


Кафедра зв`язків з громадськістю і журналістики є навчально-науковим 

структурним підрозділом Київського національного університету культури і 

мистецтв, у своїй  діяльності керується Конституцією України, законами 

України,  постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України, основними положеннями про організацію 

навчального процесу в КНУКіМ.  

Кафедра зв’язків і громадськістю і журналістики вбачає своє призначення 

в підготовці кваліфікованих фахівців за спеціальністю 061 «Журналістика», 

освітніми програмами: «Зв’язки з громадськістю і реклама», «Журналістика», 

як таких, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноздатними 

на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, 

корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною 

мобільністю і мають стійкий попит на ринку праці, а також здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 

соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів 

соціально-комунікаційних  та  інших  наук  і  характеризується невизначеністю 

умов. 

I. Навчальна робота 

 

Напрями навчальної діяльності кафедри: 

1. Підготовку фахівців відповідного освітнього рівня: бакалавра за 

спеціальністю 061 «Журналістика», освітніми програмами: 

«Журналістика», «Зв’язки з громадськістю і реклама»; 

2. Забезпечення викладання дисциплін кафедри на інших спеціальностях, де 

готуються фахівці, майбутня діяльність яких здійснюється у трудовому 

просторі соціальних комунікацій. 

Підготовка фахівців кафедрою здійснюється відповідно до Стандарту вищої 

освіти України (Наказ № 864 від 20.06.2019 р.), яка визначає професійне 

призначення випускників, систему їх виробничих функцій, вимоги до 

освітнього ступеня, змісту, обсягу та рівня їх освітньої та професійної 

підготовки. А саме: 



- паблік рілейшнз, що обов’язково враховує знання іноземних мов і 

міжнародних комунікацій; 

- журналістика (зокрема міжнародна); 

- пресслужба, робота в ЗМІ; 

- антикризова підготовка фахівців в галузі PR; 

- менеджмент подій або івент-менеджмент, підготовка PR-фахівців в галузі 

культури; 

- фінансові комунікації, підготовка PR-фахівців для комерційно-

фінансових установ, банківських структур; 

- іміджмейкерство, підготовка фахівців враховуючи їх наступну можливу 

діяльність: спічрайтер, спічмейкер, копірайтер,  іміджолог; 

- менеджер з корпоративних комунікацій або людських ресурсів, 

спеціалісти з забезпечення корпоративної політики організації та підбору 

кадрів; 

- політичні технології та виборчі кампанії, підготовка спеціалістів для 

політичних партій та суспільних організацій, державних установ; 

- спеціалісти з реклами та промоушен; 

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальні Відмітка 

про виконання 

1.  Забезпечити викладання всіх 

навчальних дисциплін, закріплених 

за кафедрою зв`язків з 

громадськістю і журналістики на 

2021/2022н.р. 

Протягом  

року 

В.о.зав. кафедри 

 

Викладання 

навчальних 

дисциплін 

забезпечено ПВП 

кафедри 

2.  Забезпечити дистанційну освіту 

учасників освітнього процесу в 

умовах карантину і воєнного часу 

вересень – 

червень 2022 р. 

 Дистанційну освіту 

забезпечено 

(платформи 

Moodle, Zoom) 

3.  Для поліпшення навчальної роботи 

постійно підтримувати зв’язок з 

відомими вченими, досвідченими 

практиками у сфері журналістики і 

зв`язків з громадськістю  

Протягом року Викладачі 

кафедри 

Навчальну роботу 

поліпшено завдяки 

підтримці 

контактів із 

вченими, 

практиками у сфері 

журналістики і 

зв`язків з 

громадськістю, 

організацією 

майстер-класів для 

студентів І-ІV 

курсів 



(http://kzgizh.knuki

m.edu.ua/) 

4.  Оновити  робочі програми курсів з 

урахуванням поточних змін 

До 01.10.2021 р. Викладачі 

кафедри 

Робочі програми 

курсів оновлено та 

подано до 

бібліотеки 

КНУКіМ 

5.  Оновити силабуси навчальних 

дисциплін 

До 01.10.2021 р. Викладачі 

кафедри 

НМКД курсів 

оновлено та подано 

до бібліотеки 

КНУКіМ 

6.  Оновити  НМКД курсів з 

урахуванням поточних змін 

До 01.10.2021 р. Викладачі 

кафедри 

НМКД курсів 

оновлено та подано 

до бібліотеки 

КНУКіМ 

7.  Розробити силабуси  нових 

навчальних дисциплін  

До 01.10.2021 р. Викладачі 

кафедри 

Силабуси 

розроблено та 

подано до 

бібліотеки 

КНУКіМ 

8.  Підготувати тестові завдання до 

атестації за ОС «Бакалавр» 

 

Травень 

2022 р. 

Викладачі 

кафедри  

Тестові завдання 

підготовлено та 

завантажено до 

системи Moodle 

9.  Залучити журналістів, піарників-

практиків до викладання фахових 

дисциплін, організувати майстер-

класи медійників 

Протягом року Декан, в.о. зав. 

кафедри, 

викладачі 

кафедри 

Залучено 

спеціалістів у сфері 

журналістики і 

зв`язків з 

громадськістю до 

викладання 

фахових дисциплін, 

проведено майстер-

класи для студентів 

І-ІV курсів 

(http://kzgizh.knuki

m.edu.ua/) 

10.  Акредитувати освітні програми 

спеціальності 061 Журналістика 

першого (бакалаврського) рівня 

«Журналістика», «Зв`язки з 

громадськістю та реклама» 

Вересень-

грудень 2021 р. 

