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12 травня 2022 року, м. Київ 



Мета круглого столу – за участі фахівців інформаційно-

бібліотечної справи обговорити можливості взаємодії 

споживача контенту із засобами масової комунікації, 

культуру споживання та виготовлення власного 

медіапродукту, різні підходи до створення й передачі 

інформації завдяки медіа. 

 

 

Вступне слово:  

 

Вікторія Іващенко, доктор філологічних наук, старший 

науковий співробітник, заступник директора Інституту 

журналістики з наукової роботи; 

 

Олена Григоревська, доктор наук із соціальних комунікацій, 

старший науковий співробітник, завідувач кафедри 

бібліотекознавства та інформології Університету Грінченка. 

 

Модератор:  

Тетяна Поліщук, старший викладач кафедри 

бібліотекознавства та інформології Університету Грінченка. 

 

 

 

 

 

Регламент: 

Доповіді учасників (до 10 хвилин)  

Обговорення проблеми (до 5-7 хвилин) 

Теми доповідей: 

 

 

Катерина Балабанова, кандидат педагогічних наук, заступник 

директора Інституту журналістики з науково-педагогічної 

та соціально-гуманітарної роботи: «Психологія 

медіапросьюмерів»; 

 

Ольга Дудок, заступник директора Публічної бібліотеки 

імені Лесі Українки для дорослих м. Києва з науково-

методичної роботи та бібліотечно-інформаційного 

обслуговування: «Роль соціальних медіа в роботі 

публічної бібліотеки»; 

 

Анастасія Салтикова, фахівчиня відділу обслуговування, 

бібліотекарка І категорії Бібліотеки Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського: 

«Медіапросьюмеризм. Волонтерство. YouTube»; 
 

Вікторія Мостова, SMM спеціалістка UA: Радіо 

“Промінь”, продюсер експертів SMM: «Де брати ідеї для 

контенту?!»; 

 

Дар’я Скирта, студентка 3 курсу освітньої програми 

“Журналістика” Інституту журналістики Університету 

Грінченка: «Мультимедійний проєкт «інше життя 

війна»»; 
 

 

 



Олена Алфьорова, провідний бібліотекар відділу 

нестаціонарного обслуговування Публічної бібліотеки імені 

Лесі Українки для дорослих м. Києва: «Соціальні мережі 

та комунікації у роботі відділу публічної бібліотеки»; 
 

Єлизавета Галактіонова, студентка 3 курсу освітньої 

програми “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 

Інституту журналістики Університету Грінченка: 

«Соціальні медіа національної онлай-платформи «Дія. 

Цифрова освіта»»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерія Ковбаса, студентка 2 курсу освітньої програми 

“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 

Інституту журналістики Університету Грінченка: 

«Медіапросьюмери в проєкті кафедри 

бібліотекознавства та інформології «LIME. Go to 

read!»»; 
 

Софія Середа, студентка 1 курсу освітньої програми 

“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 

Інституту журналістики Університету Грінченка: 

«Створення контенту для мережі Tik Tok». 


