
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Інститут журналістики 

кафедра історії журналістики 

 

Шановні колеги! 

Кафедра історії журналістики Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка запрошує взяти участь у 

роботі традиційного міжнародного круглого столу «Гендерний контент 

сучасних мас-медіа» в рамках Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному 

вимірі», яка відбудеться 5 квітня 2017 р. (м. Київ).  

Мета круглого столу 

- визначити основні проблеми сучасної «жіночої» журналістики та 

перспективи їх вирішення; 

- обговорити питання стереотипізації жіночого і чоловічого образів у 

медіа та рекламній продукції, їх створення та подолання; 

- з’ясувати питання роботи журналісток під час військових 

конфліктів; 

- «гендерлект» та гендерно чутлива мова у медіа; 

- обґрунтувати необхідність впровадження в навчальний процес курсів 

із гендерної рівноваги в ЗМІ. 

 

Можлива особиста присутність або заочна участь. Заочна участь 

передбачає надання відеопрезентації доповіді. 

 

Матеріали приймаються українською, російською, англійською, 

польською мовами. 

  

Для участі у круглому столі просимо до 28 лютого 2017 року 

зареєструватися за посиланням https://tinyurl.com/h8p6l95 та надіслати до 5 

березня тези доповіді (обсяг – до 5 с.) на електронну пошту – 

nastyavolob@ukr.net (к. н. соц. ком., доц. Волобуєва Анастасія Михайлівна). 

Вимоги до матеріалів (https://tinyurl.com/jugxwec) для підготовки 

друкованого збірника, презентацію для заочної участі (вимоги до презентацій 

– https://tinyurl.com/gwy7vv5). 
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Організаційний внесок становить 150 грн. (окрім докторів наук) і 

передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції. Учасники 

отримають програму конференції, збірник матеріалів і сертифікат. У разі 

заочної участі Ви отримаєте ці матеріали «Новою поштою». Вартість 

пересилки – за власний рахунок учасника. 

Реквізити для сплати організаційного внеску Вам повідомлять після 

отримання заявки учасника. 

На цю ж електронну  адресу можна надіслати статтю за питаннями 

круглого столу для публікації у фаховому науковому журналі «Образ» 

(вимоги до статті – https://tinyurl.com/zqnybjp). Статті прийматимуться до 

15.05.17. Вони друкуються українською, російською, англійською, 

французькою, німецькою та польською мовами.  

Організаційний внесок не включає витрати на редагування та друк 

публікації.  

Публікації надсилають лише ті учасники, які будуть присутні на 

конференції особисто або надішлють відеопрезентацію своєї доповіді. 

 

Круглий стіл відбудеться в Інституті журналістики за адресою: м. Київ, 

вул. Мельникова, 36/1. 

 

Контакти оргкомітету: 

e-mail: nastyavolob@ukr.net 

телефон: (044) 481-45-65 
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