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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голови

Володимир Мельник – ректор Львівського національного університету 
імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, професор
Іван Крупський – декан факультету журналістики Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, професор

Заступники

Ярослав Гарасим – проректор з науково-педагогічної роботи Львівського 
національного університету імені Івана Франка, професор
Володимир Качмар – кандидат історичних наук, доцент кафедри новіт-
ньої історії Львівського національного університету імені Івана Франка, 
доцент
Ярослав Климович – голова Львівської обласної організації Національної 
спілки журналістів України
Мар’ян Лозинський – проректор з науково-педагогічної роботи та соці-
альних питань і розвитку Львівського національного університету імені 
Івана Франка, доцент

Секретарі

Христина Дацишин – голова Науково-методичної ради факультету жур-
налістики Львівського національного університету імені Івана Франка, 
кандидат філологічних наук, доцент
Соломія Онуфрів – заступник декана факультету журналістики з наукової 
і навчальної роботи Львівського національного університету імені Івана 
Франка, кандидат філологічних наук, доцент
Ярослав Табінський – заступник декана факультету журналістики з на-
вчально-виховної роботи факультету журналістики Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, асистент
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Члени організаційного комітету

Оксана Білоус – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 
радіомовлення i телебачення Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка
Юрій Васьківський – кандидат філологічних наук, доцент кафедри тео-
рії і практики журналістики Львівського національного університету імені 
Івана Франка
Зоряна Величко – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент ка-
федри української преси Львівського національного університету імені 
Івана Франка
Наталія Войтович – асистент кафедри теорії і практики журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка
Мар’ян Житарюк – доктор наук із соціальних комунікацій, професор ка-
федри зарубіжної преси та інформації Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка
Андрій Калинів – асистент кафедри радіомовлення і телебачення Львів-
ського національного університету імені Івана Франка
Степан Кость – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафед-
ри української преси Львівського національного університету імені Івана 
Франка
Юліана Лавриш – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент 
кафедри нових медій Львівського національного університету імені Івана 
Франка
Василь Лизанчук – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафед-
ри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету 
імені Івана Франка
Йосип Лось – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри за-
рубіжної преси та інформації Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка
Богдан Маркевич – магістр журналістики, здобувач кафедри мови засо-
бів масової інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка
Юрій Мельник – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафе-
дри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка
Ігор Паславський – кандидат політичних наук, доцент кафедри україн-
ської преси Львівського національного університету імені Івана Франка
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Святослав Пилипчук – декан філологічного факультету Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук, 
професор
Ігор Полянський – асистент кафедри зарубіжної преси та інформації 
Львівського національного університету імені Івана Франка
Борис Потятиник – доктор філологічних наук, професор, завідувач ка-
федри нових медiй Львівського національного університету імені Івана 
Франка
Михайло Присяжний – кандидат філологічних наук, доктор суспільно-
еко номічних наук, професор Українського Вільного Університету (м. Мюн-
хен), завідувач кафедри теорії і практики журналістики факультету журна-
лістики Львівського національного університету імені Івана Франка
Ігор Скленар – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 
теорії і практики журналістики Львівського національного університету 
імені Івана Франка
Марія Яцимірська – кандидат філологічних наук, доктор політичних 
наук, професор, завідувач кафедри мови засобів масової інформації Львів-
ського національного університету імені Івана Франка
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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

П’ятниця, 1 березня 2019 року
(головний корпус Львівського національного університету  

імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Дзеркальна зала)

09.00−09.55 – реєстрація учасників конференції 
10.00−12.00 – ювілейне вшанування доктора філологічних наук, Заслуже-
ного професора Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, академіка Академії наук вищої освіти України, дійсного члена НТШ 
Олександри Антонівни Сербенської 
12.00−13.00 – перерва на каву (буфет в головному корпусі Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка)
13.00−16.00 – пленарне засідання 
17.30−20.00 – вечеря (їдальня в головному корпусі Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка)

Субота, 2 березня 2019 року
(корпус факультету журналістики Львівського національного  
університету імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49)

10.00−13.00 – секційні засідання 
12.00−14.00 – круглий стіл «Співвідношення медійних і психологічних 
трансформацій в умовах сучасних воєн». Модератори: Олег Покальчук, 
Юрій Мироненко (а.103)
14.00−15.00 – підсумкове пленарне засідання (а. 303)
15.00-18.00 – екскурсія містом

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Доповідь на пленарному засіданні – 10-15 хвилин 
Доповідь на секційному засіданні – 10 хвилин
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П’ятниця, 1 березня 2019 року
Дзеркальна зала Львівського національного університету імені  

Івана Франка (вул. Університетська, 1, головний корпус, 2-й поверх)

10.00–12.00
Відкриття конференції

Вітальне слово ректора Львівського національного університету імені Іва-
на Франка, члена-кореспондента НАН України, професора Володимира 
Мельника
Вітальне слово декана факультету журналістики Львівського національно-
го університету імені Івана Франка, професора Івана Крупського
Вітальне слово голови Львівської обласної організації Національної спілки 
журналістів України Ярослава Климовича 
Ювілейне вшанування доктора філологічних наук, Заслуженого професо-
ра Львівського національного університету імені Івана Франка, академіка 
Академії наук вищої освіти України, дійсного члена НТШ Олександри Ан-
тонівни Сербенської 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
13.00-16.00

Наукові доповіді

1. Лизанчук Василь (Львів). Журналістська правда і постправда в контек-
сті гібридної війни Російської Федерації проти України.

2. Мамалига Анастасія (Київ). Невтомне сприяння еволюційним проце-
сам української журналістики у працях Олександри Сербенської.

3. Кузнецова Олена (Львів). Пріоритети мовознавчих досліджень профе-
сора Олександри Сербенської.

4. Дацишин Христина (Львів). Ключові концепти мовного світу Олександ-
ри Сербенської.

5. Гриценко Олена (Київ). Політична комунікація й громадянське суспіль-
ство: нові форми демократії.

6. Кузнецова Тетяна (Одеса). Мова ворожнечі в сучасних медіа: тенденції 
вияву.

7. Шевченко Вікторія (Київ). Трансформація професії журналіста в циф-
ровому середовищі.

8. Житарюк Мар’ян (Львів). Бібліографічний аспект шевченкознавства в 
Румунії і монографічно-хрестоматійна антологія «Сторінки Румунської 
Шевченкіани».
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

Субота, 2 березня 2019 року
(корпус факультету журналістики Львівського національного  
університету імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49)

10.00-13.00

СЕКЦІЯ 1

ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА 
ЗАСАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Керівники: професор Кость Степан, доцент Гандзюк Віталій 
Секретар: доцент Слотюк Тетяна
Ауд. 404

1. Аледінова Севіль (Київ). Створення нових ЗМІ кримськотатарською 
мовою під час анексії Криму РФ. 

2. Величко Зоряна (Львів). Концепція преси у публіцистиці Осипа Наза-
рука (1920-1930 рр.). 

3. Вільчинський Олександр (Тернопіль). Особливості вербалізації ідеї 
державності у мас-медійному тексті (на матеріалі газети «Тернопіль ве-
чірній» в період суспільних змін 1990-1991 рр.).

4. Гандзюк Віталій (Вінниця). Державотворча домінанта в контексті ча-
сопису «Поділля» (1918). 

5. Гуцал Петро (Тернопіль). Питання державотворення в пресі Тернопо-
ля періоду Західноукраїнської Народної Республіки.

6. Ділай Ангеліка, Кротченко Валерія (Київ). Війна за Україну: від ін-
формаційних операцій до прямого вторгнення.

7. Журавська Оксана (Київ). Трансцендентування досвіду перебування 
в полоні в українській публіцистиці ХХІ ст. 

8. Зайко Леся (Житомир). Висвітлення питань державності України в 
приватній газеті «Голос Громадянина» (1990–1991).

9. Імбіровська-Сиваківська Лілія (Львів). Правове регулювання діяль-
ності ЗМІ під час збройного конфлікту.
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10. Кіца Мар’яна, Мудра Ірина (Львів). Інформаційна війна: історіогра-
фія поняття, визначення, механізми ведення. 

11. Колкутіна Вікторія (Одеса). Ідея державності як концептуальна заса-
да у публіцистиці Дмитра Донцова.

12. Коник Анастасія (Львів). Війна в пам’яті та війни пам’ятей.
13. Кость Степан (Львів). Поняття творчості в теорії і практиці журналіс-

тики. 
14. Мединська Олеся (Тернопіль). Проблеми державотворення у сучасно-

му пресовому дискурсі (за матеріалами газети «День»).
15. Павлюк Ігор (Львів). Поетичність публіцистики і прози Василя Симо-

ненка.
16. Онуфрів Соломія (Львів). Сучасні українські медії крізь призму пост-

колоніальних студій.
17. Паславський Ігор (Львів). Особливості висвітлення президентської 

виборчої кампанії 2019 р. у засобах масової інформації.
18. Пода Олена (Запоріжжя). Особливості представлення образів воїнів і 

ветеранів АТО (ООС) у ЗМК: український, російський, світовий кон-
тенти.

19. Присяжна-Гапченко Юлія (Львів). Журналістика консолідації: голов-
ні теми еміграційної преси в Німеччині (1945-1960 рр.). 

20. Романчук Вікторія (Львів). Публіцистика журналу «Універсум» (1993-
2018) як дієвий чинник утвердження української державності.

21. Романчук Олег (Львів). «Суржикізація» української мови з погляду 
державотворення. 

22. Росінська Олена (Київ). Маніпулятивний вплив ЗМІ на свідомість в 
умовах інформаційної війни.

23. Саідахметов Ділявер (Львів).»Ісламський фактор» як один з елемен-
тів інформаційної агресії Росії проти України: виклики для українських 
ЗМІ.

24. Сиваківський Ярослав (Львів). Журналістські стандарти в умовах 
війни: позиція громадянина чи об’єктивний професіоналізм.

25. Слотюк Тетяна (Львів). Проблема мови у москофільській пресі Схід-
ної Галичини (поч. ХХ ст.).

26. Тихолоз Наталя (Львів). «Чути себе українцями…» (Творча династія 
Франків на перехрестях ХХ ст.).

27. Трофимук Мирослав (Львів). Перші літописні свідчення про Україну.
28. Фінклер Юрій (Миколаїв). Контент російських медіа: глум замість 

глузду.
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29. Хамедова Ольга (Київ). Ідеологія, гендер, дискурс: новітні підходи до 
вивчення історії преси.

30. Хардель Роман (Львів). Історична свідомість як об’єкт інформаційно-
го впливу в інтернет-виданнях під час протистояння Російської Феде-
рації з Україною.

31. Хлестова Світлана (Харків). Потенціал коміксу як медіаповідомлен-
ня: на прикладі текстів про військовий конфлікт на Донбасі («Кіборги» 
та «Перехрестя. Дев’ять історій про війну та насильство»).

32. Холод Олександр (Івано-Франківськ). Психологічна інмутація колек-
тивної етнічної політичної ідентичності українців.

33. Шекеряк Яна (Львів). Національна ідея в ЗМІ як засіб протидії росій-
ській пропаганді.

34. Юксель Гаяна (Київ). Громадська журналістика в тимчасово окупова-
ному Криму як явище інформаційного спротиву.

35. Яценко Галина (Львів). Концепт патріотизму в публіцистиці Івана 
Франка. 

СЕКЦІЯ 2

ТЕЛЕ- ТА РАДІОПРОСТІР УКРАЇНИ ПЕРЕД 
СУЧАСНИМИ ВИКЛИКАМИ

Керівники: професор Лизанчук Василь, доцент Гресько Ольга 
Секретар: асистент Борис Леся
Ауд. 307

1. Бабенко Вікторія (Львів). Бренд-контент: технологія і стиль.
2. Балинський Ігор (Львів). Журналістика відстороненості vs Журналіс-

тика співпричетності: професійні та етичні виклики сучасної україн-
ської журналістики.

3. Білоус Оксана (Львів). Міжкультурна комунікація в умовах інфомацій-
но-психологічної війни.

4. Білоус Роксоляна (Львів). Моральність й аморальність у журналіст-
ській творчості (на прикладі Гарета Джонса, Малькольма Маггеріджа 
і Волтера Дюранті).
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5. Близнюк Андрій (Житомир). Теле- та радіопростір Житомирщини в 
умовах інформаційної війни.

6. Божек Малгожата (Польща, Жешів). Студентські етюди. Створення 
картини світу (на прикладі діяльності студентського телебачення Же-
шівського університету).

7. Борис Леся (Львів). Роль соціокультурного феномену телебачення Га-
личини.

8. Ворончук Софія (Львів). Образ України в сучасних ЗМІ Францiї.
9. Горчикова Анастасія (Рівне). Освітні телепрограми в умовах глобаль-

ної інформації.
10. Гресько Ольга (Київ). Суспільне мовлення напередодні виборів Пре-

зидента України 2019: виклики і перспективи.
11. Зелінська Надія (Львів). Мовознавча лабораторія Олександри Сер-

бенської: щоб всі вчились так, як треба.
12. Іванюха Тетяна (Запоріжжя). Репрезентація правозахисної проблема-

тики в українському та англомовному телепросторі.
13. Калинів Андрій (Львів). Соціальні проблеми в контексті регіонально-

го телевізійного медіадискурсу: особливості висвітлення, мова інфор-
маційних програм.

14. Кікерчук Роксолана (Львів). Стрим-трансляція як новітній спосіб ви-
світлення надзвичайних ситуацій.

15. Ковальова Тетяна (Суми). Прихована телереклама як форма неафішо-
ваного впливу на споживача.

16. Михайличенко Наталія (Львів). Культура інформаційного мовлення 
каналу «UA: Перший».

17. Мітчук Ольга (Рівне). Масовість інформаційної культури як ознака 
лібералізму.

18. Нагорняк Майя (Київ). Медіатекст новин 1-го каналу Суспільного 
радіо.

19. Плахта Дмитро (Львів). Особливості використання соціальних мереж 
у президентській передвиборчій кампанії 2019 року в Україні.

20. Подедворний Тарас (Львів). Теледокументалістика у журналістико-
знавчому дискурсі. 

21. Савош Ірина (Львів). Сучасні виклики для українських тележурналіс-
тів: принципи висвітлення подій на Сході України.

22. Сербенська Олександра (Львів). Звуки рідної мови і літери.
23. Табінський Ярослав (Львів). Маніпуляція у фотожурналістиці під час 

інформаційної війни.
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СЕКЦІЯ 3

СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ:  
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Керівники: професор Присяжний Михайло, професор Поплавська 
Наталія 
Секретар: асистент Войтович Наталка 
Ауд. 206

1. Бердак Христина (Львів). Портрети визначних людей як складова те-
матичної політики газети «День». 

2. Бойко Алла (Київ). Медіа в Україні й світі: проблема відображення 
церковних процесів у 2018-2019 рр.

3. Васьківський Юрій (Львів). Свобода слова в Україні: сучасний стан і 
перспективи розвитку. 

4. Витвицька Юлія (Львів). Молодіжні видання в структурі українського 
медійного ринку: історія становлення та принципи функціонування в 
сучасних умовах. 

5. Війтович Тетяна (Львів). Проблеми українсько-російських відносин у 
мережевій журналістиці. 

6. Войтович Наталія (Львів). Маніпуляції та фейки в російських медіа у 
контексті інформаційно-психологічної агресії проти Україні.

7. Гадьо Наталія (Львів). Спільні та відмінні акценти у вивченні релігій-
них медій у працях закордонних та українських дослідників.

8. Гоцур Оксана (Львів). Репрезентація Томосу про автокефалію Право-
славної Церкви України у пресі.

9. Дацишин Дзвенислава (Львів). Відображення російсько-української 
війни в сучасних німецьких ЗМІ.

10. Захарченко Артем (Київ). Прогнози в українських медіа як засіб мані-
пуляції та мірило відповідальності редакцій.

11. Зенон Дмитровський (Львів). Суспільне телебачення: в очікуванні 
змін. 

12. Карнаух Антон (Запоріжжя). Методичне забезпечення дослідження 
спортивних комунікацій в сучасному медіапросторі.

13. Крупський Іван (Львів). Іван Франко про газетно-журнальну сатиру.
14. Лозинський Мар’ян (Львів). Послання митрополита Андрея Шеп-

тицького – духовно-національна спадщина для журналіста. 
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15. Лубкович Ігор (Львів). Універсальне навчання: можливість обійтися 
без практичних занять. 

