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Заходи

Науковий онлайн-квест «ІЖмедіа у пошуках сенсу»

 Науковий онлайн-квест «ІЖмедіа у пошуках сенсу»— це освітньо-розважальна
наукова гра-змагання, спрямована на розвиток фахових навичок у
формуванні термінологічної компетентності студентів Інституту
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

 Завдання квесту – ознайомлення студентів із поняттєво-термінологічним
апаратом сучасного медіазнавства, із термінами з компонентом медіа- та
їхніми значеннями на офіційних сторінках Наукового товариства ІЖ в
інстаграмі,фейсбуці та телеграмі.

 Дата проведення – до Дня безпеки в інтернеті 11 лютого 2021р.

 Студент/студентка, читаючи повідомлення, шукатиме ключове слово. Після
прочитання всіх 12 повідомлень, він/вона складе пояснення слова зі словника
«ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ МЕДІАЗНАВЦЯ». Учасник повинен обрати єдину
правильну відповідь, спираючись на складене пояснення. Буде запропоновано
4 слова з поясненнями, із яких правильне лише одне, що й відповідатиме
сформованому визначенню.



Заходи

КРУГЛИЙ СТІЛ “СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ТВОРИ 

ДЛЯ ДІТЕЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТА НАУКОВОМУ 

ДИСКУРСАХ”

НАУКОВА ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ: 

“СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ РОЛІ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ

В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ”

Головна мета цих заходів –
обговорення та поглиблення знань із окреслених

проблем, обмін думками між студентами й
запрошеними лекторами, отримання комунікативних

навичок доповідача й дискутанта, опанування
методики організації й проведення форматів круглих

столів та наукових дискусій.



Проєкти

«Київ — наукова Мекка»

Проєкт «Київ – Наукова Мекка» (продовження) – інформативно-науковий проєкт, інтегрований в

студентсько-активну діяльність Наукового товариства ІЖ.

Цільова авдиторія: студенти Інституту журналістики Київського університету імені Бориса

Грінченка.

Технічне завдання: розроблення 8 науково-популярних відеороликів із метою донесення до

студентської аудиторії інформації про такі наукові установи:

Текстове наповнення
 Загальна інформація про 

наукову діяльність 

установи

 Адреса установи

 Коротка історія установи

 Коментар від працівника

 Користь для студентів ІЖ

 Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернандського

 Видавничий дім «Академперіодика»

 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка 

 Державна наукова установа «Енциклопедичне 

видавництво»

 Державна наукова установа «Книжкова палата України 

імені Івана Федорова

 Національна наукова медична бібліотека України

 Наукова-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка



Проєкти

«Документальне кіно у персоналіях науковців»

 Концепція: створення постів-повідомлень для соціальних мереж

та каналів НТ ІЖ («Інстаграм», «Фейсбук», «Телеграм») з метою

популяризації біографічних фільмів про відомих діячів науки.

 Методи реалізації: Щомісяця готуватиметься повідомлення про 1 

документальний кінофільм біографічного жанру. Пост

публікуватиметься в соціальних мережах НТ ІЖ із заохоченням

студентів до перегляду фільму та надання відгуку.

 Загалом готується 5 повідомлень, які наприкінці реалізації будуть

зібрані у єдину добірку та опубліковані на вебсторінці НТ ІЖ 

КУБГ.

Критерії цілісної концепції обраних кінофільмів:

 достовірність подій, поданих у фільмі (максимальна документальність);

 головними героями кінофільмів є маловідомі науковці або наукова діяльність

яких замовчувалася;

 створення добірки здійснюватиметься методом збереження хронологічної

послідовності зображених подій.



Проєкти

«Знаменні та пам’ятні дати: науково-популярний вимір»

 Концепція: це своєрідна активність SMM команди Наукового товариства

ІЖ, що полягає у сповіщені/привітанні/інформуванні студентів і

учасників НТ ІЖ зі знаменними чи пам’ятними датами або святами, які

тематично стосуються науки/наукової діяльності.

 Мета заходу: розширення знань про наукову діяльність/наукових діячів

чи певних важливих історичних подій, систематичні сповіщення задля

стимулювання активності членів НТ у вигляді зростання читачів у

соціальних мережах.

 Принцип роботи: на щомісячному зібранні команди НТ ІЖ голова, 

заступник та секретар затверджують формат реалізації кожної обраної 

дати. Протягом місяця готуються публікації чи розповіді, що

поширюються у соціальних мережах НТ ІЖ.



Знаменні та 
пам’ятні дати: 

науково-
популярний 

вимір

Перелік знаменних та пам'ятних дат:

 2 січня – день наукової фантастики

 4 січня – день Ньютона

 11 лютого – Міжнародний день жінок в науці + День безпеки в

інтернеті

 12 лютого – День Дарвіна

 14 березня – Міжнародний день числа «ПІ»

 4 квітня - Міжнародний день інтернету

 12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України,

Всесвітній день авіації і космонавтики

 16 травня – День Європи (український),День науки

 24 травня – День слов’янської писемності тa культури

 19 вересня – День винахідника і раціоналізатора



Приклади реалізації:


