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ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ НОВИХ МЕДІЙ НА 2021 - 

2026 РОКИ 

 
 Ціль Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 

Залучені ресурси Дата 

виконання 

І. Кадровий склад 

1.1 Підвищення якісного 

складу викладачів 

кафедри, підвищення 

рейтингів та підтримка 

їх професійного 

зростання задля 

забезпечення якості 

освітнього процесу 

 

 

1. Працівники кафедри: 

Доценти-5 

Асистенти-4 на 2, 025 окл. 

Аспіранти- 5. 

Середнє навантаження по 

кафедрі: 608,9 год. (2020-2021 

н.р.) 

Упродовж 5 років канд. 

дисертації захистили 3 

працівники кафедри. 

------------- 

2. Заплановано захист: 

- доктор. дисертації-1; 

 - канд.дисертацій-2 

3. Заплановано підвищення 

рейтингових балів викладачів 

кафедри: 

- через залучення до 

міжнародних освітніх 

програм; 

- публікацію одноосібних  

монографій; 

-публікацію колективної 

англомовної монографії. 

 

         

 

Усі працівники 

кафедри 

              

 

 

 

 

Докторант кафедри,  

асистент каф-ри,  

аспірант каф-ри 

 

 

 

усі викладачі 

кафедри 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

2021 р. 

2021 р. 

2023 р. 

 

 

 

 

 

2021-2026 

1.2 Поглиблення інтеграції 

викладачів у 

міжнародний освітньо-

науковий простір  

Використати отримані 

знання та досвід задля 

впровадження 

Міжнародне стажування 

Усі доценти кафедри 

пройшли міжнародне 

стажування. Максимально 

сприяти, щоб міжнародне  

стажування пройшли всі 

Через програму 

обміну між 

університетами 

Львова та Познані 

(Польща) викладачі, 

які не проходили 

міжнародного 

Березень 

2021 -

2026рр.. 
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інноваційних освітніх 

програм та створення 

міждисциплінарної 

програми з VR-

журналістики 

викладачі.  стажування; 

Завдяки діючій 

програмі 

«Erasmus+»; 

 

1.3 Використання 

інноваційних форматів 

викладання і навчання, 

розроблення 

авторських методик,  

розроблення 

інтерактивних курсів   

Стажування в Україні на базі 

Університетської  програми 

вдосконалення 

викладацької майстерності; 

Участь у внутрішній 

мобільності викладачів.  

 

 

Планові стажування; 

 

Усі, кому 

запропонують/запро

сять 

 

 

2021-2026 

 

ІІ. Освітня діяльність 

2.1 Акредитація освітніх 

магістерських програм. 

Ліцензування 

Вклад в акредитацію 

бакалаврських програм 

 

Акредитація освітньої 

програми «Журналістика», 

магістр; 

Залучити успішних 

випускників факультету та 

роботодавців до 

акредитаційного процесу 

 

Кадровий 

потенціал 

кафедри та 

факультету 

2022-2023 

р.р. 

2.2 Впровадження 

електронних курсів та 

розвиток навчально-

методичного 

забезпечення на базі 

інтернет- платформ для 

ефективної організації 

освітнього процесу 

Випуск колективного 

навчального інтерактивного 

посібника та навчально-

методичних електронних 

силабусів/програм  

Викладачі 

кафедри 

2023 р. 

2021-2026р.р. 

2.3 Розвиток інноваційних 

технологій у 

журналістиці: відео-

360, VR та AR 

технології 

У співпраці з  

технологічними 

факультетами університету 

та е-медіаресурсами Львова  

на базі факультетської 

лабораторії  працювати над  

спільними проєктами 

Викладачі 

кафедри + 

навчальна 

лабораторія 

КіТ(Контент і 

Технології), 

2021-2026р.р. 

2.4 Дбати про постійне 

оновлення дисциплін 

кафедри 

Розміщувати нові й 

оновлювати актуальні 

програми та силабуси 

дисциплін 

Викладачі 

кафедри 

2021-2026р.р. 

2.5 Поглиблення інтеграції На базі магістерської Викладачі 2022 р. 
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кафедри/факультету в 

світовий освітній простір  

програми запровадити спільну 

програму подвійних 

магістерських дипломів з 

факультетом журналістики 

університету  ім. А.Міцкевича 

(Познань) 

кафедри/факульте

ту 

2.6 Розвиток  внутрішньої 

системи забезпечення 

якості освіти 

На базі новоствореної 

лабораторії КіТ, на матеріалах 

опитування випускників та 

працедавців відстежувати та 

впроваджувати в навчання 

інноваційні медіатехнології 

викладачі 

кафедри і 

запрошені 

працедавці 

 

2021-2026р.р. 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

3.1.1 Підвищення якості 

наукових досліджень 

Сприяти вчасному захисту 

дисертаційних робіт кафедри; 

 

Колектив 

кафедри, 

керівники 

аспірантів 

 

2021-2026 рр. 