Декан, в.о. зав. 

кафедри, 

викладачі 

кафедри 

Акредитація 

освітніх програм 

перенесена у 

зв`язку із 

введенням 

воєнного стану 

11.  Укласти договори з новими базами 

практики 

Жовтень-

листопад 2021 р. 

Зав.лаб. ППП 

Гарачковська 

О.О. 

Договори із новими 

базами практики 

укладено 

(Розподіли 

практики І-ІV 

курсів) 

12.  Провести відкриті та показові лекції 

з подальшим обговоренням на 

засіданнях кафедри 

Згідно графіку 

відкритих лекцій 

Декан, в.о. зав. 

кафедри, 

викладачі 

Відкриті та 

показові лекції 

проведено (відгуки 

у журналі 

відкритих і 

показових лекцій) 



13.  Провести  консультації з написання 

кваліфікаційних робіт, а також із 

дисциплін кафедри 

Згідно графіку 

 

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

науковими 

керівниками згідно 

затвердженого 

графіку 

консультування на 

кожен семестр 

навчання 

(платформа Zoom) 

14.  Вдосконалити якість викладання 

дисциплін кафедри за рахунок 

підвищення пізнавального 

наповнення лекцій, активізації 

практичних та лабораторних занять 

Протягом року Викладачі 

кафедри 

Якість викладання 

дисциплін кафедри 

підвищено 

(сертифікати 

підвищення 

кваліфікації, 

опитування 

студентів щодо 

якості викладання 

навчального 

матеріалу на 

кураторських 

годинах) 

15.  Перевірити стан відвідування та 

дисципліни студентів спеціалізацій 

кафедри 

Протягом року Викладачі 

кафедри  

Виконано, 

контроль за 

відвідуванням та 

дисципліною 

студентів 

здійснювався 

кураторами 

академічних груп 

16.  Затвердити програми наскрізної 

практичної підготовки та робочих 

програм практики І-V курсів 

Вересень 2021 р. В.о.зав. кафедри, 

зав. лабораторії 

професійно-

практичної 

підготовки 

Програми 

наскрізної 

практичної 

підготовки та 

робочі програми 

практики І-V курсів 

затверджено 

(протокол № 1 від 

26 серпня 2021 

року) 

17.  Здійснити аналіз результатів 

проведення практики 

Червень 2022 р. В.о.зав. кафедри, 

зав. 

лабораторії 

професійно-

практичної 

підготовки, 

керівники 

практики 

Здійснено аналіз 

результатів 

практики  

(протокол  № 13 від  

15.06. 2022 р.) 

 

18.  Провести зимову та літню заліково-

екзаменаційні сесії, здійснити 

аналіз їх результатів  

Листопад-

грудень  

2021 р., 

травень -червень 

2022 р. 

Викладачі 

кафедри 

Проведено аналіз 

заліково-

екзаменаційної 

сесії (протокол  № 

13 від  15.06. 2022 

р.) 



19.  Провести атестацію та захисти 

кваліфікаційних робіт студентів  IV 

курсу ОС «Бакалавр»  

Червень 

2022 р. 

В.о. зав. кафедри Проведено 

атестацію та 

захисти 

кваліфікаційних 

робіт (06.06.-

16.06.2022 р.) 

 

20.  Проаналізувати результати 

атестаційного екзамену та  захистів 

кваліфікаційних робіт студентів  4 

курсу ОС «Бакалавр» 

Червень 

2022 р. 

В.о. зав. кафедри Проаналізовано 

результати 

(протокол  № 14 від  

24.06. 2022 р.) 

21.  Обговорити навчальні робочі плани 

на 2022/2023 н. р. 

Травень 

2022 р. 

В.о. зав. кафедри Обговорено робочі 

плани на 2022/2023 

н. р. (протокол  № 

14 від  24.06. 2022 

р.) 

22.  Обговорити проект педагогічного 

навантаження на 2022/2023 н. р. 

Червень 

2022 р. 

В.о. зав. 

кафедри, 

зав. лабораторії 

Обговорено проект 

педагогічного 

навантаження на 

2022/2023 н. р. 

(протокол  № 14 від  

24.06. 2022 р.) 

 

II. Методична робота 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальні Відмітка 

про виконання 

1.  Систематично оновлювати та 

доповнювати навчально-методичні 

комплекси дисциплін, що закріплені 

за кафедрою 

Протягом року Викладачі 

кафедри 

Оновлено 

навчально-методині 

комплекси 

дисциплін, які 

закріплені за 

кафедрою 

2.  Розробити методичні матеріали до 

практичних, лабораторних занять, 

магістерських робіт, практики і 

самостійної роботи студентів 

Протягом 

року  

Викладачі 

кафедри 

Розроблено 

методичні матеріали 

та завантажено до 

системи Moodlе 

3.  Затвердити звіти про виконання 

навчального навантаження, про 

роботу кафедри, лабораторій за 

2021/2022 навчальний рік 

Червень 

2022 р. 

В.о. зав. 

кафедри, 

зав. лабораторії 

Затверджено звіти 

про виконання 

навчального 

навантаження, про 

роботу кафедри, 

лабораторій за 

2021/2022 н.р та 

подано до 

Навчального відділу 

до 20.06.2022 р. 

4.  Обговорити план роботи кафедри та 

лабораторій на 2022/2023 н. р. в 

умовах воєнного часу 

Червень 

2022 р. 

В.о. зав. 

кафедри, 

викладачі 

кафедри 

Обговорено план 

роботи кафедри та 

лабораторій на 

2022/2023 н. р. 
 



 

 

 

III. Наукова робота 

 

Кафедра зв`язків з громадськістю і журналістики як науково-навчальний 

підрозділ вивчає теоретичні, науково-практичні і методичні проблеми в галузі 

зв`язків з громадськістю, теорії та історії журналістики, працює над подальшим 

розширенням зв’язків із установами м. Києва для професійної теоретично-

практичної підготовки студентів. Кафедра має лабораторію науково-методичної 

роботи, що сприяє забезпеченню наукових матеріалів для якісного вивчення  

кафедральних  дисциплін у сфері журналістики. 

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі конференцій різних 

рівнів. Важливим результатом наукової співпраці з університетами зарубіжних 

країн є публікації в закордонних виданнях та доповіді на міжнародних 

конференціях, що створює імідж як кафедри, так і університету. Викладачі 

кафедри є авторами монографій і навчальних посібників. 

Науково-дослідна робота кафедри є невід'ємною складовою науково-

дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчально-

виховного процесу на кафедрі та здійснення наукових досліджень в галузі 

журналістики, видавничої справи, PR-діяльності та реклами. 

Кафедра зв’язків з громадськістю і журналістики як науково-навчальний 

підрозділ вивчає всі теоретичні і практично-методичні проблеми в галузі 

журналістики, видавничої справи та PR, працює над моделюванням нових 

курсів, програм, тренінгів та ділових ігор, бере участь у науково-практичних 

конференціях міського та регіонального значення. Кафедра намагається 

концептуально підійти до розробки програм наукових досліджень і ставить 

перед собою завдання здійснювати: 

 моніторинг та фіксацію практичного досвіду ведення журналістики та PR- 

діяльності в Україні; 

 опрацювання концептуальних підходів до теоретичного осмислення 

практики журналістики та PR-діяльності, використовуючи сучасні методи 

наукового дослідження; 



 підготовка та публікація результатів наукових досліджень в галузі 

журналістики, PR та реклами; 

 участь в науково-практичних конференціях, обмін науковим та педагогічним 

досвідом зі спеціалізованими кафедрами вищих навчальних закладів 

України; 

 проведення на базі кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики  

семінарів, конференцій, тренінгів-семінарів за участю запрошених фахівців в 

галузі журналістики та PR; 

 науково-методичне забезпечення галузі PR. 

 

Орієнтовні напрями досліджень 

 Концептуальні підходи до розробки теорії журналістики. 

 Тенденції розвитку галузі PR в Україні. 

 Теоретико-методологічні підстави галузевої підготовки. 

 Проєктування і реалізація багатоцільових PR-програм. 

 Фактори формування іміджу в рамках виборчих кампаній. 

 Інформаційні технології. 

 Освітні технології в галузі журналістики і PR. 

 Взаємозв’язки зі ЗМІ. 

 Особливості кризових комунікацій. 

 Етичні аспекти журналістської, рекламної та PR-діяльності. 

 Міжнародні проекти та їх вплив на громадську думку. 

Для реалізації наукових завдань в межах майбутніх міжнародних проєктів було 

здійснено наступні заходи: 

 формування і постійне оновлення інформаційної бази даних роботи 

кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики; 

 обмін методичними матеріалами, результатами наукових 

досліджень; 

 випуск сумісних збірок з різних аспектів галузевої проблематики;  



 проведення міжнародних конференцій (у тому числі інтернет-

конференцій), семінарів по різних аспектах галузевої 

проблематики;  

 розробка навчальних спецкурсів і проведення семінарів для 

студентів і фахівців в даній сфері;  

 розробка і сумісне здійснення з іншими кафедрами науково-

дослідних проєктів. 

Активізація науково-дослідної діяльності кафедри: 

Активізація науково-дослідної діяльності кафедри здійснювалася за 

допомогою таких заходів: 

1) посилення координації тематики наукових досліджень кафедри та 

прийняття її співробітниками, аспірантами й студентами участі у 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де 

проходить апробація результатів наукових досліджень; 

2) проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів 

кафедри і науково-практичних конференцій, на які запрошуються 

випускники кафедри та провідні фахівців у сфері журналістики та PR-

діяльності; 

3) розширення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних 

проєктах, регулярне здійснення публікацій за кафедральною тематикою; 

4) здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів 

провідними викладачами кафедри; 

5) підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і 

консультантів за якість підготовки аспірантами кафедри наукових 

досліджень, своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і 

міжкафедральних наукових семінарах; 

6) підвищення відповідальності аспірантів, молодих викладачів кафедри за 

якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути 

відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-

практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту 

дисертацій та використання в навчальному процесі; 



7) формування стійких наукових зв'язків з державними фінансовими 

установами; 

8) розвиток партнерських відносин проведення спільних наукових 

досліджень з представниками як наукових структур, так і практиків; 

9) розвиток наукових та ділових контактів із зарубіжними закладами вищої 

освіти й науковими установами; 

10) сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у 

навчальний процес; 

11) залучення кращих студентів ЗВО до участі у науково-дослідній 

роботі кафедри з урахуванням їх специфіки навчання та майбутньої 

професійної спрямованості;  

12) розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення 

кваліфікації кадрів; 

13) наукові дослідження кафедри проводити на основі загально-

академічного плану науково-дослідної роботи університету; 

14) сприяння опублікуванню статей у наукових журналах, що входять 

до міжнародних наукометричних баз (SCOPUS та Web of Science), 

рекомендованих МОН; 

15) залучення ПВП кафедри до опублікування статей у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. 

