ukraine Posters»
Спільно з BrandCulture та асоціацією «4-й блок» (США,
Атланта, штат Джорджія)
(відповідно до проєкту 5.1 «Класика, що випереджає час»
за напрямом 5 Стратегії розвитку університету
«Університетський менеджмент у 2025 році»)

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



створено сприятливі умови для
творчої діяльності викладачів
кафедри Ї 2
експозиції репортажних фотографій Кристини
ПАШКІНОЇ: Міжнародна польсько-українська
фотовиставка «Charków żelbet», Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej (Польща, Перемишль) та фотопроєкт
«Життя дитини під землею в Харкові» (США, ЮНІСЕФ)
(відповідно до проєкту 5.1 «Класика, що випереджає час»
за напрямом 5 Стратегії розвитку університету
«Університетський менеджмент у 2025 році»)

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



створено сприятливі умови для
творчої діяльності викладачів
кафедри Ї 3
виставкові проєкти в галузі концептуальної фотографії
Романа ПЯТКОВКИ: виставка Харківської школи
фотографії «Підриваючи медіум» (Чехія, Брно),
організація Спілкою побратимства Харків-Нюрнберг і
харківською фотографічною школою Chekachkov
Academy, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg артрезиденції для молодих художників (Німеччина,
Нюрнберг); організація та проведення виставкипрезентації Ха’рківської школи фотографії
(Великобританія, Лондон); репрезентація серії творів
українських художників у складі колекції Центру Жоржа
Помпіду, Centre national d'art et de culture GeorgesPompidou (Франція, Париж) та ін.
(відповідно до проєкту 5.1 «Класика, що випереджає час»
за напрямом 5 Стратегії розвитку університету
«Університетський менеджмент у 2025 році»)

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



організовано та проведено серію
презентацій відеоарт-проєктів
викладачів катедри
у межах Міжнародних конкурсів і фестивалів, таких як
відеоарт-проєкт Лідії СТАРОДУБЦЕВОЇ, Олени
ТОЛСТОКОРОЇ, Дмитрія ПЕТРЕНКА та Максима
ГОЛОВАЧОВА «And Strength and Freedom» у межах
Бієнале Цифрового та Медіа Мистецтва, Посольство
Іспанії в Україні, Іспанська Агенція з розвитку (AECID)
відеоарт-проєкт Лідії СТАРОДУБЦЕВОЇ «Час
вичерпано» в межах заснованого Wilfried Agricola de
Cologne Міжнародного фестивалю медіаарту «Peace
Letters to Ukraine»: Letters 6 from Thessaloniki to Ukraine
and Letters 7 from Los Angeles to Ukraine,
представленого в NMA (The Museum of Networked Art) i
TAM (Torrance Art Museum) (США, Лос-Анджелес) та ін.
(відповідно до проєкту 5.1 «Класика, що випереджає час»
за напрямом 5 Стратегії розвитку університету
«Університетський менеджмент у 2025 році»)

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



організовано серію заходів, що
проводилися катедрою як опорною
в українському публічному
медіапросторі


прем’єра вистави за книжкою Тетяни ПОСТАВНОЇ «Коли
я була лисицею» у Київському «Першому театрі» (у той
час як інша її книга «Листи з пошти на маяку» увійшла
до лонг-листу премії «Книга року ВВС»)



онлайн-презентація відеоальманаху «Поза межами
болю»: збірки кіноесе про сприйняття війни очима
студентів (у межах відкритого показу та обговорення
підсумків курсу Лідії СТАРОДУБЦЕВОЇ «Мультимедіа і
гіпертекст» )



презентація в двох форматах: офлайн і онлайн –
друкованого каталогу «Життя», до якого включено
фотографії студентів магістерської програми за
підсумками навчальної дисципліни «Фотомистецтво»
(викладачка дисципліни, авторка ідеї та розробниця
дизайн-макету каталогу – Кристина ПАШКІНА) та ін.
(відповідно до проєкту 5.1 «Класика, що випереджає час»
за напрямом 5 Стратегії розвитку університету
«Університетський менеджмент у 2025 році»)

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



створено серію публікацій,
інтерв’ю, подкастів, радіоі телесюжетів, дизайн-розробок
за громадянсько-патріотичною
тематикою з метою репрезентації
теми російсько-української війни
в світових медіа


