
КИЇВСЬКИЙ   УНІВЕРСИТЕТ   ІМЕНІ   БОРИСА   ГРІНЧЕНКА  
НАУКОВІ   ЗАХОДИ   КАФЕДРИ   ЖУРНАЛІСТИКИ   ТА   НОВИХ   МЕДІА   У   2019-2020   РР.  

Міжнародні   наукові   заходи   у   структурних   підрозділах  

 Міжнародна  науково-практична  конференція  «Медіазнавчі  студії  в  освітньому  та  науковому          
дискурсах»  

13   листопада   
2020   року  

Члени   кафедри  

Всеукраїнські   заходи   у   структурних   підрозділах  

 Всеукраїнська   науково-практична   онлайн-конференція   «Інтернет-журналістика   та   сучасні  
технології   в   сучасних   медіа»  
 

31   березня   
2020   року  

зав.кафедри  журналістики  та    
нових  медіа,  доц.  Гандзюк     
В.О.  

Наукові   заходи   у   структурних   підрозділах:   кафедра   журналістики   та   нових   медіа   Інституту   журналістики  

Науково-методологічний   семінар   кафедри   журналістики   та   нових   медіа,   науковий   конкурс,   симпозіум  

 Репрезентація  сексуального  насильства  в  українській  радянській  пресі  1920-1930-х  років:          
ідеологічний   контекст.   
  

листопад   2019  Доц.   Хамедова   О.В.  

   Специфіка   роботи   тележурналістів   в   умовах   збройного   конфлікту  
 

грудень   2019  Доц.   Лісневська   А.Л.  

 Науково-методологічний  семінар “Стівен  Кінг,  Рей  Бредбері,  Чак  Паланік:  секрети  створення           
художнього   тексту”  
 

лютий   2020  Пастушина   В.М.  

 Науково-методологічний  семінар-тренінг  “Типові помилки  в  мовностилістичному      
використанні   іменників   та   прикметників   у   журналістському   тексті”  

січень   2020  Бадрак   Б.М.  

 Науково-методологічний  семінар  “Репортаж  на  військову  тематику  в  сучасних  друкованих          
медіа:   комунікаційно-жанрові   та   стильові   особливості”  
 

  лютий   2019  Доц.   кафедри   Бикова   О.М.  

 Науково-методологічний  семінар-тренінг  “Методи  аналізу  зовнішньої  політики  як  інструменти         
висвітлення   міжнародних   подій”  

березень   2020  Гондюл   О.Д  



 

 Науково-методологічний  семінар-тренінг  “Неформальна  медіаосвіта  в  Україні:  наукова        
рефлексія ”  

 

березень   2020   Доц.   Фруктова   Я.С.  

 Науково-методологічний  семінар  “Особливості  дизайну  та  структури  вінницьких        
онлайн-видань”  

квітень   2020  Дяченко   М.В.  

 Проведення   наукового   конкурсу   «Грінченківський   амбасадор   науки».  
Визначення  переможців  в  номінаціях:  Науковець-аналітик,  Науковець-інноватор,       
Науковець-лідер,   Науковець-ентузіаст  

травень   2020  Гондюл   О.Д  

 Міжкафедральний   симпозіумом   «Мас-медійний   простір   Київщини   2020»   
 

травень   2020  зав.кафедри  журналістики  та    
нових  медіа,  доц.  Гандзюк     
В.О.  
 

Студентська   наукова   робота   та   діяльність   Наукового   товариства   студентів,   аспірантів,   докторантів   і   молодих   вчених  

 Гурток   «Неформальна   медіаосвіта»  протягом   року  Доц.   Фруктова   Я.С.  

 Проведення  дискусії  у  форматі  «Акваріум»  на  тему:  «Чорні  лебеді  міжнародної  журналістики:            
приборкати   чи   приручити»   
 

листопад   2019  Гондюл   О.Д  

 Науково-методологічний   семінар-тренінг   кафедри   журналістики   та   нових   медіа   «Технологія  
підготовки   журналістських   матеріалів   про   людей   з   інвалідністю»   за   участю   Ірини   Виртосу,  
журналістки   Центру   прав   людини   ZMINA,   координаторки   Журналістської   мережі   з   прав  
людини  

10   грудня   2019   р.  
студенти   3   курсу  

спеціальності  
«Журналістика»  

зав.  кафедри  журналістики    
та  нових  медіа,  доц.  Гандзюк      
В.О.  
 

 Проведення   І   туру   олімпіади   з   журналістики  Грудень   2019  Доц.   Фруктова   Я.С.  

 Круглий  стіл  на  тему:  «Вплив  КСВ  проектів  компаній  світу  на  підвищення  їх  репутації.  Роль               
медіа-   та   інтернет-засобів»   
 

лютий   2020  Гондюл   О.Д  

 Підготовка  робіт  студентів  1-го  й  2-го  курсів  до  конкурсу  «Фактчек  для            
журналістів-початківців»   

протягом   року  Доц  Росінська  О.А.,    
Журавська   О.В.  



 Підготовка   робіт   студентів    до   конкурсу   наукових   робіт  протягом   року  Доц   Росінська   О.А.  

 Підготовка   студентів   до   ІІ   туру   олімпіади   з   журналістики  протягом   року  Доц.   Фруктова   Я.С.  

 Керівництво   кваліфікаційними   проектами   студентів   СВО   бакалавра   та   магістра  протягом   року  Викладачі   кафедри  

 Передзахисти   магістерських   проектів   з   журналістики   та   медіакомунікацій;   бакалаврських  
проектів   студентів   5   курсу   заочної   форми   навчання  

13,   20  
листопада,   
16   грудня  
2019   року  

Викладачі   кафедри  

 Захисти   магістерських   проектів   з   журналістики   та   медіакомунікацій  20,   21,   23  
грудня   

2019   року  

Викладачі   кафедри  

 Передзахисти   бакалаврських   проектів   з   журналістики  Травень   
2020   року  

Викладачі   кафедри  

 Захисти   бакалаврських   проектів   з   журналістики  Червень   
2020   року  

Викладачі   кафедри  

 

 
Завідувач   кафедри   журналістики   та   нових   медіа                                                           Гандзюк   В.О.  