 

Наукові публікації викладачів кафедри за 2021-2022 н.р.: 

 

 

№ 

Опубліковані статті у наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань 

України, КНУКіМ, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection; опублікованих тез доповідей, виданих монографій 

1.  Парфенюк Ігор Миколайович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

1. Застосування інформаційних технологій у мережевих засобах масової комунікації. 

(Web of Science) 

2. Стаття в Scopus «Social networking system in the communications of educational 

institutions». Вийшла в Journal of Positive Psychology and Wellbeing (індексація в липні) 

3. Стаття в Scopus «Соціальні медіа як інструмент розвитку комунікативної компетенції 

майбутніх журналістів» (індексація в липні) 

2.  Галудзіна-Горобець Вікторія Ігорівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 

1. Цифровізація освіти як умова розвитку сучасного суспільства (Web of Science) 

2. Стаття в Scopus «Social networking system in the communications of educational 

institutions». Вийшла в Journal of Positive Psychology and Wellbeing (індексація в липні) 

3. Стаття в Scopus «Соціальні медіа як інструмент розвитку комунікативної компетенції 



майбутніх журналістів» (індексація в липні) 

4. Візуально-комунікативний аспект використання шрифтових гарнітур у друкованих 

ЗМІ. Український інформаційний простір, 2022 

3.  Лисинюк Марина Віталіївна, доктор філософії, доцент 

1. Застосування інформаційних технологій у мережевих засобах масової комунікації. 

(Web of Science) 

2. Стаття в Scopus «Social networking system in the communications of educational 

institutions». Вийшла в Journal of Positive Psychology and Wellbeing (індексація в липні) 

3. Інформаційний контент змі у контексті медіакомунікації: теоретичний аспект 126-133 

ст. Уіп 

4.  Осаула Вадим Олександрович, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший 

викладач 

1. Цифровізація освіти як умова розвитку сучасного суспільства (Web of Science) 

2. Стаття в Scopus «Social networking system in the communications of educational 

institutions». Вийшла в Journal of Positive Psychology and Wellbeing (індексація в липні) 

3. Стаття в Scopus «Соціальні медіа як інструмент розвитку комунікативної компетенції 

майбутніх журналістів» (індексація в липні) 

5.  Сенченко Оксана Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший 

викладач 

1. Підготовлено та видано монографію у співавторстві: Піар та реклама як засіб 

маніпуляції / М. І. Сенченко, О. М. Сенченко.  Київ : «Видавництво Ліра-К», 2022. 222 

с. 

2. Мас-медіа – засіб пізнання світу чи маніпуляція свідомістю? Вісник Книжкової 

палати.  2022. № 3. С. 12–20. 

3. Брудний піар і класичні правила пропаганди. Вісник Книжкової палати.  2022. № 4. С. 

9–15. 

4. Лженаукові дослідження на службі у піаркомпаній. Вісник Книжкової палати.  2022. 

№ 5. С. 17–25. 

6.  Гарачковська Оксана Олександрівна, доктор філологічних наук, професор 

1. Соціальні медіа як інструмент розвитку комунікативної компетенції майбутніх 

журналістів. Scopus (Індексується у липні 2022 р.) 

2. «Публіцистика як чинник формування національної свідомості». InterConf, вип. 48, 

Грудень 2021, https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17353. 

(Опубліковано у січні) 

7.  Дмитренко Наталія В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент 

1. Соціальні медіа як інструмент розвитку комунікативної компетенції майбутніх 

журналістів. Scopus (Індексується у липні 2022 р.) 

8.  Воронова Вілена Володимирівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент з/н 

1. Медійна актуалізація зацікавленості концептами, співвідносними з поняттями 

духовної цінності. Міжнародна науково-практична конференція «Імідж і репутація: 

сучасні тенденції і виклики», 17-18 березня 2022 р. Київ:  КНУКіМ, 2022. 

2. Еволюція сучасних суспільних уявлень про щастя й виклики ковідної доби. ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

соціокомунікаційної науки, освіти і практики (медійний, мовний, культурологічний 

аспекти)», травень 2022 р. 

9.  Рибаченко Віктор Федорович, доцент з/н 

1. Денді як соціально-культурний тип і спосіб комунікації. – Матеріали П’ятої 

Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями 

в глобалізованому світі», 23 – 24 червня 2022 р. 

2. Демонстративне споживання як іміджевий спосіб соціальної комунікації. – Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний культурно-мистецький 

простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації», 21-22 червня 2022 

р 

10.  Кочубей Лариса Олександрівна, доктор політичних наук, професор 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17353


1. Харизматичне політичне лідерство: сучасні особливості // Зб-к матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції «Імідж і репутація» // КНУКіМ. К.,2022 

2. Постіндустріальне суспільство й глобальний інформаційний простір як 

інфраструктурне середовище та чинник актуалізації інформаційної безпеки держави // 

Інформаційно-комунікаційні та суспільно-політичні фактори національної безпеки 

держави:украінські кейси: Монографія. Вид-во Шпінглер. 

