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університету імені Михайла Остроградського 
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Головуюча: зав. каф. філології та видавничої справи, д. філол. н., професор 
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Запрошені:
Майдак Т. О. -  директор Кременчуцької міської центральної бібліотечної 
системи для дорослих
Перепелятник С. Л. -  директор Кременчуцької МТРК 
Курилов О. В. -  головний редактор газети «Програма Плюс»
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Якимець Д. О. -  студентка 3 курсу спеціальності 061 «Журналістика» 
Поддубей Є. В. -  студентка 3 курсу спеціальності 061 «Журналістика» 
Кулінич Ю. С. -  студентка 2 курсу спеціальності 061 «Журналістика» 
Матюшенко В. А. -  студентка 2 курсу спеціальності 061 «Журналістика»

Порядок денний:

1. Обговорення результатів роботи студентів спеціальності 061 
«Журналістика» в межах проекту «Книга у віртуальному просторі» в аспекті 
формування фахових компетентностей.
2. Фахівець із медіа на сучасному ринку праці: вимоги і перспективи 
реалізації.
3. Різне.

Головуюча: На круглому столі присутні гості, викладачі та студенти 
спеціальності 061 «Журналістика». Розпочнемо роботу круглого столу. 
Пропонується наступний порядок денний (проектується на екран). Є 
пропозиція взяти цей порядок денний за основу. Також нам потрібно 
затвердити регламент. Пропонується: для доповіді -  10 хв., для інформації-  
до 5 хв., для виступів під час обговорення -  до 3 хв. Переходимо до розгляду 
питань порядку денного.
1. Обговорення результатів роботи студентів спеціальності 061 

«Журналістика» в межах проекту «Книга у віртуальному просторі» в 
аспекті формування фахових компетентностей.



ВИСТУПИЛИ:
Хміль-Чуприна В. В., яка презентувала проект популяризації книги, 

читання і розвитку читацької культури студентської молоді«Книга у 
віртуальному просторі». Робота над проектом «Книга у віртуальному 
просторі» здійснювалася протягом 2018-2019 pp. на базі Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського.

Оригінальність проекту полягає в тому, що вперше проведене 
комплексне дослідження джерел отримання інформації про книги, зокрема, 
роль ЗМК як основного каналу донесення інформації про книжкові видання і 
популяризації читання; скоординовано зусилля закладу вищої освіти, 
бібліотечних установ, книготорговельних організацій і засобів масової 
комунікації; залучено студентську молодь до промоції книжкових видань як 
ефективний шлях популяризації читання.

Представлено результати опитування з метою виявлення джерел 
інформації про книжкові видання і аналізу ролі ЗМК у популяризації читання 
серед студентської молоді Кременчука. Можна зробити припущення, що, по- 
перше, друкована преса, телебачення і радіо поки що не зовсім активно 
залучають молодіжну аудиторію, і, по-друге, ці різновиди ЗМК не 
приділяють достатньо уваги промоції книг і популяризації читання.

Дослідження ефективності проекту проводилося за наступними 
критеріями: інформаційним (відображає кількість звернень аудиторії до 
підготовлених у процесі впровадження проекту матеріалів), соціокультурним 
(характеризує рівень уваги молоді до бібліотечних установ) і економічним 
(відображає попит на книжкові видання у книгарні).

Реалізація проекту «Книга у віртуальному просторі» розпочалася у 
2018 році. 2019 року проект був висунутий для участі у конкурсному відборі 
проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої 
освіти та науковими установами, які належать до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду 
державного бюджету.

Алексеенко Н. М., яка зауважила, що у межах реалізації проекту 
«Книга у віртуальному просторі» студентами було створено анотації 
книжкових видань, відеорецензії книжкових надходжень до Кременчуцької 
міської централізованої бібліотечної системи для дорослих, букстаграми 
«Моя улюблена книга», які викладаються на сторінках у соціальній мережі 
Instagram. Встановлено, що букстаграм виявився ефективним інструментом 
для просування книг і встановлення зворотного зв’язку з потенційними 
читачами. Результатом впровадження цієї практики стало зростання кількості 
запитів у бібліотеці і продажів рекламованих видань у книжковому магазині.

Перепелятник С. Л., який розповів, що Кременчуцькою міською 
телерадіокомпанією у межах ранкової інформаційно-розважальної програми 
«Хі story» було запроваджено раз на два тижні теле дайджест книжкових 
видань (тривалість чотири хвилини, ведучі -  студенти спеціальності 
«Журналістика» Анна Литвин і Антон Воробйов). Програма «Xistory» є



новим проектом Кременчуцької міської ТРК. Головною метою створення 
україномовної інформаційно-освітньої програми «Xistory» було бажання 
зробити для глядачів телеканалу цікавою і доступною історію видатних подій 
та відомих людей.

