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ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б 

 

10 листопада 2022 року 

10:00 – 12:00 

 

 

Доступ: 

https://us02web.zoom.us/j/88123307085?pwd=SStubDVUdm5Jckp4WFRTS

kdVMUVDUT09 

Ідентифікатор конференції: 881 2330 7085 

Код доступу: uj?Mx30P 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88123307085?pwd=SStubDVUdm5Jckp4WFRTSkdVMUVDUT09
https://us02web.zoom.us/j/88123307085?pwd=SStubDVUdm5Jckp4WFRTSkdVMUVDUT09
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УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

Вітальне слово 

ТЕРЕЩУК Віталій Іванович, завідувач кафедри міжнародної 

журналістики факультету журналістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка, доктор політичних наук, доцент 

Ukraine on fire. The perspective of electronic media. View from Poland 

АДАМЄЦ Марек 

доктор габілітований, професор 

Гданський університет (Польща) 

професор 

Kороль і картопляний мафіоз. Відмінності білоруської та 

російської мемосфери (перше двадцятиріччя ХХІ ст.) 

ГЕТКА Йоанна 

доктор габілітований, професор 

Варшавський університет (Польща) 

професор кафедри міжкультурних студій Центрально-Східної 

Європи 

Stereotypical images of Ukrainian refugees in Polish digital content 

СИНОВЕЦЬ Олександра 

доктор філософії 

Сілезький університет технологій (Польща) 

доцент 

Українська тематика в азербайджанському медіапроцесі 

АЛІЄВА Лідія Володимирівна  

Міжнародний жіночій журнал Business Woman 

Директорка представництва в Азербайджані 

Українсько-азербайджанська медіакомунікація у цифрову епоху 

ГОНЧАРУК Марина Сергіївна 

Київський національний університет культури і мистецтв (Україна) 

журналіст, куратор українсько-тюркських проектів, експерт 

з українсько-азербайджанського медіапроцесу. Екс-кореспондент 
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в Україні азербайджанського інформаційного агентства «Репорт», 

екс-представник державної установи Азербайджану «Бакинський 

міжнародний центр мультикультуралізму» 

Use of Social Media in War Time: Good or Evil? 

ГОРОШКО Олена Ігорівна 

доктор соціологічних наук, професор 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» (Україна), Університет Гумбольдта (Німеччина) 

професорка кафедри соціології та публічного адміністрування 

Доксинг і вігілантизм – явища сучасного інтернет-дискурсу 

ЗРАЖЕВСЬКА Ніна Іванівна 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

професор кафедри міжнародної журналістики 

Інформаційні агентства африканського регіону у цифрову епоху 

ТЕРЕЩУК Віталій Іванович 

доктор політичних наук, доцент 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

завідувач кафедри міжнародної журналістики 

Специфіка й особливості міжнародних наукових цифрових 

комунікацій із базами даних у редакторсько-видавничій 

діяльності наукового журналу «Соціальні комунікації: теорія і 

практика» 

ХОЛОД Олександр Михайлович 

доктор філологічних наук, професор 

Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника (Україна), завідувач кафедри журналістики; керівник 

редакторсько-видавничого центру ГО «Науково-освітній центр 

УСПІШНИЙ»; співредактор наукового журналу «Соціальні 

комунікації: теорія і практика» 
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Образ США в збірці репортажів Остапа Яриша «This is Америка» 

БИКОВА Ольга Миколаївна 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

доцент кафедри міжнародної журналістики 

Іномовлення України під час війни  

ДЖОЛОС Олег Володимирович  

кандидат наук з соціальних комунікацій  

Навчально-науковий інститут журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) 

доцент кафедри телебачення і радіомовлення 

Комунікаційні платформи: реалії існування у міжнародному 

інформаційному полі 

ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна, 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

доцент кафедри міжнародної журналістики 

Боротьба вільних медіа проти цензурних утисків з боку сучасних 

диктаторських режимів 

КАРАСЬ Максим Анатолійович 

кандидат філологічних наук, доцент 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

доцент кафедри міжнародної журналістики 

Дезінформація проукраїнського спрямування у соціальних 

мережах в контексті інформаційної війни 

КОЗАК Валентина Андріївна 

кандидат філологічних наук 

Київський міжнародний університет (Україна) 

доцент кафедри соціальних комунікацій 
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Нативна реклама в онлайн-виданнях: досвід регулювання 

в українській та зарубіжній медійній практиці 

ПИКАЛЮК Роман Володимирович 

кандидат філологічних наук, доцент 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка (Україна) 

доцент кафедри української філології та журналістики 

Імідж України в польському інформаційному просторі 

ПОЧАПСЬКА Оксана 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка (Україна) 

завідувач кафедри журналістики 

Роль документалістики у формуванні важливих наративів епохи 

РОСІНСЬКА Олена Анатоліївна 

кандидат філологічних наук, доцент 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

доцент кафедри міжнародної журналістики 

Інфомедійна грамотність і стійкість до російської дезінформації: 

актуалізація під час повномасштабної війни 

ТАРАНЕНКО Олена 

кандидат філологічних наук, доцент 

менеджерка з розвитку потенціалу проєкту «Вивчай та розрізняй: 

інфо-медійна грамотність» IREX (Рада міжнародних наукових 

досліджень та обмінів) 

Кримськотатарський народ в умовах повномасштабного 

вторгнення рф в Україну: виклики та розв'язання проблем 

ЮКСЕЛЬ Гаяна Заїрівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 

(Україна) 

доцент кафедри слов’янської філології та журналістики 
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Нові підходи до створення телеінтерв’ю під час війни 

ГАЛІВ Олег Ярославович 

Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) 

викладач кафедри журналістики та засобів масової комунікації, 

шеф-редактор новин на львівському телеканалі НТА 

Роль гейміфікації в медіа у взаємодії зі споживачами 

медіаконтенту 

ГОНДЮЛ Олександра Дмитрівна 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

викладачка кафедри міжнародної журналістики, аспірантка 

Українці та Telegram: роль та місце платформи в контексті 

повномасштабної російської агресії 

ГЕРМАНОВА Юлія Дмитрівна 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» (Україна) 

аспірантка 

Комунікаційні трансформації 

ЛИТВИНЕНКО Олександр Олександрович 

Київський університет імені Бориса Грінченко (Україна) 

аспірант 

Міжнародні тенденції створення подкастів 

ГРУБРИНА Анастасія Олексіївна 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

студентка 

Портал swissinfo.ch як компонент іміджевих комунікацій 

Швейцарії. 

ДУДКО Кирило Андрійович 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

студент ОП «Суспільні комунікації» 
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Реалізація комунікативних стратегій в театральній журналістиці 

ПИЛИПЧЕНКО Анастасія Сергіївна 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

(Україна) 

студентка магістратури 

Медіакомунікації у епоху ґаджетів 

ПЛЕСКАЧ Владислава Олександрівна 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) 

студентка 

Громадянська кримськотатарська журналістика в окупованому 

Криму у 2015-2017 роках 

ПОДВОРНЯК Тетяна Русланівна 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

(Україна) 

студент 

Трансформація діяльності українських тревел-журналістів після 

повномасштабного вторгнення рф в Україну (на прикладі програм 

Дмитра Комарова та Антона Птушкіна) 

ТИСЕВИЧ Аліна Василівна 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

(Україна) 

студентка 

 

Інші учасники 

МЕЧЕНКОВА Наталія 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» (Україна) 

аспірантка 