3. Компаративний аналіз концептуальних моделей легітимації влади в авторитарних, 

демократичних та перехідних суспільствах    // Інформаційно-комунікаційні та 

суспільно-політичні фактори національної безпеки держави:украінські кейси: 

Монографія. Вид-во Шпінглер 

4. Kochubei Larysa, Spivak Maryna, Pluhatyr Maksym, Nekriach Anastasiia, Matchuk 

Svitlana. Features of public electoral administration in situation of pandemic. Amazonia 

Investiga, 2021, Vol. 10, Num 47. P.54-61 Spivak, M., Pluhatyr, M., Kochubei, L., 

Nekriach, A., & Matchuk, S. (2021). DOI:https://doi.org/10.34069/AI/2021.47.11.6 

(індексація 2022) 

5. KOCHUBEI, L., NEKRIACH, A., PANFILOVA, T., MARCHUK, V., & HERBUT, N. 

(2021). Philosophical and Historical Perspective of the Development of Electoral 

Technologies. WISDOM , 20(4), 86-94. https://doi.org/10.24234/wisdom.v20i4.572 P.86-94                      

11.  Гребньов Геннадій Вікторович, Заслужений журналіст України, доцент з/н  

1. Наукова стаття «Соціальні медіа як інструмент розвитку комунікативної компетенції 

майбутніх журналістів» (Scopus, індексується в липні 2022 року) 

12.  Тимошик Микола Степанович, доктор філологічних наук, професор 

1. Тимошик М. Стандарти журналістики: поняття, ґенеза, зміст, практика. Український 

Інформаційний Простір». 2022. Ч. 1(9). С. 30-56.  

http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/257058/253992 

2. Тимошик М. Наука у час війни: чин покликаних чи безрозбірливе заробітчанство.  

Український Інформаційний Простір». 2022. Ч. 1(9). С. 250-256.  

http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/257230/254134 

3. Тимошик М. Від головного редактора. Переднє слово. Український Інформаційний 

Простір». 2022. Ч. 1(9). С. 7-10.   

http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/257054/253983 

4. Тимошик М. Український дитячий журнал на еміграції як специфічний тип видання 

(на матеріалах лондонського місячника «Юні Друзі»). Вісник Львівського 

університету. Серія Журналістика. 2022. Вип. 51. С. 46-61.   

5. Тимошик М. «Новий Літопис» журнал: Енциклопед. ст. Енциклопедія Сучасної 

України. Київ, 2021. Т. 23: Нг–Ня. С. 578. (січень 2022) 

6. Тимошик М. Рашистський журнал в українській обгортці: у Києві готуються 

відновити «Науку и технику». Детектор Медіа (Інформаційно-аналітичне видання для 

журналістів і про журналістику).  2022. 1 квіт. 

https://detector.media/blogs/article/198051/2022-04-01-rashystskyy-zhurnal-v-ukrainskiy-

obgorttsi-u-kyievi-gotuyutsya-vidnovyty-nauku-y-tekhnyku/. 

7. Тимошик М. Безграмотність і суржикізація журналістики як тривожна тенденція. 

Детектор Медіа. 2022. 6 трав. https://detector.media/blogs/article/198928/2022-05-06-

bezghramotnist-i-surzhykizatsiya-zhurnalistyky-yak-tryvozhna-tendentsiya/.  

8. Тимошик М. Професор Огієнко та його «Заповіт з умовами»: До 140-річчя від дня 

народження першого міністра освіти УНР та Головноуповноваженого уряду УНР. 

Граніт науки: Щотижневе видання про українську і світову науку.  2022. 2 січ. 

Електр. ресурс: https://un-ci.com/ru/2022/01/02/12-ma/. 

9. Тимошик М.  Іван Огієнко (митрополит Іларіон): 12 маловідомих фактів із життя та 

діяльності. Мультимедійна онлайн-лекція, організована Українським інститутом 

національної пам’яті (УІНП), трансляція - на платформі УІНП о 12.00 14 січня 2022 р. 

2022. 14 січ. Час показу – 1 год. 25 хв. Мережева платформа ЮТУБ. 

10. Тимошик М. Сучасний мученик за правду з Данини: до 25-річчя звірячого вбивства 

журналіста й активіста відродженої УАПЦ Володимира Кательницького.  URL: 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.47.11.6
https://doi.org/10.24234/wisdom.v20i4.572
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/257058/253992
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/257230/254134
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/257054/253983
https://detector.media/blogs/article/198051/2022-04-01-rashystskyy-zhurnal-v-ukrainskiy-obgorttsi-u-kyievi-gotuyutsya-vidnovyty-nauku-y-tekhnyku/.0
https://detector.media/blogs/article/198051/2022-04-01-rashystskyy-zhurnal-v-ukrainskiy-obgorttsi-u-kyievi-gotuyutsya-vidnovyty-nauku-y-tekhnyku/.0
https://detector.media/blogs/article/198928/2022-05-06-bezghramotnist-i-surzhykizatsiya-zhurnalistyky-yak-tryvozhna-tendentsiya/
https://detector.media/blogs/article/198928/2022-05-06-bezghramotnist-i-surzhykizatsiya-zhurnalistyky-yak-tryvozhna-tendentsiya/
https://un-ci.com/ru/2022/01/02/12-ma/


Svoboda.FM (Інформаційно-аналітичний портал). 2022. 25 січ. 

http://svoboda.fm/politics/ukraine/283382.html. 

