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Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

                     

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з наукової роботи 

 ______________  Шевчук С.М. 

« ____ » ______________ 2016 р. 

Тематична картка науково-дослідної роботи кафедри журналістики 

                                                                                         (назва кафедри) 

Актуальні проблеми журналістикознавства та підготовки фахівців 

медіасфери 

 
 

Термін виконання роботи 

початок «01» січня 2016 р. 

закінчення «01» січня 2019 р. 

 

Науковий керівник Баландіна Надія Францівна, доктор філологічних наук, професор 

                                                          (ПІП, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Мета роботи: дослідження актуальних питань журналістики в контексті сучасних 

соціальних комунікацій для впровадження результатів у викладацьку практику, роботу з 

обдарованими учнями та залучення студентів до наукової діяльності; окреслення й 

розвиток медіаосвітніх можливостей журналістських і редакторських дисциплін. 

 

Короткий зміст і очікувані результати: створення підручників, навчально-методичних 

посібників та хрестоматій, написання статей із зазначеної проблематики, публікація їх у 

зарубіжних виданнях і фахових виданнях України; участь у міжнародних і всеукраїнських 

конференціях, проведення кафедрального науково-методичного семінару «Актуальні 

проблеми журналістики в контексті сучасних соціальних комунікацій», підготовка 

електронних збірників за результатами семінару. 

 



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

№ 

п/п 

Зміст етапу 

Термін 

виконання (рік, 

квартал) 
Виконавці Очікувані 

результати 

1. Розробка наукової та 

науково-методичної 

тематики: ключові 

медійні категорії у 

сприйняття школярів 

і студентів, 

медіатворчість на 

уроках мови 

2016 Проф. 

Баландіна Н.Ф. 

2 підручники з 

грифом МОН 

(Російська мова для 

8 класу; для 8 класу, 

4 рік навчання),  1 

стаття у фаховому 

виданні України, 

участь у 3 

міжнародних і 2 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2017 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2018 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 



результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2019 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2. Розробка наукової та 

науково-методичної 

тематики: проблема 

спадкоємності в 

публіцистиці, робота 

з обдарованими 

учнями в контексті 

журналістської 

творчості 

2016 Проф. Семенко С.В. 1 стаття в 

зарубіжному 

виданні, 2 статті у 

фахових виданнях 

України, участь у 2 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2017 монографія 

(«Національні 

ідеали у 

публіцистичній 

спадщині роду 

Драгоманових-

Косачів»), 

хрестоматія для 

студентів-

журналістів 

факультету 

філології та 



журналістики   

(«Публіцистика 

Драгоманових-

Косачів»), статті у 

фахових виданнях 

України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2018 навчально-

методичний 

посібник для 

студентів-

журналістів 

факультету 

філології та 

журналістики 

(«Видання 

Полтавщини: від 

давнини до 

сучасності»), статті 

у фахових виданнях 

України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2019 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 



2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

3. Розробка наукової та 

науково-методичної 

тематики: мас-медіа 

та публічна історія, 

методика написання 

журналістських 

матеріалів для 

Інтернет-ЗМК 

2016 Доц. Шебеліст С.В. 

участь у 

Міжнароднаій 

історичній 

конференції 

(Варшава, 

Республіка 

Польща). 

Виступ у рамках 

циклу публічних 

лекцій 

Полтавського 

історичного 

товариства 

«Науковці про 

історію та 

сучасність 

доступною мовою», 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2017  статті у фахових 

виданнях України, 

участь у 2-3 

міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 



2018 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2019 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

4. Розробка наукової та 

науково-методичної 

тематики: рецепція 

Тараса Шевченка в 

Республіці Білорусь, 

професіограма 

сучасного журналіста 

2016 Доц. Кудряшов Г.О. видання «Молитва 

до Тараса під 

білоруським небом: 

пошанування 

Т.Г. Шевченка в 

Білорусі на зорі XX 

ст.», 1 стаття в 

наукометоричному 

журналі, участь у 2 

міжнародних і 1 

всеукраїнській 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-



методичного 

семінару 

2017 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2018 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2019 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 



5. 

Розробка наукової та 

науково-методичної 

тематики: показники 

публіцистичної 

майстерності, 

інформаційний, 

композиційний та 

психолінгвістичний 

компоненти 

публіцистичного 

тексту: шляхи аналізу 

на заняттях із 

журналістикознавчих 

дисциплін 

2016 Доц. Свалова М.І. 1 матеріали 

конференції в 

зарубіжному 

виданні, 1 матеріали 

конференції, видані 

в Україні, участь у 1 

міжнародній і 1 

всеукраїнській 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2017 статті у фахових 

виданнях України, 

участь у 2-3 

міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2018 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 



2019  статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

6. Розробка наукової та 

науково-методичної 

тематики: 

медіатизація міського 

простоу, сучасні 

візуальні практики 

2016 Доц. Лисенко Л.І. 1 матеріали 

конференції, видані 

в Україні, 1 стаття у 

виданні, що не 

належить до 

фахових, участь у 1 

міжнародній і 1 

всеукраїнській 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2017 статті у фахових 

виданнях України, 

участь у 2-3 

міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2018 статті у фахових 



виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2019 статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

7. 

 

Розробка наукової та 

науково-методичної 

тематики: жанрові 

модифікації в 

сучасному недійному 

просторі, методика 

написання 

журналістських 

матеріалів для 

громадсько-

політичних газет 

2016 Ст. викл. Зелік О.А. 2 матеріали 

конференцій, видані 

в Україні, участь у 1 

міжнародній і 5 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2017 статті у фахових 

виданнях України, 

участь у 2-3 

міжнародних / 

всеукраїнських 



конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2018 статті у фахових 

виданнях України, 

участь у 2-3 

міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

2019  статті у фахових 

виданнях України й 

зарубіжних 

виданнях, участь у 

2-3 міжнародних / 

всеукраїнських 

конференціях, 

участь у підготовці 

збірника за 

результатами 

щорічного 

кафедрального 

науково-

методичного 

семінару 

Науковий керівник                                                               Баландіна Надія Францівна 

                                                                 (підпис) 

Погоджено на засіданні кафедри журналістики «05» січня 2016 р., протокол № 10 

 

 

 

Завідувач кафедри                                  

                                                                (підпис)                 Баландіна Надія Францівна 