3.1.2 Підвищення якості 

наукових досліджень у 

співпраці з іншими 

науковими установами 

Співпраця викладачів 

кафедри з Інститутом екології 

масової інформації (ЛНУ 

ім.І.Франка) та ІМІ 

ім.П.Орлика 

Колектив 

кафедри, Інститут 

екології масової 

інформації, ІМІ  

 

2021-2026 рр. 

3.2 Підвищення 

публікаційної активності 

викладачів кафедри, в 

т.ч. в журналах  з імпакт-

фактором 

Проведення семінарів про 

гуманітарні дослідження у 

Web of Science; 

Збільшення кількості 

публікацій у професійних 

журналах та з імпакт-

фактором до 1 в рік на 

захищеного викладача 

Участь у міжнародних 

конференціях 

 

 

 

Колектив кафедри 

 

2021-2026р.р. 

 

 

До 2024р. 

3.3 Публікація монографій, 

у тому числі іноземними 

мовами 

Публікація: 

- трьох одноосібних  

монографій; 

 

- колективної англомовної 

монографії 

 

Александров П., 

Бурич О., 

Погранична З. 

 

Колектив кафедри 

та її  аспіранти 

2021-2022р.р. 

 

 

2023 р. 

3.6. Долучення викладачів 

кафедри до світової 

Доопрацювати і щорічно 

оновлювати наукові профілі 

науково-педагогічних 

Викладачі 

кафедри 

2021-2026р.р 
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наукової бази даних 

 

працівників кафедри у 

наукометричних базах  

 

3.7 Залучення студентів, 

аспірантів, докторантів  

до досліджень кафедри 

Спільні з викладачами 

публікації у професійних та 

фахових журналах, підготовка 

до молодіжних конференцій, 

наукових та професійних 

конкурсів 

Усі викладачі та 

аспіранти 

кафедри 

 

 

2021-2026р.р. 

3.8. Збільшити кількість 

освітніх і наукових 

міжнародних проєктів і 

ґрантів та обсягу їхнього 

фінансування 

Продовжити співпрацю в 

рамках проекту Еразмус+ 

КА2  «Журналістська 

освіта задля демократії в 

Україні: розробка 

стандартів, доброчесність 

та професіоналізм» 598964-

EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-

CBHE-JP DESTIN; 

Розвивати та стимулювати 

проєктну культуру на 

кафедрі 

 

 

Габор Н., 

Залізняк Ю., 

Лавриш Ю. 

 

 

 

20221-

2026р.р. 

 Сприяти поширенню  

міжнародних стандартів 

у журналістській освіті 

Залучати викладачів 

зарубіжних університетів 

до викладання на кафедрі; 

Запрошувати викладачів та 

дослідників зарубіжних 

університетів до участі в 

кафедральних семінарах та 

наукових конференціях 

 

 

Габор Н., 

Залізняк Ю., 

Лавриш Ю. 

 

 

2021-2026р.р. 

ІV. Соціально-виховна робота  

4.1 Профорієнтаційна 

робота 

Робота зі старшокласниками 

на базі курсів з 

медіаграмотності,  

журналістських гуртків, МАН 

та бакалаврами інших 

факультетів на спільних 

міждисциплінарних заходах  

 

Александров П.,  

Викладачі 

кафедри 

 

2021-2026р.р. 

4.2 Сприяти 

студентоцентричній 

моделі освіти 

Активна співпраця зі 

студентами через порадників 

 Порадники 

кафедри 

2021-2026р.р. 

4.3. Формувати академічну 

доброчесність серед 

Проводити спільні заходи для 

викладачів та студентів-

Усі викладачі Постійно 
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кафедральних учасників 

освітнього процесу 

магістрів-аспірантів, 

присвячені проблемам 

академічної доброчесності 

4.5. Виховний процес Проводити спільні заходи зі 

студентами та магістрами 

кафедри, які будуть мати 

виховний процес 

Усі викладачі 

кафедри 

Постійно 

V. Промоція кафедри 

5.1 Представлення кафедри 

у мережі 

Продовжувати й надалі 

активну промоцію кафедри у 

ФБ 

https://www.facebook.com/new

medialviv/ 

Оновити веб-сторінку  

кафедри, орієнтуючись на 

проведений  студентський 

аналіз її привабливості та 

функціональності 

Погранична З. 

 

 

 

Александров П., 

Чубенко К. 

2021-2026р.р. 

5.2 Промоція факультету та 

університету 

Продовжити роботу над 

студентськими проєктами про 

видатних науковців 

факультету та університету 

 

Александров П. 

 

2021-2026 

р.р. 

5.3 Підтримка 

корпоративних інтересів 

Заохочувати студентів та 

викладачів кафедри 

поширювати цікаву та 

корисну інформацію про 

кафедру-факультет-

університет через приватні 

соціальні мереж 

Кожен викладач 

кафедри 

2021-2026р.р. 

 

 

Претендентка на посаду завідувача 

 кафедри нових медій                                                               доцент Габор Н.Б. 
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