11. Тимошик М. Переклад Біблії українською мовою — живий пам’ятник Іванові 

Огієнку. Інтерв’ю кореспондентові Громадського радіо Василеві Шандру з нагоди 

140-річчя Івана Огієнка. 2022. 11 січ. Електр. ресурс: 

https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/pereklad-biblii-ukrains-koiu-movoiu-

zhyvyy-pam-iatnyk-ivanovi-ohiienku-mykola-

tymoshyk?fbclid=IwAR207i_bTbhxH6eJVK9gLiZKEKxEfGSg-

xQkDBTTm8LwXrB1y8iOwzm4Cyk. 

12. Тимошик М. Іван Огієнко: відомий і невідомий. Інтерв’ю кореспондентці 

Громадського Радіо-Житомир Ірині Самарцевій з нагоди 140-річчя від дня 

народження Івана Огієнка. Прямий ефір. 2022. 14 січ. 17.20-1800. Електронний 

ресурс:  https://fex.net/ru/s/vlel4df. 

13. Тимошик М. З приводу виселення чернігівської "Просвіти". Сіверщина. 2022. 5 cіч. 

Електр. ресурс: 

https://siver.com.ua/news/z_privodu_viselennja_chernigivskoji_prosviti/2022-01-05-30117 

14. Міжнародна наукова конференція «Москва гнітить нам тіло й  душу»:  До 140-річчя 

від дня народження видатного державотворця і вченого, провідника української нації 

Івана Огієнка. Організатори: Інститут українознавства МОН України, НПУ ім. М. 

Драгоманова, Всеукраїнське товариство «Просвіта». 2022. 18 січня.  Виступ з 

головною мультимедійною доповіддю на тему: «Уроки Івана Огієнка в контексті  

сучасних проблем українського державотворення». Онлайн за посиланням у 

застосунку  Zoom. Ідентифікатор конференції: 882 7362 4129. Код доступу: 748155. 

https://us02web.zoom.us/j/88273624129?pwd=TU9MZkcwdkZCRlVBVXRJbkNpSEFLZz

09. 

13.  Полісученко Анна Юріївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший 

викладач 

1. Полісученко А. Ю. Формування іміджу відеоблогерів на українському телебаченні. 

Збірка Міжнар. наук.-практ. конф., М-во освіти і науки України, М-во культури 

України. Київ. Нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2022. 

2. Polisuchenko, A., Dosenko, A., Sytnyk, O., Horska, K., Maksymova I. Academic mobility as 

a key factor for the future development of education. Society of Ambient Intelligence - 2022 

(ISCSAI 2022) (подано до друку) 

14.  Отрішко Марина Анатоліївна, асистент 

1. Культурні та креативні індустрії в місті як сучасний сегмент культурно-мистецької 

освіти. Всеукраїнська наукова конференції «Філософія культурно-мистецької освіти», 

24 березня 2022 р. Київ: КНУКіМ, 2022. 

2. Культурний текст міста як чинник формування іміджу. Міжнародна науково-

практична конференція «Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики», 17-18 березня 

2022 р. Київ:  КНУКіМ, 2022. 

15.  Чебан Вікторія Олександрівна, асистент  

1. «PR-інструментарій у рекламі епохи модерну», КНУКІМ, КУК: «Україна у світових 

глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство» ІV міжнародна науково-

практична конференція 23–24 березня 2022 року (227-229 с.) 

 

 

IV. Науково-творча робота 

У 2021/2022 навчальному році були проведені такі заходи: 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 
Стан виконання 

1.  Кіноперегляд на ФPRЖК 22.09.2021 Виконано 

2.  Вечір ігор на ФPRЖК 01.10.2021 Виконано 

http://svoboda.fm/politics/ukraine/283382.html
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/pereklad-biblii-ukrains-koiu-movoiu-zhyvyy-pam-iatnyk-ivanovi-ohiienku-mykola-tymoshyk?fbclid=IwAR207i_bTbhxH6eJVK9gLiZKEKxEfGSg-xQkDBTTm8LwXrB1y8iOwzm4Cyk
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/pereklad-biblii-ukrains-koiu-movoiu-zhyvyy-pam-iatnyk-ivanovi-ohiienku-mykola-tymoshyk?fbclid=IwAR207i_bTbhxH6eJVK9gLiZKEKxEfGSg-xQkDBTTm8LwXrB1y8iOwzm4Cyk
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/pereklad-biblii-ukrains-koiu-movoiu-zhyvyy-pam-iatnyk-ivanovi-ohiienku-mykola-tymoshyk?fbclid=IwAR207i_bTbhxH6eJVK9gLiZKEKxEfGSg-xQkDBTTm8LwXrB1y8iOwzm4Cyk
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/pereklad-biblii-ukrains-koiu-movoiu-zhyvyy-pam-iatnyk-ivanovi-ohiienku-mykola-tymoshyk?fbclid=IwAR207i_bTbhxH6eJVK9gLiZKEKxEfGSg-xQkDBTTm8LwXrB1y8iOwzm4Cyk
https://fex.net/ru/s/vlel4df
https://siver.com.ua/news/z_privodu_viselennja_chernigivskoji_prosviti/2022-01-05-30117
https://us02web.zoom.us/j/88273624129?pwd=TU9MZkcwdkZCRlVBVXRJbkNpSEFLZz09
https://us02web.zoom.us/j/88273624129?pwd=TU9MZkcwdkZCRlVBVXRJbkNpSEFLZz09


3.  Майстер-клас «Креативні 

комунікації. Брендинг» 

