
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

Назва заходу Анотація Цільова аудиторія Дата 

проведення 

Презентація наукової монографії 

Хамедової О.А. «Гендерний 

дисплей української преси 1920-

1930-х років крізь ідеологічну 

оптику» 

Це результат дослідження української преси міжвоєнного 

періоду крізь призму гендерної оптики. Авторка розкриє 

таємниці і відповість на питання: якими смислами наповнювали 

поняття «жінка» і «чоловік» різновекторні за ідеологією 

періодичні видання? Як конструювали ці значення медіа? Як 

розкривалися питання статі, шлюбу, сім’ї у західноукраїнській і 

східноукраїнській (радянській) пресі? Яким чином українські 

феміністичні рухи впливали на медійний дискурс? Які щоденні 

жіночі і чоловічі практики 1920‒1930-х років відтворені у 

часописах? Які табуйовані теми (сексуальні стосунки, жіноча 

тілесність, сексуальне насильство, проституція тощо) 

потрапляли на шпальти українських видань? Чи фіксувалися у 

пресі факти гендерної дискримінації? Як біполярна політико-

ідеологічна система, в якій існувала поділена між різними 

державами Україна, впливала на гендерну проблематику, 

висвітлювану у медіа? Чи існували особливі гіноцентричні 

журналістські практики? Якими були відомі журналістки того 

часу? Чим відрізнялися східноукраїнські робсількорки від  

західноукраїнських публіцисток міжвоєнного періоду? 

Запрошуються всі, хто 

цікавиться історією 

української журналістики 

і загалом українською 

історією і культурою. 

12 травня  2021 

Онлайн дискусія “Журналістика 

майбутнього” 

Дискусія об’єднає тих, хто причетні до становлення сучасних 

журналістів та роботи в цьому напрямку. Під час обговорення 

учасники/ці матимуть можливість проаналізувати, яким буде 

майбутнє професії журналіста, які навички необхідно розвивати 

журналістам вже зараз, аби бути конкурентоспроможними в 

майбутньому, які майбутні тренди очікують на журналістику, 

яка освіта необхідна, щоб стати успішним журналістом 

майбутнього, а також разом виокремлять план дій, як Інститут 

журналістики може ще ефективніше готувати майбутніх 

журналістів. 

студенти, науковці,  

науково-педагогічні 

працівники, фахівці 

медіасфери 

12 травня 2021 

І Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів, 

молодих учених та практиків 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

o Тренди та перспективи розвитку креативних індустрій; 

o Особливості функціонування креативних індустрій в умовах 

пандемії; 

молоді вчені, науково-

педагогічні працівники 

13 травня 2021 



«КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: 

СУЧАСНІ ТРЕНДИ» 

o Інноваційні технології в креативних індустріях; 

o Освіта у сфері креативних індустрій; 

o Креативні індустрії в соціально-гуманітарній сфері; 

o Роль креативних індустрій у розвитку міста, регіону; 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ: 

o Монетизація цифрових медіа; 

o Креативне підприємництво; 

o Креативні медіапроєкти 

Міжнародний круглий стіл з 

видавцями-практиками «Сучасні 

виклики та тренди у сфері 

креативних індустрій» 

До обговорення пропонуються актуальні питання галузі, серед 

яких: 

• Книжкова екосистема в часи пандемії COVID19; 

• Механізми популяризації читання: український та закордонний 

досвід; 

• Дистанційний формат у професійній освіті тощо. 

 

Професорсько-

викладацький склад 

кафедри видавничої 

справи Інституту 

журналістики; закордонні 

гості, члени Української 

асоціації видавців і 

книгорозповсюджувачів; 

представники українських 

видавництв та інших 

підприємств креативних 

індустрій; студенти. 

13 травня 2021 

VII Студентська інтернет-

конференція “Інформація. Наука. 

Бібліотека. Весна” (Львів - 

Вроцлав - Харків - Київ) 

Організатори Львівський національний університет імені Івана 

Франка, співорганізатори: Вроцлавський університет, 

Харківська державна академія культури, Київський університет 

імені Бориса Грінченка. 

молоді вчені,студенти, 

науково-педагогічні 

працівники 

13 травня 2021 

Науково-практичний семінар 

“Взаємодія закладів освіти з 

роботодавцями в галузі реклами 

та PR” 

Доповідь і подальше її обговорення, з наступних питань:  

1) модернізація освітньо-професійної програми “Реклама і 

зв’язки з громадськістю” в інтересах роботодавців; 

2) можливості взаємовигідної співпраці між закладами освіти й 

роботодавцями в рамках проходження практики студентами; 

3) працевлаштування до завершення навчання: мінімізація 

ризиків і максимізація здобутків усіх сторін-учасниць. 

Представники рекламних і 

PR- компаній, рекламних i 

PR-відділів у компаніях, 

організаціях, установах, 

студенти, викладачі. 

17 травня 2021 

Науково-практичний семінар 

“Сучасне медіазнавство: теорія і 

практика” 

Обговорення актуальних проблем створення навчального 

ресурсу “Лексичний мінімум медіазнавця” у межах виконання 

наукової теми Інституту журналістики “Медіазнавчі студії в 

освітньому та науковому дискурсах”. 

студенти, науково-

педагогічні працівники 

20 травня 2021 

 