статті в пресі США, Японії, Ізраілю, Латвії, Чехії



телесюжети про життя італійських біженців



радіосюжети і подкасти з проблем освіти в умовах
воєнного стану в Празькій редакції Радіо Свобода
(RFE/RL)



серія постерів, присвячених російсько-українській війні
(відповідно до напряму 3 Стратегії розвитку університету
«Каразінський університет у глобальному науково-освітньому
просторі у 2025 році»

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



організовано і проведено
18 відкритих майстер-класів,
презентацій, тренінгів і артист-токів
для студентів кафедри
медіакомунікацій від провідних
українських і зарубіжних
медіаекспертів і медіафахівцівпрактиків


онлайн-презентація проєкту «Дисиденти» київського
журналіста Вахтанга КІПІАНІ



майстер-клас директора інформаційної агенції «Status
Quo», письменника та публіциста Дениса АЗАРОВА



майстер-клас із кінодистрибуції директора кінокомпанії
«Кінолайф» Іллі СВІДЛЕРА



серія зустрічей з українськими фотографками і
дизайнерками WOMENTALK 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 катедри медіакомунікацій



проведено навчальні збори
з офіцерами підрозділів інформації
та комунікації Національної гвардії
України
колективом викладачів кафедри медіакомунікацій (Лідія
СТАРОДУБЦЕВА, Катерина ЯРЕСЬКО, Євген МАСЛОВ,
Олена ЗІНЕНКО, Дмитро БРУК, Філіпп ДИКАНЬ
проведено масштабний дводеннийсемінар на базі
Академії Національної гвардії України , в якому взяли
участь більш ніж 50 українських прес-офіцерів
(відповідно до проєкту 5.1 «Класика, що випереджає час»
за напрямом 5 Стратегії розвитку університету
«Університетський менеджмент у 2025 році»)

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



організовано заходи
задля інтенсифікації співпраці
з роботодавцями
студенти зустрілися із представниками прес-служб: екскерівником прес-служби Харківської облради Володимиром
ДЯГІЛЕВИМ і керівником прес-служби Східного
територіального управління Національної гвардії України
Дмитром ОБРАЗЦОВИМ; відвідали харківський Медіацентр
«Час», офіс телекомпанії АТН, Філію ПрАТ НСТУ
«Харківська регіональна дирекція» («UA:Суспільне»), студію
Студентської музично-розважальної радіостанції «Радіо
ВТСУ» і Школу маркетингу й комунікацій «Багаж»; для
студентів проведено серію презентацій потенційних
роботодавців ; здійснено співробітництво із
20 роботодавцями та профільними професійними
організаціями
(відповідно до проєкту 2.6 «Практична складова
освітнього процесу» та 4.3 «Бази практики» за напрямом 2
Стратегії розвитку університету
«Освітня діяльність у 2025 році»)

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



організовано та проведено два
студентські творчі конкурси


студентський конкурс на кращий відеопроєкт
«МедіаАрт-Алюзія» за підсумками курсу
Лідії СТАРОДУБЦЕВОЇ
«Цифрове аудіовізуальне мистецтво»



кіноконкурс імені Дм. ГОЛОВАЧОВА на кращий
короткометражний ігровий фільм, знятий одним кадром:
«Один кадр один фільм» серед студентів кафедри
медіакомунікацій соціологічного факультету
ХНУ імені В. Н. Каразіна

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

Організаційна робота
колективу катедри медіакомунікацій



здійснено роботу в межах проєкту
«Наші випускники»
наповнено новою інформацією фотоальбом «Наші
випускники» на сайті катедри та її сторінках в соціальних
мережах
організовано серію зустрічей успішних випускників з
абітурієнтами на платформі інстаграм-акаунту катедри
створено систему зворотного зв'язку з випускниками
проведено онлайн-опитування випускників

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

Висновок. Результати діяльності
колективу катедри медіакомунікацій

У цілому, план катедри на 2021 / 2022 навчальний рік

виконано

повною мірою

Діяльність колективу катедри релевантна стратегічним
цілям і проєктам «Стратегії розвитку Каразінського
університету на 2019 / 2025 роки» та Проєктам з реалізації
стратегічного бачення
Роботу катедри у 2021 / 2022 навчальному році можна
оцінити як ефективну,

плідну і успішну
проф. Лідія СТАРОДУБЦЕВА

Затверджено на засіданні катедри медіакомунікацій
Протокол № 7 від 29 серпня 2022 року

Дякую за увагу!