18.11.2021 Виконано 

4.  Digital-марафон 13.12.2021 Виконано 

5.  Майстер-клас журналіста 

Володимира Бірюкова 

14.12.2021 Виконано 

6.  Новорічний Giveway від ФPRЖК 23.12.2021 Виконано 

7.  Поїздка в Карпати 31.01.2022 Виконано 

8.  Giveway на ФPRЖК до Дня всіх 

закоханих 

14.02.2022 Виконано 

9.  Медіафестиваль  «BEST WEEKEND 

FEST» (онлайн) 

15.03.2022 Виконано 

10.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Імідж і репутація: 

сучасні тенденції і виклики» (онлайн) 

19-20.03.2022 Виконано 

11.  Творчий конкурс «Мамо, я студент» 

(онлайн) 

29.04.2022 Виконано 

12.  Прямі ефіри для абітурієнтів щомісяця Виконано 

13.  Медіафестиваль «BestWeekendFest» 

(онлайн) 

16.05.2022 Виконано 

 

V. Організаційна робота 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Відмітка  про 

виконання 

1.  Організація та 

проведення засідань 

кафедри зв’язків з 

громадськістю та 

журналістики, зокрема 

на платформі  Zoom 

2 рази на місяць В.о.зав. 

кафедри 

 

Виконано 

2.  Оновлення  лекційних 

матеріалів, тематики 

практичних занять, 

розробка методичних 

порад для студентів 

До 1.10.21 р. 

Оновлення змісту 

відповідно до 

нових наукових 

досліджень 

постійно 

протягом року 

В.о.зав. 

кафедри, 

викладачі 

Виконано 

3.  Підготовка та                                                                                                    

проведення відкритих 

занять,  

взаємовідвідування 

викладачів кафедри 

Протягом року В.о.зав. 

кафедри, 

викладачі 

Виконано 

4.  Оновлення й 

упорядкування бази 

даних професорсько-

викладацького 

Вересень 2021 р. Зав. 

лабораторії 

 

 

Виконано 



персоналу  та 

контингенту студентів  

5.  Забезпечення 

підготовки та 

своєчасного подання 

документації до відділу 

управління навчальним 

процесом та інших 

структурних 

підрозділів КНУКІМ 

Протягом року Зав. 

лабораторії 

 

 

 

Виконано 

6.  Здійснення постійного 

контролю за якістю 

навчального процесу 

(відвідування 

аудиторних занять) 

Протягом року В.о.зав. 

кафедри,  

викладачі 

кафедри 

Виконано 

 

 

V. Питання, що виносяться для обговорення на засіданнях кафедри   

 

Основні питання Місяць 

проведення 

Відповідальні 

1. Організаційні питання. Розподіл 

обов’язків між членами кафедри. 

2.Уточнення та закріплення за викладачами 

дисциплін кафедри на 2021-2022 н. р. 

3.Затвердження педагогічного навантаження 

викладачів. 

4.Затвердження індивідуальних планів 

викладачів. 

5. Дистанційна освіта. 

СЕРПЕНЬ В.о.зав. кафедри, 

викладачі 

1.Обговорення і затвердження плану 

наукової, виховної, науково-методичної 

роботи кафедри, науково-дослідної роботи 

студентів. 

2.Затвердження планів роботи кураторів 

академічних груп. 

3. Розгляд та затвердження графіків    

консультацій, відкритих лекцій, планів 

роботи кураторів, лабораторії, графіків 

консультацій бакалаврів, тематики 

кваліфікаційних робіт. 

4. Уточнення і затвердження програм 

практик для студентів 1, 2, 3, 4, 5 курсів. 

5. Обговорення   результатів 

взаємовідвідувань  занять. 

ВЕРЕСЕНЬ В.о.зав. кафедри, 

викладачі, куратори 

груп 

 

 

 

 

1. Підготовка до Дня студента. ЖОВТЕНЬ В.о.зав. кафедри, 



2. Проведення відкритих лекцій.  викладачі  

1. Аналіз   науково-методичного 

забезпечення   дисциплін   кафедри. 

2. Аналіз стану виховної роботи зі 

студентами. 

3. Обговорення питань з зимової заліково-

екзаменаційної сесії, затвердження 

тестових завдань до заліків. 

4. Організація та контроль за самостійною 

роботою студентів. 

5. Затвердження плану наукової роботи на 

2022 рік. 

ЛИСТОПАД В.о.зав. кафедри, 

викладачі, куратори 

груп 

 

 

 

 

1. Обговорення процесу проходження 

зимової сесії. 

2. Виховна робота зі студентами, що 

проживають в гуртожитку. 

3. Підготовка до практики студентів І-V 

курсів. 

4. Затвердження звіту про наукову роботу за 

2021 р. 

ГРУДЕНЬ В.о.зав. кафедри, 

викладачі, куратори,  

керівники практики 

 

1. Аналіз стану студентської науково-

пошукової роботи та підготовки до 

науково-практичних конференцій. 

2. Підведення підсумків заліково-

екзаменаційної сесії. 

3. Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями середніх шкіл м. Києва, 

м. Переяслав-Хмельницький, м. Вінниця 

та Вінницької обл. 

СІЧЕНЬ В.о.зав. кафедри, 

заступник зав. 

кафедри з 

профорієнтаційної 

роботи  

1. Підсумки виконання індивідуальних 

планів роботи викладачів за І півріччя 

2. Аналіз проходження студентами 

практики. 

ЛЮТИЙ 

 
В.о.зав. кафедри,  

керівники практики 

1. Аналіз підготовки наукової конференції 

2. «Дні науки в КНУКіМ». 

3. Підготовка кафедри до нового набору 

студентів. 

4. Підведення підсумків навчальної та 

виробничої практик студентів. 

БЕРЕЗЕНЬ 

 
В.о.зав. кафедри, 

викладачі 

 

1. Удосконалення навчально-виховної, 

методичної роботу зі студентами. 

2. Затвердження екзаменаційних тестів до 

літньої заліково-екзаменаційної сесії 

(дистанційне навчання). 

3. Затвердження тестових завдань до 

кваліфікаційного іспиту з фаху. 

КВІТЕНЬ 

 
В.о.зав. кафедри, 

викладачі 

 



1. Аналіз наукової роботи викладачів 

кафедри.  

2. Аналіз процесу підготовки до літньої 

екзаменаційної сесії в умовах воєнного 

часу. 

3. Затвердження тематичних планів 

спецкурсів на наступний навчальний рік. 

ТРАВЕНЬ В.о.зав. кафедри, 

заступник зав. 

кафедри з наукової 

роботи  

1. Обговорення й затвердження  виконання 

індивідуальних планів викладачами 

кафедри. 

2. Затвердження плану роботи кафедри на 

2022-2023 н.р. та педагогічного 

навантаження. 

3. Підведення підсумків  атестації та 

захистів кваліфікаційних робіт студентів 

4 курс                 ОС «Бакалавр». 

ЧЕРВЕНЬ 

 
В.о.зав. кафедри, 

викладачі 

 

 

VI. Виховна робота 

 

Головна мета виховної роботи кафедри – формування у студентської 

молоді комплексу особистісних якостей і рис характеру майбутнього фахівця та 

громадянина України, які поєднують глибокі знання, уміння і практичні 

навички, національну свідомість і гордість за свою Батьківщину, розвинену 

духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, політичну, фізичну, 

екологічну культуру. 

Досягнення окресленої мети здійснювалося за допомогою таких заходів: 

1. Сприяння розвитку студентського самоврядування, надання допомоги 

студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, 

працевлаштування, студентської творчості, фізкультури, спорту.  

2. Плани кураторів академічних груп містили в собі комплекс заходів щодо 

поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, 

дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у 

студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання 

громадських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів 

України.  

3. Активізація виховної роботи в академічних групах щодо національного 

громадянського виховання студентів, в основу чого слід покласти принципи 



гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, шанобливого 

ставлення до української мови і культури, формування культури 

міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної ідеї.  

4. Використанням кураторами академічних груп при роботі зі студентами 

особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою 

формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, 

посилення пропаганди проти асоціальної поведінки.  

5. Здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, 

заміщення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів 

кафедри, обов'язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та 

контролю за їх реалізацією.  

6. Формуванням особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою 

належність до історичних традицій і сучасних проявів української культури, 

чітко орієнтується в реаліях і перспективах всесвітньої соціокультурної 

динаміки та підготовлений до життя і праці в умовах глобалізації світу 

Виховна робота зі студентами кафедри зв’язків з громадськістю та 

журналістики проводилася за такими напрямами: 

- організація кураторських годин, на яких розглядаються питання стану 

дисципліни, успішності, побутові умови проживання в гуртожитках та на 

квартирах, умови безпеки в період дії воєнного стану; 

- морально-етичне виховання;  

- проведення масових заходів, участь студентів академічних груп в художньо-

творчому житті університету, інституту; 

- приділення уваги естетичному вихованню студентів шляхом відвідування 

культурних закладів, обговорення заходів, вистав, виставок, концертів тощо; 

- створення умов для організації змістовної практичної підготовки на базі 

лабораторії кафедри;  

- обговорення на засіданнях кафедри питань щодо відвідування та дисципліни 

студентів. 

Значна роль в організації і керівництві організаційно-виховною роботою в 

групах належить кураторам, які спрямовують навчально-виховний процес, 



співпрацюють зі студентами, їх батьками, викладачами. Куратори академічних 

груп у своїй роботі зі студентами  значну увагу приділи вирішенню таких 

питань: 

- допомога студентам в навчальній діяльності, вироблення в них навичок 

самостійної роботи з навчальним матеріалом; 

- контроль за систематичною навчальною діяльністю, дисципліною та 

відвідуванням занять студентами;  

- організація вільного часу студентів академічної групи; 

- залучення студентів до науково-дослідної роботи кафедри та практики. 

Детальніше виховна робота з окремими академічними групами студентів 

кафедри зв’язків з громадськістю та журналістики розкривається в звітах 

роботи кураторів.  

 

VII. Профорієнтаційна робота 

 

Одним із основних аспектів виховної роботи, спрямованої на підготовку 

учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві, є 

профорієнтаційна діяльність. Науково-педагогічні працівники кафедри зв’язків 

з громадськістю та журналістики регулярно проводять профорієнтаційну 

роботу з випускниками шкіл м. Києва та областей України. З метою мотивації 

абітурієнтів і показу пріоритетів спеціальності, своїми враженнями від 

навчального процесу діляться студенти кафедри, розповідають про  свою 

практичну журналістську, видавничу та PR-діяльність. 

Основними завданнями профорієнтаційної діяльності кафедри були: 

− поширення буклетів з інформацією про кафедру, особливості навчання за 

спеціальністю «Журналістика»  серед учнів, вчителів міста Києва й областей 

України; 

− запрошення школярів міста та області як гостей і учасників 

університетських і кафедральних заходів, зокрема проведення Zoom 

зустрічей; 