Якимець Д. О., яка докладно охарактеризувала програму. Перший 
випуск було створено 12 червня 2018 року. Глядачі каналу зацікавилися 
новою програмою, у соціальних мережах з’явилися позитивні відгуки та 
прохання продовжити випуск інформативної і цікавої програми. Наразі 
історичне україномовне шоу «Xistory» включає в себе декілька окремих 
рубрик, зокрема: відеорозповідь про видатних історичних постатей України 
та світу; відеорозповідь про історичні події; відеонарис «Цей день в історії 
світу». Формат програми «Xistory» у тематичному аспекті виявився дуже 
сприятливим для теледайджесту книжкових новинок, адже цільова аудиторія 
програми і телевізійної реклами книжок перетинається. Глядачі, які 
цікавляться історією, водночас є потенційними читачами книжок. 
Теледайджести для програми «Xistory» враховували формат і тематику 
передачі: акцент було зроблено на художніх виданнях історичної тематики. 
При виборі книжкових видань автори дайджестів брали до уваги тематику 
конкретного випуску програми.

Матюшенко В. А., яка зазначила, що вибір студентами книжкового 
видання для рецензування був добровільний (на відміну від анотування, коли 
студенти не обирали книги самостійно, а отримували завдання від 
працівників бібліотеки). Для створення відеорецензій студентам 
пропонувалося взяти ту книгу, яка їм найцікавіша і подобається. Таким 
чином, це дозволяє дослідити читацькі уподобання студентської молоді. Із 
сучасної української літератури студентів зацікавили твори Надійки Гербіш, 
Сергія Жадана, Любові Загоровської, Максима Кідрука та Андрія Кузьменка. 
З класики світової літератури студенти обрали твори Джейн Остін, Жуля 
Берна, Джорджа Оруела, Еріха Марії Ремарка, Джона Фаулза, Оскара 
Уайльда і Агати Крісті.

Тур О. М., яка зазначила, що реалізація проекту «Книга у віртуальному 
просторі» довела ефективність залучення засобів масової комунікації до 
популяризації читання. Заплановано пролонгацію проекту, адже він виявився 
корисним для усіх учасників: студенти університету набули фахових вмінь і 
навичок, які корелюють з програмними результатами навчання спеціальності 
«Журналістика», Кременчуцька міська централізована бібліотечна система 
для дорослих освоїла нові шляхи залучення студентської молоді, книжковий 
магазин «Роксолана» підвищив продажі книжкової продукції, Кременчуцька 
міська телерадіокомпанія та інформаційний портал «Кременчук Тудей» 
розширили цільову аудиторію завдяки створенню нових програм і рубрик, 
цікавих для молоді.

Майдак Т. О., яка наголосила на тому, що результати проекту надають 
можливість узагальнити та систематизувати наукові підходи до проблеми 
вивчення читацької культури як складного феномену, пов’язаного з 
інтелектуальним і культурним розвитком особистості. Розроблена авторами



проекту програма передбачає позитивний вплив на ціннісні орієнтації 
студентів та розвиток їхніх творчих здібностей, а також налагодження 
ефективної комунікації між освітніми, соціокультурними установами та 
медіа. Необхідно зазначити, що завдяки проекту до створення відеорецензій 
(окрім студентів) долучилися інші представники кременчуцької громади: 
зараз відеорецензії активно створюють молоді читачі Кременчука (школярі, 
учні коледжів тощо). Таке плідне наслідування вважаємо вагомим 
аргументом на користь проекту «Книга у віртуальному просторі».

Ще одним позитивним наслідком стало те, що, за свідченням 
працівників Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для 
дорослих, після оприлюднення відеорецензій збільшився відсоток запитів 
рекламованих книжкових видань у бібліотеці -  моніторинг зафіксував 
зростання на 7-12% . Отже, відеорецензії виявилися корисними як для 
активізації роботи бібліотеки, так і загалом -  для популяризації читання.

Кіндра С. О., яка рекомендувала до друку у науковому журналі «УііІиБ» 
наукову статтю В. В. Хміль-Чуприни «Взаємодія інститутів інфраструктури 
читання із ЗМК з метою популяризації читання».

Мартиненко М. Ю., яка рекомендувала до друку у науковому журналі 
«Держава і регіони» (Серія: Соціальні комунікації) наукову статтю
Алексеєнко Н. М., Сізової К. Л. та Хміль-Чуприни В. В. «Властивості 
буктрейлера: український та світовий досвід».

2. Фахівець із медіа на сучасному ринку праці: вимоги і перспективи 
професійної самореалізації.

ВИСТУПИЛИ:
Булишев О. О., який розповів про досвід роботи випускників 

спеціальності «Журналістика» Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського у газетному виданні «Кременчуцька газета» і 
висловив побажання розвивати у студентів навички взаємодії і вміння 
працювати у команді, що є важливою складової їх професійної діяльності.

Перепелятник С. Л., який указав на корисність роботи студентів над 
проектами, які дозволяють інтегрувати зусилля різних соціально- 
комунікаційних інститутів. Також доповідач надав позитивну оцінку 
тематичного наповнення навчальної дисципліни «Теле, радіожурналістика». 

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Рекомендувати до друку наукові статті В. В. Хміль-Чуприни 

«Взаємодія інститутів інфраструктури читання із ЗМК з метою 
популяризації читання» і Алексеєнко Н. М., Сізової К. Л. та Хміль- 
Чуприни В. В. «Властивості буктрейлера: український та світовий 
досвід».

З. Врахувати пропозиції 
Г оловуюча 
Секретар


