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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА 
ТА ІНФОРМОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

INTERNATIONAL ACTIVITY OF THE DEPARTMENT OF LIBRARY SCIENCE 
AND INFORMOLOGY OF THE INSTITUTE OF JOURNALISM 

AT BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY

У статті досліджено основні віхи розвитку міжнародної діяльності кафедри бібліотекознавства та  ін-
формології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка протягом 2016–2021 рр. 
Проаналізовано участь викладачів і  студентів кафедри у  міжнародних програмах академічної мобільності 
та міжнародних науково-дослідних проєктах. Продемонстровано показники щодо розробки й подання заявок 
на одержання грантів, зокрема й щодо заявок, які здобули перемоги. Проаналізовано наукові публікації виклада-
чів кафедри, які увійшли у видання, що індексуються в наукометричних базах даних “Scopus” та “Web of Science”. 
Подано узагальнені дані щодо участі викладачів і студентів кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-
практичних конференціях.

Ключові слова: кафедра бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка, наукова діяльність, проєктна діяльність, академічна мобільність, конференції, 
стажування, публікації у “Scopus” та “Web of Science”.

The article examines the main milestones in the development of international activities of the Department of Library 
Science and Informmology of the Institute of Journalism at Borys Grinchenko Kyiv University in 2016–2021. The participation 
of  teachers and students of  the department in  international academic mobility programmes, as well as  in  international 
research projects is  analysed. Indicators for  the  development and submission of  grant applications are demonstrated, 
in particular with regard to the winning applications. 

The scientific publications of  the  teachers of  the  department, which were published in  the  publications indexed 
in the scientometric databases “Scopus” and “Web of Science”, are analysed. Generalised data on the participation of teachers 
and students of the department in Ukrainian and international scientific conferences are presented.
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“Web of Science”.

Кафедру бібліотекознавства та інформоло-
гії в Інституті журналістики було створе-
но у  вересні 2016  р. Завідувачем підроз-

ділу є доктор наук із  соціальних комунікацій, 
старший науковий співробітник Олена Воско-
бойнікова-Гузєва.

Колектив кафедри бере активну участь 
у  процесах міжнародної мобільності, що ґрун-
тується на  Положеннях про  порядок реаліза-
ції права на  академічну мобільність учасників 
освітнього процесу КУБГ. Серед основних на-
прямів міжнародної діяльності підрозділу є 
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реалізовані та  запропоновані у  формі гранто-
вих заявок наукові проєкти, закордонне стажу-
вання, міжнародна мобільність студентів, пу-
блікаційна діяльність.

З-поміж реалізованих міжнародних проєк-
тів: участь старшого викладача Т.  І. Поліщук 
у  тристоронньому Українсько-німецько-росій-
ському проєкті від фонду “Volkswagen Stiftung” 
«Насильство під  час ІІ світової війни» спільно 
з Ruprecht-Karls-Universität, Historisches Seminar 
Osteuropäische, Geschichte (Рупрехт-Карлс-
Університет, кафедра історії Східної Європи, м. 
Гейдельберг), що тривав у 2016–2018 рр.

Завідувач кафедри О. В. Воскобойнікова-Гу-
зєва долучилася як консультант до  «Проєкту 
сприяння академічній доброчесності в Україні» 
2018 р. від Американської ради з міжнародної 
освіти SAIUP і  є учасником-виконавцем про-
єкту «Лексичний мінімум медіазнавця» (“Lexic
al Minimum of Media Expert”) у системі ELEXIS 
(Європейська лексикографічна інфраструктура. 
Угода про грант № 731015. HORIZON 2020).

Доцент І.  І. Стамбол здійснив дослідниць-
кий проєкт «Чеська біографічна славістика 
у  ХХ столітті» у  Карловому університеті (Пра-
га, Чеська республіка, 1-ий семестр 2020  р.) 
за  фінансової підтримки Міжнародного више-
градського фонду. Також науковець викладає 
вибіркову дисципліну «Демократія: від  теорії 
до  практики», що проваджується університе-
том у  межах угоди з  Міжнародною фундацією 
виборчих ініціатив (IFES).

Серед заявлених кафедрою наукових проєктів 
варто відзначити колективний грант “European 
practices for  making inclusive media in  Ukraine” 
(Програма імені Жана Моне), до якого долучи-
лася О.  В.  Воскобойнікова-Гузєва. Також вона 
ініціювала індивідуальний проєкт «Цифрова 
гуманітаристика в  Канаді та  Україні» (на про-
граму від Університету Альберти, Канада).

Доцент В.  Є. Сошинська долучилася до  ко-
лективної заявки від  Інституту журналістики 
на Програму імені Жана Моне за темою “Media 
studies in Europen Dialogue”. Старший викладач 
Т.  І. Поліщук брала участь у  заявці на  колек-
тивний грант від  посольства США в  Україні 
з  програмою з  медіаграмотності та  популяри-
зації можливостей журналістики спільнот. Та-
кож вона взяла участь у заявці на колективний 
грант, спрямований на  розбудову спільноти 
та  діалог у  рамках програми «Спільнота та  ін-
новації»  (“Community building and dialogue 
under the Community and Innovation program”) 
від  USAID (впроваджує компанія “DAI”) 
за  темою “Cybersecurity Platform: Knowledge, 
Resistance and Cooperation” .

Доцент І. І. Стамбол подавав заявки на низ-
ку індивідуальних грантів, зокрема до European 
University Institute (EUI, Florence) на International 
Visegrad Fund Research Grant Programme (2021–
2022) за темою “The evolution of Library system 
in European Union” та до Варшавського універ-
ситету (Nagroda im.  I.  Wyhowskiego) за  темою 
“‘Post-socialist’ trends in political biography: Polish 
narrative of the last thirty years”.

Закордонне стажування співробітників ка-
федри пов’язане, зокрема, із  співробітництвом 
між Факультетом соціальних наук Латвійського 
університету та  Інститутом журналістики Уні-
верситету Грінченка на основі угоди про співп-
рацю між  університетами. З  12 до  17 жовтня 
2021  р. в  межах програми академічної мобіль-
ності “National communication security in the age 
of  new technologies” відбулося стажування на-
уково-педагогічних працівників, під  час яко-
го серед інших завідувач кафедри О.  В. Воско-
бойнікова-Гузєва взяла участь у  міжнародній 
Ризький конференції з  питань міжнародної 
політики та  інформаційної безпеки (The Riga 
conference–2021), зокрема в панельній дискусії 

“Role of Journalists in Crisis and Conflicts” та тре-
нінгу “Workshop on  Detection of  Manipulations 
in  Internet”. Також науковець була присут-
ня на  офіційній зустрічі грінченківців із  по-
слом України в Латвії Олександром Міщенком 
та  офіційному прийомі у  Посольстві України 
в Латвії на честь Дня захисників та захисниць 
України; брала участь у  навчально-методично-
му семінарі факультету соціальних наук Латвій-
ського університету. О.  В. Воскобойнікова-Гу-
зєва відвідала Латвійську національну бібліоте-
ку та провела за сприяння Посольства України 
в  Латвії робочу зустріч з  директором Акаде-
мічної бібліотеки Латвійського університету 
Вентою Коцере й  керівником Центру міжкуль-
турного діалогу Академічної бібліотеки Ліндою 
Елтермане (на базі Українського центру) [4].

Доцент І.  І. Стамбол був учасником «29 
Cхідної школи», організованої Центром Схід-
ноєвропейських студій Варшавського універси-
тету (м. Варшава, Польща) у 2019 р. Доцент В. Є. 
Сошинська і  старший викладач Т.  І. Поліщук 
у  2020 р. пройшли сертифіковане міжнародне 
навчання «Хмарні сервіси для  онлайн-навчан-
ня на  прикладі платформи ZOOM» (м. Лю-
блін, Польща). Старший викладач Т. І. Поліщук 
у 2020 р. успішно пройшла навчання за програ-
мою від America House Kyiv та за підтримки По-
сольства США в Україні Digital Communication 
Network “Media Boost 2:0”. 

Окрім того, співробітники кафедри взя-
ли участь у  багатьох закордонних наукових 
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конференціях, зокрема завідувач кафедри 
О.  В. Воскобойнікова-Гузєва та  доцент В.  Є. 
Сошинська виступали з доповіддю щодо циф-
рової культури і  цифрових медіа [13]; В.  Є. 
Сошинська окремо оприлюднювала допо-
відь про  цифрову грамотність у  Нідерландах 
[10], а  доцент Н.  М.  Терещенко  — щодо осві-
ти в умовах пандемії [8] та бібліотек в умовах 
цифровізації [7]; старший викладач Т. І. Полі-
шук виступила з доповіддю щодо важливості 
журналістських практик у роботі інформацій-
но-бібліотечних установ у  США [2], підкрес-
лила важливість формування медіакомпетен-
цій в підготовці бакалаврів ІБАС на конферен-
ції в Швеції [3].

Перебування на  навчанні у  Вільнюсь-
кому університеті студентки гр. ІБАб-1-16-
4.0д Я.  Р.  Хромяк у  2018–2019 н.  р. і  в  період 
01.10.2019–17.02.2020 рр. та  проходження нею 
навчання за  програмою “Short-term studies 
for international exchange students” в Університе-
ті ім. Адама Міцкевича в Познані характеризує 
міжнародну мобільність студентів, ініційовану 
кафедрою. своєю чергою, студентка О. Терлець-
ка була учасницею волонтерського міжнарод-
ного проєкту в Литві.

Разом із  цим у  2021  році двоє здобувачів 
освіти спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та  архівна справа», відповідно до  договору 
про  співробітництво між  Київським універси-
тетом імені Бориса Грінченка і Латвійським уні-
верситетом, долучилися до онлайн-стажування 
за  інтенсивним модулем Школи молодих фа-
хівців «Дослідження Європейського Союзу  — 
внутрішня та зовнішня політика» [1].

Публікаційна діяльність кафедри схарак-
теризована статтею завідувача кафедри О.  В. 
Воскобойнікової-Гузєвої і  доцента В.  Є. Со-
шинської у  закордонному рецензованому ви-
данні, яке входило на  час публікації розвідки 
до наукометричної бази “Scopus”, й присвячена 
цифровій культурі та пов’язаним з нею профе-
сійним компетенціям [13]. Доцентом В.  Є. Со-
шинською [11] опубліковано статтю, цитовану 
в “Web of Science” та “Scopus”.

Доцент І.  І. Стамбол опублікував дві статті, 
цитовані у  “Web of  Science”: щодо листування 
відомого бібліографа М.  Комарова [5] і  щодо 
тенденцій польської біографістики [6], має пу-
блікацію у  науковому збірнику Варшавського 
університету [12].

Підсумовуючи, слід зазначити, що кафедра 
успішно інтегрується в сучасні наукові та освіт-
ні тренди міжнародної співпраці та продовжує 
шукати нових шляхів розвитку цього напряму 
діяльності.
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