
7.1. Публікаційна активність студентів: 

- Диплом ІІ ступеня Цюри М. у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 2017 

р. 

- Диплом І ступеня Широкової І. у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Журналістика» 2020 р. 

- Широкова І.А. Сучасна перекладна антологія: аспекти редакторської майстерності // 

Мова. Суспільство. Журналістика : матеріали XXІV Міжнародної науково-

практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови 

(Київ, 02 листопада 2018 р.). – К. : Інститут журналістики, 2018. – С. 66-69. 

- Широкова І.А. Промоція української книги в контексті діяльності Українського 

інституту книги // Роль інновацій в трасформації образу сучасної науки : Матеріали 

IІI Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 грудня 2019. – К.: Інститут 

інноваційної освіти, 2019. – С. 173-175. 

 

7.2. Засідання студентських наукових гуртків та Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених ІЖ: 

- 20 жовтня 2016 р. відвідування семінару УБА «План дій для нової візії Вашої бібліотеки»; 

- 1 листопада 2016 р. зустріч з представниками Наукового студентського товариства (НСТ) 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія 

Сковороди; 

- 2 листопада 2016 р. проведення конкурсу на логотип Наукового товариства Інституту 

журналістики; 

- 10 листопада 2016 р. відвідування конференції «Освітні напрямки розвитку наукових 

досліджень молодих учених»; 

- 17-18 листопада 2016 р. участь у конференції Української бібліотечної асоціації; 

- 18 листопада 2016 р. відвідування круглого столу «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа: портрет спеціальності»; 

- 23 листопада 2016 р. участь у студентській науковій конференції «Актуальні проблеми 

економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»); 

- 30 листопада 2016 р. воркшоп «Курсова робота як перше джерело натхнення» (Цюра М., 

Воскобойнікова-Гузєва О.В.); 

- 2 грудня 2016 р. відвідування Презентації клубу «Інтелект майбутнього» (Національна 

бібліотека України імені В. Вернадського); 

- 23 лютого 2017 р. участь у семінарі «Сторітеллінг: велика сила маленьких історій 

(Українська бібліотечна асоціація, Goethe-Institut); 

- 04 квітня 2017 р. проведення міської акції «Молодіжна наука – шлях до самореалізації»; 

- 6 квітня 2017 р. участь у ІІІ Студентській інтернет-конференції «Інформація. Наука. 

Бібліотека. Весна» (організатори Львівський національний університет імені Івана 

Франка, співорганізатори: Вроцлавський університет, Харківська державна академія 

культури, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка); 

- 13 квітня 2017 р. участь у майстер-класі «Наукове декларування: профіль науковця Google 

Академії»; 

- 25 квітня 2017 р. участь у III Науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих науковців «Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: 

історія, сучасність, перспективи» (Національна академія керівних кадрів культури та 

мистецтв (НАКККіМ), Київський університет імені Бориса Грінченка); 

- 28-29 квітня 2017 р. участь у круглому столі «Проблеми розвитку молодіжної науки в 

Україні» (Науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. І. Франка); 



- 22 березня 2018 р. участь у семінарі «Бібліотека як бренд міста» (Українська бібліотечна 

асоціація спільно з Goethe-Institut в Україні. Семінар проводила Бояринова Оксана, PR-

менеджер виконавчого офісу УБА, голова Молодіжної секції УБА); 

- 23 листопада 2018 року - організація участі НТ ІЖ у засіданні студентського наукового 

гуртка "Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій"; 

- 24 листопада 2018 року - організація участі НТ ІЖ у засіданні студентського наукового 

гуртка "Неформальна медіа-освіта"; 

- 28 листопада 2018 року – організація та участь у майстер-класі на тему "Еволюція правди: 

від пражурналістики - до постжурналістики" (доповідач – С.І. Петренко, аспіранткою 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасники дискусії у 

процесі майстер-класу - Хамедова Ольга Анатоліївна, кандидат філологічних наук,  доцент 

кафедри журналістики та нових медіа, та Досенко Анжеліка Костянтинівна, кандидат наук 

із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики та нових медіа); 

- 15 листопада 2018 року - організація участі НТ ІЖ у засіданні студентського наукового 

гуртка "Інтерактив"; 

- Лекція «Як писати наукові статті» (19.02.19) (Н.М. Вернигора); 

- Зустріч з Яною Хром’як або «Як поїхати навчатися у Вільнюс» (20.03.19); 

- Зустріч із Лесею Терлецькою для обговорення наукової доповіді «Сучасні дослідження 

складових інформаційної культури особистості» (09.04.19); 

- Майстер-клас: "Наукова стаття в Україні та світі" (20.05.19) (О. В. Харченко); 

- 21 вересня 2019 р. відрядження до м. Умань (Черкаська обл.) для участі в екскурсіях із 

елементами театралізації («Центральна частина міста – осередок культурного життя Умані 

к. XVIII – п. ХІХ ст.» і «Фентезі-парк або нова історія Софіївки») та налагодження 

наукової співпраці з Науковим товариством Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини; 

- засідання наукового гуртка з медіа-освіти «Роль журналістів у попередженні 

кібербулінгу», зокрема секції «Медіа-психологія» Всеукраїнського форуму з соціальної 

психології (8.11.2019) (Фруктова Я.С.); 

- засідання наукового гуртка «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій» 

(22.11.2019) (Сошинська В.Є.); 

- 11 березня 2020 Зустріч “Молода українська наука: реалії та перспективи” (Вернигора 

Н.М.); 

- 5 засідань НТ (проєкт “Київ – наукова Мекка”: розроблення концепції, розподіл 

виконавців та завдань; збирання та оформлення матеріалів у форматі путівника; 

узгодження зібраних матеріалів, обрання форми структурування матеріалів) (жовтень, 

листопад, грудень 2019, січень, лютий 2020); 

- 6 засідань НТ з обговорення та аналізу студентських наукових заміток англійською мовою 

(вересень, жовтень, листопад, грудень 2019, зустріч із Харченком О.В.), “Інноваційні 

стратегії наукових видань” (12.11.2019, зустріч із Крайніковою Т.С.). 
 

Через карантин відтерміновуються такі заходи та проєкти: 

- Участь у ХVIII Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності» (конференцію 

перенесено рганізаторами); 

- Круглий стіл “Сучасні українські твори для дітей у науковому та художньому 

дискурсах” (Вернигора Н.М.); 

- Зустріч “Австралійська система освіти” (Джинджора Н.); 

- Проєкт “Київ - наукова Мекка” (Савотіна В.); 

- Зустріч  “Електронний науковий світ” (Заніздра О.О.). 

 

8. Інші види діяльності та іміджеві заходи: 



- Участь членів НТ ІЖ у XVIІ Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності» (14-15.03.19); 

- Участь та допомога в організації та проведенні круглого столу з видавцями-практиками 

з питань підготовки фахівців з видавничої справи та редагування «Актуальні питання 

підготовки фахівців з видавничої справи та редагування» (27.03.19). 
 