16. Міщенко Максим (Львів). Третій семестр: організація студентської 
практики як чинник професійного становлення молодого журналіста. 

17. Миронець Ніна (Рівне). Культурна спадщина в контексті комунікації 
поколінь.

18. Несін Софія (Львів). Українські ЗМІ в умовах війни: вплив медій на 
свідомість українців.

19. Партико Зіновій (Житомир), Огірко Ігор (Львів). Логічні засади про-
ведення інформаційних кампаній в інформаційних війнах.

20. Пелешок Ольга (Тернопіль). Конструювання регіональної ідентичнос-
ті в краєзнавчому дискурсі друкованих ЗМІ Тернопільщини (контент-а-
наліз публікацій районної преси).

21. Петренко Світлана (Київ). «Правда» і «своя правда» як виклики жур-
налістики постмодерної доби. 

22. Пикус Іван (Львів). Преса єврейської спільноти в Західній Україні: ос-
новні тематичні вектори.

23. Поплавська Наталія (Тернопіль). Полемічна аргументація в сучасно-
му медіатексті.

24. Почапська Оксана (Кам’янець-Подільський). Антирадянська пропа-
ганда як основна комунікативна стратегема в друкованих періодичних 
виданнях 1943 року (на матеріалі аналізу газети «Відродження»).

25. Присяжний Михайло (Львів). Інформаційна агресія Росії у країнах 
ЄС: методи, засоби, шляхи протидії. 

26. Рудик Мирослава (Львів). Cучасні тенденції розвитку журналістських 
жанрів у блогосфері. 

27. Семенець Олена (Київ). (Від)творення світу в медіа: право на істину?
28. Скленар Ігор (Львів). Релігійна тематика в друкованих ЗМІ України: 

жанрово-тематичні особливості.
29. Табінська Ірина (Львів). Діалог і діалогічний текст: джерела, засади, 

адаптація в медіа
30. Туркевич Катерина (Львів). Кодекси журналістської етики в медичній 

журналістиці: український та зарубіжний досвід. 
31. Філіп Гражина (Польща, Жешів). Гіперболізація як стратегія залучен-

ня читачів (на прикладі «Інформаційного» інтернет-порталу).
32. Хіренко Оксана (Київ). Контент сучасних українських друкованих 

ЗМІ і особливості жанроутворення. 
33. Шайда Наталія (Львів). Доступ журналістів до судових засідань та де-

мократичні стандарти взаємодії суддів та ЗМІ. 
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34. Ярощук Олександр (Київ). Нові форми журналістики розслідувань: 
тренди розвитку.

35. Яцикович Юлія (Львів). Ідея консолідації українства в сатирично-гу-
мористичній пресі Галичини (1919-1939 рр.). 

СЕКЦІЯ 4

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ 
ТРАДИЦІЙНИХ ТА НОВИХ ЗМІ

Керівники: професор Лось Йосип, доцент Федорчук Людмила
Секретар: асистент Мельник Андрій
Ауд. 303

1. Балда Тарас (Львів). Публіцистика Євгена Орловського в контексті 
українського державотворення.

2. Бикова Ольга (Київ). Специфіка відображення пострадянського про-
стору у збірці репортажів Я. Гуго-Бадера «Біла гарячка».

3. Богорад Тетяна, Нестеренко Олег (Нюрнберг, Німеччина). Коучинг 
як сучасна інноваційна технологія в зарубіжних ЗМІ 

4. Головко Христина (Львів). Жанрові особливості польської школи ху-
дожнього репортажу.

5. Ертановська Дельфіна (Польща, Жешів). Медіа української націо-
нальної спільноти у Воєводині (на прикладі «Руського Слова» ТА РТВ).

6. Квасниця Ольга (Львів). Образ еліти доби постмайдану в українсько-
му медіадискурсі.

7. Левантович Оксана (Львів). Гібридні війни ХХІ сторіччя: нові викли-
ки для медіапростору.

8. Лильо Тарас (Львів). Ідеологема «релятивізм» у публіцистиці Роберто 
де Маттеі та Ґабріели Кубі.

9. Лось Йосип (Львів). Світоглядна публіцистика: слово, що поневолює, 
чи слово, що визволяє.

10. Ліченко Анна (Київ). Інтерактивна візуалізація як спосіб представлен-
ня великих обсягів даних у медіа (на прикладі видання «The Guardian»).

11. Мельник Андрій (Львів). Передбачення «епохи постправди» в есеї 
Ханни Арендт «Істина і політика».
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12. Мельник Олеся (Львів). Публіцистика ненависті: історичний зріз  
(Ж.-П. Марат – Л. Троцький – О. Фаллачі).

13. Мельник Юрій (Львів). Медійна гегемонія колонізаторів у Південній 
Африці: візія Стіва Біко.

14. Михайлів Наталія (м. Львів). Тілесний аспект ідейно-концептуально-
го виміру журналу «Harper’s Bazaar»(США). 

15. Мончук Анна (Львів). Роль медій в польсько-українських стосунках 
(трактування Богдана Осадчука).

16. Петровська Жанна (Львів). Тенденції розвитку блогосфери пропаган-
дистського характеру.

17. Полянський Ігор (Львів). Відкриті електронні ресурси для контролю 
за державними фінансами та їхнє значення у розслідувальній журна-
лістській діяльності.

18. Саківська Ірина (Львів). Образ України в порядку денному США (на 
прикладі журналу «Newsweek»).

19. Федорчук Людмила, Пушкарук Наталія (Київ). Культурна тематика 
в ефірі France 24: уроки для України.

20. Хоменко Тетяна (Львів). Толерантність ЗМІ в умовах кризових ситу-
ацій.

21. Ципердюк Іван (Івано-Франківськ). Українська редакція радіо «Сво-
бода»: протидія російським інформаційним фейкам.

СЕКЦІЯ 5

МЕДІАТЕКСТ: СУЧАСНІ КОНЦЕПТИ, ІННОВАЦІЇ,  
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ РІЗНОВИДИ

Керівники: професор Кочан Ірина, професор Яцимірська Марія
Секретар: магістр Маркевич Богдан
Ауд. 208

1. Баніт Ольга (Дніпро). Функціональні особливості агітаційного медіа-
тексту напередодні виборів 2019 року.

2. Більовська Наталія (Львів). Засоби увиразнення медіатексту (на при-
кладі львівських ЗМІ).

3. Біскуп Ірина (Луцьк). Медіатекст як комунікативна стратегія: досвід 
критичного аналізу сайту навчально-наукового підрозділу університету.
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4. Бондар Вікторія (Львів). Слововживання в прямоефірному мовленні 
тележурналістів. 

5. Бурич Леся (Львів). Комунікативні девіації в інтернет-колонках. 
6. Вільчинська Тетяна (Тернопіль). Специфіка лінгвалізації концепту 

«мир» як антипода концептуалізованого поняття війни в мас-медійно-
му тексті.

7. Дащенко Наталія (Тернопіль). Мода на мовні запозичення в сучасно-
му медійному середовищі.

8. Драган-Іванець Наталія (Львів). Асоціації та аналогії в сучасному 
персвазивному медіатексті.

9. Капелюшний Анатолій (Львів). Стилістичні синоніми в телевізійному 
мовленні наживо.

10. Конюхова Любов (Львів). Нові тенденції в мові ЗМІ.
11. Костюк Юлія (Тернопіль). Вербалізація російської риторики в україн-

ських інтернет-виданнях.
12. Кочан Ірина (Львів). Запозичені слова в сучасних ЗМІ.
13. Крамаренко Ірина (Запоріжжя). Маніпулятивні прийоми в заголовках 

запорізьких інтернет-новин.
14. Лильо Галина (Львів). Поляризація семантичного наповнення концеп-

тів у сучасному медіадискурсі.
15. Литовченко Наталія (Львів). Нові аспекти підготовки літературних 

редакторів для роботи в мультимедійних виданнях.
16. М’яснянкіна Любов (Львів). Експліцитні та імпліцитні внутрішньо-

текстові зв’язки в рекламному дискурсі.
17. Макітринська Людмила (Львів). Літературний редактор: секрети про-

фесійної майстерності.
18. Маркевич Богдан (Львів). Текстові жанри широкого формату (за мате-

ріалами мережевого простору).
19. Остапчук Світлана (Київ). Гендерний концепт у мовній практиці ЗМІ 

України.
20. Писаренко Лариса (Одеса). Патріотизм як концепт сучасних медіа-

текстів.
21. Починок Юлія (Тернопіль). Соціонічний концепт медіатексту як 

тренд (на матеріалі проекту «MedialabTernopil»): тенденції розвитку та 
перспективи.

22. Прихода Ярослава (Київ). Мова медій як джерело збагачення літера-
турної мови. 
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23. Решетуха Тетяна (Тернопіль). Мова ворожнечі у медійному просторі 
Тернопільщини.

24. Ріпей Марія (Львів). Точність газетного слова.
25. Романюк Світлана (Польща). Особливості політичної реклами під час 

президентської виборчої кампанії в Україні 2018-2019 рр. 
26. Станкевич Ніна (Львів). Чистота мови: сучасні параметри.
27. Стєкольщикова Валентина (Миколаїв). Інвестигейтори: гендерний 

аспект професійної діяльності.
28. Темчур Карина (Дніпро). Мовні огріхи ведучих та репортерів телено-

вин.
29. Яценко Андрій (Львів). Питання «Українського правопису» на сторін-

ках «Свободи» (США).
30. Яцимірська Марія (Львів). Риторика медійних резонерів про інформа-

ційно-військову агресію Росії проти України.

СЕКЦІЯ 6

НОВІ МЕДІЇ: ТРЕНДИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Керівники: професор Потятиник Борис, доцент Чабаненко Мирослава
Секретар: доцент Лавриш Юліана 
Ауд. 106

1. Василюк Тетяна (Львів). Аудиторія як автор: роль користувачів у тво-
ренні контенту.

2. Вишневський Михайло (Рівне). Особливості формування контенту 
інтернет-медіа.

3. Габор Наталія (Львів). Сучасна журналістикознавча термінологія: до 
постановки проблеми.

4. Золяк Вікторія (Рівне). Контентна характеристика повідомлень як ба-
зис для створення комунікаційних систем.

5. Євтушенко Людмила, Загуменна Надія (Київ). Бімедійність в епоху 
глобалізації.

6. Йордан Ганна (Тернопіль), Йордан Христина (Київ). Питання генези 
та функціонування емодзі в сучасному інтернет-дискурсі.
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7. Іващук Антоніна (Київ).Трансформація жанру «нарис» в нових медіа.
8. Кияшко Юлія (Ірпінь). Фактчекінг як інструмент протидії маніпуля-

тивному впливу електронних ЗМІ.
9. Кривка Елеонора (Рівне). Авторське «Я» в публіцистичному тре-

вел-тексті.
10. Кушнір Оксана (Тернопіль). Суспільні реформи в інтернет-виданнях 

Тернополя «Терен» і «20 хвилин»: медична та освітня тематика.
11. Лавриш Юліана (Львів). Віртуальна реальність в системі нових медій.
12. Ладика Ірина (Львів). Висвітлення воєнної агресії РФ в українських 

нових медіа (на прикладі блогів Віталія Портникова та Павла Казаріна).
13. Лісневська Аліна (Київ). Дезінформація в новинному відеоконтенті: 

маркери та методи розпізнавання.
14. Ольховик Марина (Чернігів). «Бульбашковий ефект» нових медіа та 

результати його впливу на нову ідентичність.
15. Павлюк Людмила (Львів). Риторичні фігури на геополітичній шахівни-

ці: тропологічно-символічні ресурси в аналізі міжнародного конфлікту. 
16. Пенюкова Аліна (Львів). Вплив лідерів громадської думки в соціаль-

них мережах на формування політичних уподобань в умовах інфор-
маційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти 
України.

17. Полісученко Анна (Київ). Розширена реальність як новітній інстру-
мент журналістики: від витоків до сучасності.

18. Потятиник Борис (Львів). Чи справді «золота ера» журналістики вже 
позаду?

19. Порпуліт Олена (Одеса). Соціальні мережі як чинник політичної мо-
білізації.

20. Рижко Олена (Київ). Геймифікація новин як нова конвергенція.
21. Семотюк Орест (Львів). Російсько-український військовий конфлікт 

у політичній карикатурі України, США і ФРН: комп’ютерний медіа-
лінгвістичний аналіз.

22. Синоруб Галина (Тернопіль). Мобільні технології та сучасний медіа-
текст.

23. Усенко Олександра (Запоріжжя). Застосування концепції новинних 
цінностей для вивчення поширення контенту професійних медій у со-
ціальних мережах.

24. Чабаненко Мирослава (Запоріжжя). Напрями трансформації репорта-
жу в онлайновій журналістиці.
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Круглий стіл

«СПІВВІДНОШЕННЯ МЕДІЙНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ  
ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВОЄН»

Конференц-зал факультету журналістики (а. 103)

12.00−14.00

Модератори:
Олег Покальчук – соціальний психолог.
Юрій Мироненко – директор Інституту суспільно-економічних досліджень.

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Корпус факультету журналістики Львівського національного  

університету імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49 (а. 303)

14.00−15.00

1. Звіти голів секцій.
2. Закриття конференції.
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ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Bożek Małgorzata – asystentka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, wykładowczyni przedmiotów specjalistycznych na 
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zakładzie Retoryki i 
Pragmatyki Komunikacyjnej (Польща) 

2. Filip Grażyna – dr hab., prof., kierownik Zakładu Retoryki i Pragmatyki 
Komunikacyjnej Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (Польща)

3. Аледінова Севіль – головний редактор телеканалу АТР, аспірантка 
Інституту журналістики Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

4. Бабенко Вікторія Володимирівна – кандидат наук із соціальних ко-
мунікацій, завідувач кафедри журналістики Українського католицького 
університету 

5. Балда Тарас Романович – асистент кафедри зарубіжної преси та ін-
формації Львівського національного університету імені Івана Франка

6. Балинський Ігор Олексійович – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент кафедри журналістики Українського католицького уні-
верситету 

7. Баніт Ольга Романівна – студентка Дніпровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара

8. Бердак Христина Михайлівна – асистент кафедри теорії і практи-
ки журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка

9. Бикова Ольга Миколаївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

10. Білоус Оксана Михайлівна – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, доцент кафедри радіомовлення і телебачення Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка

11. Білоус Роксоляна Олексіївна – студентка 2 курсу факультету журна-
лістики Львівського національного університету імені Івана Франка

12. Більовська Наталія Богданівна – асистент кафедри мови засобів ма-
сової інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка

13. Біскуб Ірина Павлівна – доктор філологічних наук, професор, завід-
увач кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національ-
ного університету імені Лесі Українки 
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14. Близнюк Андрій Сергійович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філо-
логії Житомирського державного університету імені Івана Франка

15. Богорад Тетяна Олександрівна – Німецька Академія Службовців 
(DAA)

16. Бойко Алла Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор Інсти-
туту журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

17. Бондар Вікторія Василівна – асистент кафедри соціальних комуні-
кацій ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем’янчука»

18. Борис Леся Романівна – асистент кафедри радіомовлення і телебачен-
ня Львівського національного університету імені Івана Франка

19. Бурич Леся Адамівна – здобувач кафедри мови засобів масової інфор-
мації Львівського національного університету імені Івана Франка

20. Василюк Тетяна Юріївна – аспірантка кафедри нових медій Львів-
ського національного університету імені Івана Франка 

21. Васьківський Юрій Петрович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка

22. Величко Зоряна Андріївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
асистент кафедри української преси Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка

23. Витвицька Юлія Несторівна – асистент кафедри теорії і практи-
ки журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка

24. Вишневський Михайло Ярославович – старший викладач кафедри 
теорії і методики журналістської творчості ПВНЗ «Міжнародний еко-
номіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

25. Війтович Тетяна Якимівна – асистент кафедри теорії і практики жур-
налістики Львівського національного університету імені Івана Франка

26. Вільчинська Тетяна Пилипівна – доктор філологічних наук, профе-
сор, декан факультету філології і журналістики Тернопільського націо-
нального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

27. Вільчинський Олександр Казимирович – кандидат наук із соціаль-
них комунікацій, викладач Тернопільського національного педагогіч-
ного університету імені Володимира Гнатюка 

28. Войтович Наталія Олегівна – асистент кафедри теорії і практики жур-
налістики Львівського національного університету імені Івана Франка
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29. Воронова Олена – аналітик Центру контент-аналізу
30. Ворончук Софія Віталіївна – аспірантка кафедри радіомовлення і те-

лебачення Львівського національного університету імені Івана Франка 
31. Габор Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент ка-

федри нових медій факультету журналістики Львівського національно-
го університету імені Івана Франка

32. Гадьо Наталія Романівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
асистент кафедри теорії і практики журналістики Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка 

33. Гандзюк Віталій Олександрович – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та зв’язків 
з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського

34. Головко Христина Ігорівна – аспірант кафедри зарубіжної преси та 
інформації Львівського національного університету імені Івана Франка 

35. Горчикова Анастасія Олександрівна – викладач кафедри теорії і ме-
тодики журналістської творчості ПВНЗ «Міжнародний економіко-гу-
манітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

36. Гоцур Оксана Іванівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
асистент кафедри теорії і практики журналістики Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка

37. Гресько Ольга Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри телебачення та радіомовлення Інституту журналістки Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка 

38. Гриценко Олена Миколаївна – доктор політичних наук, професор, 
дипломат, радник Міністерства закордонних справ України

39. Гуцал Петро Зеновійович – кандидат історичних наук, доцент кафе-
дри журналістики Тернопільського національного педагогічного уні-
верситету імені Володимира Гнатюка 

40. Дацишин Дзвенислава Несторівна – студентка 3 курсу факультету 
міжнародних відносин Львівського національного університету імені 
Івана Франка 

41. Дацишин Христина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри мови засобів масової інформації Львівського національного 
університету імені Івана Франка

42. Дащенко Наталія Левківна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 

43. Ділай Ангеліка Юріївна – ад’юнкт військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
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44. Дмитровський Зенон Євгенович – кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри теорії і практики журналістики Львівського національно-
го університету імені Івана Франка

45. Драган-Іванець Наталія Василівна – кандидат наук із соціальних ко-
мунікацій, доцент кафедри мови засобів масової інформації Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка

46. Ертановська Дельфіна – магістр журналістики та соціальної комуні-
кації Університету інформаційних технологій та менеджменту (Жешів, 
Польща) 

47. Євтушенко Людмила Володимирівна – кандидат наук із соціальних 
комунікацій, доцент кафедри германської філології та перекладу Інсти-
туту філології Київського національного університету імені Т. Шевченка 

48. Житарюк Мар’ян Георгійович – доктор наук із соціальних комуні-
кацій, професор кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського 
національного університету імені Івана Франка

49. Журавська Оксана Валеріївна – старший викладач кафедри журна-
лістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка

50. Загуменна Надія Володимирівна – асистент кафедри германської фі-
лології та перекладу Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

51. Зайко Леся Яківна – асистент кафедри видавничої справи, редагуван-
ня, основ журналістики та філології Житомирського державного уні-
верситету імені Івана Франка 

52. Захарченко Артем Петрович – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, доцент кафедри мультимедійних технологій та медіадизайну Інсти-
туту журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, голова аналітичного відділу Центру контент-аналізу 

53. Зелінська Надія Віталіївна – доктор філологічних наук, професор, за-
відувач кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства

54. Золяк Вікторія Василівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри соціальних комунікацій ПВНЗ «Міжнародний економі-
ко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

55. Йордан Ганна – доцент кафедри журналістики Тернопільського націо-
нального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

56. Йордан Христина – магістрантка кафедри англійської філології та 
міжкультурної комунікації Інституту філології Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка

57. Іванюха Тетяна Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Запорізь-
кого національного університету 
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58. Іващук Антоніна Анатоліївна – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент Національного авіаційного університету 

59. Імбіровська-Сиваківська Лілія Анатоліївна – аспірантка кафедри 
української преси Львівського національного університету імені Івана 
Франка

60. Калинів Андрій Любомирович – асистент кафедри радіомовлення і те-
лебачення Львівського національного університету імені Івана Франка

61. Капелюшний Анатолій Олексійович – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри мови засобів масової інформації Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка

62. Карнаух Антон Сергійович – аспірант кафедри журналістики та укра-
їнської філології Інституту журналістики і масової комунікації Класич-
ногоприватного університету (м. Запоріжжя) 

63. Квасниця Ольга Юріївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка

64. Кияшко Юлія Павлівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри журналістики, словесності та культури Національного 
університету державної фіскальної служби України

65. Кікерчук Роксолана Любомирівна – аспірантка кафедри радіомов-
лення і телебачення Львівського національного університету імені Іва-
на Франка

66. Кіца Мар’яна Олегівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Націо-
нального університету «Львівська політехніка» 

67. Ковальова Тетяна Вікторівна, доцент кафедри журналістики та філо-
логії Сумського державного університету

68. Колкутіна Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Національного університету «Одеська юридична академія»

69. Коник Анастасія Володимирівна – провідний редактор Прес-центру 
Львівського національного університету імені Івана Франка

70. Конюхова Любов Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри мови засобів масової інформації Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка

71. Кость Степан Андрійович – кандидат філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри української преси Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка

72. Костюк Юлія Михайлівна – аспірантка кафедри української мови та 
методики її навчання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 
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73. Кочан Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, за-
відувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського 
національного університету імені Івана Франка

74. Крамаренко Ірина Юріївна – студентка 3 курсу факультету журналіс-
тики Запорізького національного університету 

75. Кривка Елеонора Тиберіївна – здобувач кафедри соціальних комуні-
кацій ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем’янчука»

76. Кротченко Валерія Вадимівна – курсант Військового інституту Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка

77. Крупський Іван Васильович – доктор історичних наук, професор, де-
кан факультету журналістики Львівського національного університету 
імені Івана Франка

78. Кузнецова Олена Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри журналістики та засобів масової комунікації Націо-
нального університету «Львівська політехніка» 

79. Кузнецова Тетяна Василівна – доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор, декан факультету журналістики Національного університету 
«Одеська юридична академія»

80. Кушнір Оксана Василівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педаго-
гічного університету імені Володимира Гнатюка 

81. Лавриш Юліана Степанівна – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, доцент кафедри нових медій Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка

82. Ладика Ірина Ярославівна – студентка 4 курсу факультету журналіс-
тики Львівського національного університету імені Івана Франка

83. Левантович Оксана Василівна – аспірантка кафедри зарубіжної пре-
си та інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка, керівник інформаційної служби відділу інформації та марке-
тингу Українського католицького університету

84. Лизанчук Василь Васильович – доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка

85. Лильо Галина Іванівна – асистент кафедри мови засобів масової ін-
формації Львівського національного університету імені Івана Франка

86. Лильо Тарас Ярославович – кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри зарубіжної преси та інформації Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка
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87. Литовченко Наталія Михайлівна – асистент кафедри мови засобів 
масової інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка

88. Лісневська Аліна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені 
Бориса Грінченка

89. Ліченко Анна Дмитрівна – викладач кафедри журналістики, реклами 
і зв’язків з громадськістю ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітар-
ний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

90. Лозинський Мар’ян Володимирович – кандидат історичних наук, до-
цент кафедри теорії і практики журналістики, проректор з науково-пе-
дагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка

91. Лось Йосип Дмитрович – кандидат історичних наук, професор, завіду-
вач кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного 
університету імені Івана Франка

92. Лубкович Ігор Маркіянович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка

93. М’яснянкіна Любов Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри мови засобів масової інформації Львівського національного 
університету імені Івана Франка

94. Макітринська Людмила Миколаївна – редактор Видавничого цен-
тру Львівського національного університету імені Івана Франка

95. Мамалига Анастасія Іванівна – доктор філологічних наук, професор 
Інституту журналістики Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

96. Маркевич Богдан Михайлович – магістр журналістики, здобувач ка-
федри мови засобів масової інформації Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка

97. Мединська Олеся Ярославівна – кандидат філологічних наук, викла-
дач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогіч-
ного університету імені Володимира Гнатюка

98. Мельник Андрій Петрович – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, асистент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка 

99. Мельник Олеся – аспірантка кафедри радіомовлення і телебачення 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
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100. Мельник Юрій Ігорович – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка 

101. Мироненко Юрій Миколайович – директор Інституту суспільно-е-
кономічних досліджень 

102. Миронець Ніна Ростиславівна – кандидат історичних наук, доцент 
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ака-
деміка Степана Дем’янчука»

103. Михайличенко Наталія Євгеніївна – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка

104. Михайлів Наталія Богданівна – аспірантка кафедри зарубіжної пре-
си та інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка 

105. Мітчук Ольга Андріївна – доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор, декан факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний 
еконо міко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ян-
чука»

106. Міщенко Максим Володимирович – асистент кафедри теорії і прак-
тики журналістики Львівського національного університету імені Іва-
на Франка

107. Мончук Анна Романівна – аспірантка кафедри зарубіжної преси та 
інформації Львівського національного університету імені Івана Франка 

108. Мудра Ірина Миколаївна – кандидат наук з соціальних комунікацій, 
доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Націо-
нального університету «Львівська політехніка»

109. Нагорняк Майя Володимирівна – кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

110. Несін Софія Андріївна – студентка 2 курсу факультету журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка

111. Нестеренко Олег Володимирович – журналіст «Resonanz, 
interkulturelles Magazin in Nürnberg»

112. Огірко Ігор Васильович – доктор фізично-математичних наук, завід-
увач кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української 
академії друкарства

113. Ольховик Марина Володимирівна – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії та культурології, заступник декана з нав-
чальної роботи філологічного факультету Національного університе-
ту «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка
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114. Онуфрів Соломія Тарасівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української преси, заступник декана факультету журналісти-
ки з наукової і навчальної роботи Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка

115. Остапчук Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, стар-
ший викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадські-
стю Національного авіаційного університету

116. Павлюк Ігор Зіновійович – доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор кафедри української преси Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка

117. Павлюк Людмила Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри нових медій Львівського національного університету імені 
Івана Франка

118. Партико Зіновій Васильович – доктор філологічних наук, професор 
кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та фі-
лології Житомирського державного університету імені Івана Франка 

119. Паславський Ігор Іванович – кандидат політичних наук, доцент ка-
федри української преси Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка

120. Пелешок Ольга Олексіївна – аспірантка кафедри журналістики Тер-
нопільського національного педагогічного університету імені Воло-
димира Гнатюка 

121. Пенюкова Аліна Андріївна – студентка 4 курсу факультету міжна-
родних відносин Львівського національного університету імені Івана 
Франка

122. Петренко Світлана Іванівна – аспірантка Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

123. Петровська Жанна Михайлівна – магістр журналістики Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка

124. Пикус Іван Олексійович – асистент кафедри теорії і практики жур-
налістики Львівського національного університету імені Івана Франка

125. Писаренко Лариса Михайлівна – старший викладач кафедри жур-
налістики Національного університету «Одеська юридична академія»

126. Півторак Олексій – аналітик Центру контент-аналізу
127. Плахта Дмитро Дмитрович – аспірант кафедри радіомовлення і те-

лебачення Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, власний кореспондент газети «День» у Львівській області

128. Пода Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
журналістики Запорізького національного технічного університету
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129. