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План проведення

Міжнародної науково-практичної конференції
«Медіа: минуле, сучасність, майбутнє»

30–31 березня 2018 року

30 березня 2018 року
10:30 – 15:30 – реєстрація учасників конференції (фойє актової зали
університету на другому поверсі), поселення;
12:00 – 14:00 – пленарне засідання;
14:00 – 15:00 – перерва на обід;
1 5:00 – 18:00 – секційні засідання та круглий стіл.

31 березня 2018 року
10:00 – 14:00 – екскурсійна програма для учасників конференції

Регламент роботи

Міжнародної науково-практичної конференції «Медіа: минуле,
сучасність, майбутнє»

1 . Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.
2. Доповідь на секційному засіданні – 10 хв.
3 . Виступ на круглому столі – 7 хв.
4. Питання до доповідачів – 2 хв.
5. Наукова дискусія – 30 хв.

Адреса проведення:
м. Харків, майдан Свободи, 4, головний корпус Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна
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Склад оргкомітету
Міжнародної науково-практичної конференції «Медіа: минуле,
сучасність, майбутнє»

Голова оргкомітету: КАТРИЧ В. О. перший проректор з наукової
роботи ХНУ імені В. Н. Каразіна, академік АН ПРЕ, професор, доктор
фізико-математичних наук

Члени оргкомітету:
БЕЗХУТРИЙ Ю. М. доктор філологічних наук, професор, декан
філологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна

ХАВКІНА Л. М. доктор наук із соціальних комунікацій, професор,
завідувач кафедри журналістики, провідний науковий співробітник
кафедри журналістики ХНУ імені В. Н. Каразіна

ФІЛОН М. І. кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з
наукової роботи, завідувач кафедри української мови ХНУ імені
В. Н. Каразіна

КОХАН Ю. І. кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з
навчальної роботи, доцент кафедри української мови ХНУ імені
В. Н. Каразіна

БАЛАКЛИЦЬКИЙ М. А. доктор наук із соціальних комунікацій,
доцент, професор кафедри журналістики ХНУ імені В. Н. Каразіна

НЕЧАЄВА Н. В. кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри
журналістики ХНУ імені В. Н. Каразіна

КОПИЛОВА Л. А. кандидат наук із соціальних комунікацій, старший
викладач, старший науковий співробітник кафедри журналістики ХНУ
імені В. Н. Каразіна

ПОДПРУЖНІКОВА О. П. кандидат наук із соціальних комунікацій,
старший викладач, провідний науковий співробітник кафедри
журналістики ХНУ імені В. Н. Каразіна

БЛАЖЕЄВСЬКА Ю. М. кандидат наук із соціальних комунікацій,
старший викладач, старший науковий співробітник кафедри
журналістики ХНУ імені В. Н. Каразіна

КАЛАШНИК Н. Б. старший викладач кафедри журналістики ХНУ
імені В. Н. Каразіна

ТЕОДОРСЬКА Л. І. викладач, науковий співробітник кафедри
журналістики ХНУ імені В. Н. Каразіна
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Пленарне засідання
12:00 – 14:00, ауд. 2-49

Вітальне слово учасникам конференції

доктора філологічних наук, професора, декана філологічного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна Безхутрого Юрія Миколайовича

доктора наук із соціальних комунікацій, професора, завідувача кафедри журналістики,
провідного наукового співробітника кафедри журналістики Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна Хавкіної Любові Марківни

Доповіді:

1. Бутиріна Марія Валеріївна
(д. н. соц. ком. , проф. , зав. каф. масовоїта міжнародноїжурналістики Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара)

Конструкти і тренди постжурналістики

2. Маркова Вікторія Анатоліївна
(д. н. соц. ком. , проф. , зав. каф. журналістики Харківської державної академії

культури)

Теоретичний доробок Н. Лумана як методологічне підґрунтя медіадосліджень

3. Стародубцева Лідія Володимирівна
(д. філос. н. , проф. , зав. каф. медіакомунікацій Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна)

Під покровом медіа

4. Чекштуріна Вікторія Миколаївна
(д. н. соц. ком. , проф. каф. управління соціальними комунікаціями Харківського

національного економічного університету імені Семена Кузнеця)

Сервіси Google як інструмент професійної підготовки журналістів
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Секційні засідання

СЕКЦІЯ № 1

ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ДОКУМЕНТ ДОБИ.
СТАБІЛІЗУЮЧА РОЛЬ ЗМІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

1 5:00 – 18:00, ауд. 6-85

Керівники: Яресько Катерина Вікторівна, Полумисна Ольга Олексіївна

1. Балаян Валерій Вазгенович
(ст. викл. каф. журналістики Національного університету «Одеська юридична

академія»)

Журналістика в умовах конфлікту: сучасні реалії

2. Завадяк Віталій Іванович
(заст. декана філологічного факультету, викл. каф. журналістики ДВНЗ

«Ужгородський національний університет»)

Проблемно-тематична палітра публіцистики Василя Вароді у газеті «Карпатська
Україна» (1992–1993 рр.)

3. Калашник Неоніла Борисівна
(ст. викл. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна),

Єрохіна Таїсія Євгеніївна
(ст. лаб. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Соціокомунікаційний вимір порталу «Полілог»

4. Кірінко Ольга Вікторівна
(асист. каф. журналістики Національного університету «Одеська юридична академія»)

Інформаційний простір Одеси: соціокультурний аспект

5. КозирЮлія Анатоліївна
(к. н. соц. ком. , викл. каф. журналістики та філологіїСумського державного

університету),

Євтушенко Олена Миколаївна
(к. н. соц. ком. , викл. каф. журналістики та філології Сумського державного

університету)

Західні медіа в українських медіа: спосіб згадування, тематика, обсяг і зміст поняття

6. Кузнецова Марія Олександрівна
(асп. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Інструменти подачі наукової інформації у програмах із науково-популярним контентом



6

7. Кушнір Галина Олександрівна
(випускник аспірантури каф. журналістики Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна)

Публіцистика Євгена Сверстюка у рецепції його сучасників

8. Мар'їна Олена Юріївна
(к. н. соц. ком. , доц. , докторант каф. інформаційної, бібліотечноїта архівної справи

Харківської державної академії культури)

Роль технологій фактчекінгу в управлінні контентом

9. Орлова Наталя Василівна
(к. н. соц. ком. , доц. каф. соціальних комунікацій Херсонського державного

університету)

Інформаційна війна в сучасному медіапросторі: регіональний вимір

10. Петренко Світлана Іванівна
(асп. каф. соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка)

Правда в журналістиці радянської епохи: імітації, маніпуляції, наслідки

11. Полумисна Ольга Олексіївна
(к. філол. н. , доц. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Формування образу людей з особливими потребами на сторінках українських інтернет-
видань

12. Рожило Марія Андріївна
(к. філол. н. , доц. каф. соціальних комунікацій Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк)

Сучасні медіаформи релігійних путівників

13. Семенко Світлана Василівна
(к. філол. н. , проф. каф. журналістики Полтавського національного педагогічного

університету імені В. Г. Короленка)

Висвітлення ставлення російської інтелігенції до українського національного питання у
публіцистиці Олени Пчілки першого двадцятиліття ХХ століття

14. Соломін Євген Олександрович
(к. н. соц. ком. , доц. каф. журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний

університет»)

Телебачення Луганщини – від хрущовської відлиги до путінської агресії

15. Яресько Катерина Вікторівна
(к. пед. н. , доц. , зав. каф. управління соціальними комунікаціями Харківського

національного економічного університету імені Семена Кузнеця)

Дистанційні журналістські розслідування порушень морських прав України
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СЕКЦІЯ № 2

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДІА: ЕТИКО-ПРАВОВИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ
АСПЕКТИ.

НОВІ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕДІА У ХХІ СТОЛІТТІ

1 5:00 – 18:00, ауд. 6-75

Керівники: Ларченко Вікторія Валеріївна, Снурнікова Юлія Михайлівна

1. Агєєнко Ольга Ігорівна
(магістрант Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і

міжнародного бізнесу, каф. міжкультурної комунікації та іноземної мови

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

German Automobile Industry With The Help OfNew Media

2. Бурдіна Елеонора Олегівна
(к. н. соц. ком. , викл. каф. журналістики Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна)

Прийоми на рівні зйомки: урізноманітнення відеоряду в підсумковому телемовленні

3. Вежель Ліна Михайлівна
(к. філол. н., доц. каф. реклами та зв’язків із громадськістю Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка),
Вежель Роман Юрійович
(випускник аспірантури Інституту журналістики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка)

Безпека бренду в умовах програмованої епохи (The Programmable Age)

4. Гаркавенко Юлія Станіславівна
(асп. каф. масовоїта міжнародної комунікаціїДніпровського національного

університету імені Олеся Гончара)

Вплив блогінгу на процес гетеростереотипізації України у якісній британській пресі

5. Єжижанська Тетяна Сергіївна
(викл. каф. видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені

Бориса Грінченка)

Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва

6. Загороднюк Василь Степанович
(к. філол. н. , доц. каф. соціальних комунікацій Херсонського державного університету)

Правові основи поширення журналістами інформації про вибори

7. Коваль Тетяна Леонтіївна
(к. філол. н. , доц. каф. соціальних комунікацій Херсонського державного університету)

Досвід впровадження концепції «універсального дизайну» в роботі сучасних медіа
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8. Ларченко Вікторія Валеріївна
(к. філос. н. , доц. каф. міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

New Media: Strategic Communication in the Consumerism Era

9. Павлова Марина Олександрівна
(магістрант каф. міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

Тренди нових медіа

10. Рембецька Ольга Віталіївна
(к. філол. н. , доц. каф. соціальних комунікацій Херсонського державного університету)

Тенденції таблоїдизації в сучасних медіа

11. Ривліна Валентина Миколаївна
(викл. каф. реклами та зв’язків з громадськістю Дніпровського національного

університету імені Олеся Гончара)

Дискурс культури у нових медіа

12. Серебрякова Карина Ігорівна
(магістрант Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і

міжнародного бізнесу, каф. міжкультурної комунікації та іноземної мови

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

Using OfSocial Networks As Platforms For Promoting Content And Advertising OfFood
Industry

13. Снурнікова Юлія Михайлівна
(к. філол. н. , доц. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Від телебачення до Youtube: жанрово-форматні запозичення

14. Цуркан Ігор Миколайович
(к. філол. н. , доц. каф. соціальних комунікацій Херсонського державного університету)

Сучасні тенденції тревел-журналістики

15. Юріна Юлія Миколаївна
(к. філол. н. , доц. каф. соціальних комунікацій Херсонського державного університету)

Інфотейнмент як метод масовокомунікаційного впливу на аудиторію
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СЕКЦІЯ № 3

ТРЕНДИ ЕПОХИ ПОСТЖУРНАЛІСТИКИ.
ПРАВА ЛЮДИНИ В ЖУРНАЛІСТИЦІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ,

ТРАНСФОРМАЦІЯ

1 5:00 – 18:00, ауд. 11 -11 (творча лабораторія)

Керівники: Блажеєвська Юлія Миколаївна, Копилова Лариса Анатоліївна

1. Блажеєвська Юлія Миколаївна
(к. н. соц. ком. , ст. викл. , ст. наук. співроб. каф. журналістики Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна)

Художній репортаж як новітня тенденція в українській журналістиці

2. Боровик Анна Анатоліївна
(к. н. соц. ком. , каф. реклами та зв’язків з громадськістю Дніпровського національного

університету імені Олеся Гончара, )

Основні підходи та актуальні парадигми академічних медіакритичних досліджень

3. Зіненко Олена Дмитрівна
(асп. каф. медіакомунікацій соціологічного факультету Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна)

Роль журналістів у формуванні дискурсу публічних подій

4. Копилова Лариса Анатоліївна
(к. н. соц. ком. , ст. викл. , ст. наук. співроб. каф. журналістики Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна)

Науково-популярна журналістика як об’єкт рецепції

5. Кузнєцова Тетяна Василівна
(д. н. соц. ком. , проф. , декан факультету журналістики Національного університету

«Одеська юридична академія»)

Дискурс ненависті в сучасних ЗМІ: тенденції та специфіка вияву

6. Мощенко Карина Володимирівна
(ст. лаб. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Вербальна комунікація у віртуальному світі
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7. Прокушева Софія Анатоліївна
(магістрант каф. міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

Особливості формування іміджу країни в рекламних медіатекстах

8. Ракович Марія Петрівна
(методист деканату факультету журналістики Національного університету

«Одеська юридична академія»),

Олійник Катерина Іванівна
(методист факультету журналістики Національного університету «Одеська

юридична академія»)

Порушення прав журналістів в умовах інформаційної війни

9. Теодорська Людмила Іванівна
(викл. , наук. співроб. каф. журналістики Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна)

Сприйняття реклами дитячою аудиторією: за результатами анкетування

10. Чемеріченко Наталія Сергіївна
(бакалаврант каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Комунікація відносно туристичних об’єктів в Україні у мережі Інтернет (на прикладі
ППК «Шарівка» Харківської області)

11. Чоха Людмила Сергіївна,
(магістрант факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії

культури, бакалаврант каф. журналістики Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна)

Інтернет-меми як елемент візуалізації на сайтах телеканалів США: типи та кількісні
характеристики

12. Чуранова Олена Миколаївна
(асп. Могилянськоїшколи журналістики Національного університету «Києво-

Могилянська академія», медіа експерт Інституту масової інформації)

Корупція як тема дослідження в соціальних медіа
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СЕКЦІЯ № 4

ВИКЛАДАННЯ ЖУРНАЛІСТИКИ В ХХІ СТОЛІТТІ:
ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ.

ЕТИКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДІА:
ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

1 5:00 – 18:00, ауд. 6-79

Керівники: Хавкіна Любов Марківна, Нечаєва Наталя Володимирівна

1. Благовірна Наталія Богданівна
(к. філол. н. , доц. каф. соціальних комунікацій Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк)

Журналістський текст: шляхи оптимізації змісту

2. Гаврилова Яна Леонідівна
(к. н. соц. ком. , доц. каф. соціальних комунікацій Херсонського державного

університету)

Інноваційні методи впровадження медіаграмотності у вищій школі

3. Журавська Оксана Валеріївна
(ст. викл. каф. журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського

університету імені Бориса Грінченка)

Радіожурналістика з практикумом: методика підготовки проекту авторської
радіопрограми

4. Коротич Катерина Володимирівна
(к. філол. н. , доц. каф. української мови Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Радянські документи про пресу у світлі теорії Р. Барта про енкратичний дискурс

5. Нечаєва Наталя Володимирівна
(к. філол. н. , доц. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Альтернативні шляхи вдосконалення професійної майстерності викладача
спеціальності «Журналістика»: спеціалізовані медіатренінги в аспекті професійного
розвитку



12

6. Плукчи Людмила Василівна
(асист. каф. журналістики Національного університету «Одеська юридична
академія»)
Правове регулювання медіа: порівняльний аспект

7. Подпружнікова Ольга Петрівна
(к. н. соц. ком. , ст. викл. , пров. наук. співроб. каф. журналістики Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна)

Рекламний персонаж в системі засобів формування суспільної думки стосовно осіб з
особливими потребами

8. Росінська Олена Анатоліївна
(к. філол. н. , доц. , заст. директора Інституту журналістики Київського університету

імені Бориса Грінченка)

Актуальні питання викладання курсу «Проблематика ЗМІ» у рамках освітньої
програми «Журналістика»

9. Фесенко Олеся Миколаївна
(бакалаврант каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Динаміка образів України й українців у публіцистиці Земовіта Щерека

10. Фоменко Володимир Костянтинович
(ст. викл. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Storytelling як креативна площина перетину журналістських підходів та завдань
бізнесового PR на прикладі українських провайдерів МТС та ВОЛЯ

11. Хавкіна Любов Марківна
(д. н. соц. ком. , проф. , зав. каф. журналістики, пров. наук. співроб. Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна)

Прикладні соціально-комунікаційні технології: між етикою та прагматикою

12. Хлестова Світлана Володимирівна
(асп. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Потенціал коміксу як медіаповідомлення: на прикладі текстів про військовий конфлікт

13. Чжан Хао
(асп. каф. інформаційної, бібліотечноїта архівної справи Харківської державної

академії культури – Україна, КНР)

Формування когнітивного простору Китаю: етико-правове регулювання
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СЕКЦІЯ № 5

ЖУРНАЛІСТИКА І СУМІЖНІ ГАЛУЗІ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ.
НАУКОВИЙ І ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ПРОФ. І. Л. МИХАЙЛИНА:

ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО

1 5:00 – 18:00, ауд. 11 -11 (кафедра журналістики)

Керівники: Курінна Ганна Вікторівна, Казакова Тетяна Володимирівна

1. Балаклицький Максим Анатолійович
(д. н. соц. ком. , проф. каф. журналістики Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна)

До наукового портрета Ігоря Михайлина

2. Башук Алла Іванівна
(к. філол. н. , доц. , докторант Інституту журналістики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка)

Стейкхолдери ефективних державних PR-комунікацій

3. Висоцька Ольга Дмитрівна
(асп. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Діалог Платона як прообраз діалогу блогера та читача

4. Галич Валентина Миколаївна
(д. філол. н. , проф. каф. державного управління, документознавства та інформаційної

діяльності Національний університет водного господарства та

природокористування, м. Рівне)

«Образ природи» в публіцистиці Олеся Гончара крізь призму семіотичної хори

5. Гришко Ольга Павлівна
(Сумський державний університет)

Журналістика та лінгвокультурологія: точки перетину

6. Давидова Ірина Олександрівна
(д. н. соц. ком. , проф. , зав. каф. інформаційної, бібліотечноїта архівної справи

Харківської державної академії культури)

Диверсифікація інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформаційної
війни
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7. Екзархова Дарина Олександрівна
(магістрант каф. міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

Особливості просування паліативної медицини в Україні

8. Казакова Тетяна Володимирівна
(к. філол. н. , доц. каф. журналістики Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Специфіка актуальності журналістського тексту

9. Курінна Ганна Вікторівна
(канд. мистецтвозн. , доц. каф. медіакомунікацій Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна)

Теледраматургія: сучасні тенденції та перспективи розвитку

10. Мазурик Вадим Станіславович
(доц. каф. журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Вінницького

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського)

Флешмоб в якості комунікаційної гри

11. Масюк Георгій Ігорович
(магістрант каф. міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

Соціологія та журналістика: точки перетину

12. Писаренко Лариса Михайлівна
(ст. викл. каф. журналістики Національного університету «Одеська юридична

академія»)

Медіа та юриспруденція: інтегрований підхід

13. Ромах Оксана Володимиріна
(к. н. соц. ком. , асист. каф. соціальних комунікацій Інституту журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Місце проблемології у галузі соціальних комунікацій

14. Томілін Олександр Михайлович
(к. філол. н. , проф. каф. міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

Роль і місце курсу теорії комунікації в підготовці майбутніх журналістів

15. Шпак Віктор Іванович
(д. іст. н. , проф. Інституту журналістики Київського університету імені Бориса

Грінченка)

Науковець з полум’яним серцем патріота
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КРУГЛИЙ СТІЛ

ДОВІРА ДО МЕДІА ЯК ЧИННИК ДІЄВОСТІ ЖУРНАЛІСТИКИ

1 5:00 – 18:00, ауд. 2-49

Модератори: Дикань Філіп Сергійович, Балаклицький Максим Анатолійович

Учасники – представники медіа та ВНЗ, серед яких:

Бабенко Ростислав Іванович
(журналіст ТрансСвітового Радіо)

Балаклицький Максим Анатолійович
(д. н. соц. ком. , проф. каф. журналістики Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна)

Бондар Карина Олексіївна
(журналіст газети «Харківський університет»)

Грубнік Людмила Вікторівна
(кореспондент газети «Сегодня» (Харківська філія)

Дикань Філіп Сергійович
(журналіст, керівник прес-центру KHARKIVToday, ст. викл. каф. медіакомунікацій

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)

Зайцев Сергій Олександрович
(керівник прес-служби торгового центру ТЦ«Барабашово»)

Овчиннік Олександра Володимирівна
(співроб. каф. медіакомунікацій Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Олефіренко Олексій Андрійович
(асп. каф. медіакомунікацій Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна)

Томілін Олександр Михайлович
(к. філол. н. , проф. каф. міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»)

Хавкіна Любов Марківна
(д. н. соц. ком. , проф. , зав. каф. журналістики, пров. наук. співроб. Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна)

Хомайко Юрій Миколайович
(творчий керівник Європейськоїшколи журналістики, член правління Харківської

обласної організаціїНСЖУ)

Шевченко Ірина Леонідівна
(голова громадської організації «ЮнПресКлуб», гол. ред. медіа групи «Скрепка»,

позаштатник газети «День» та сайту «ІнфоКава»)

та інші.
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Відеозйомка заходу: Лукаш Ярослав.

Фотозйомка заходу: Беззубець Катерина, Чайка Марина.

Верстка і дизайн: Єрохіна Таїсія, Бондар Карина, Фесенко Олеся.

Організаційна підтримка: Мощенко Карина, Колодько Альона.




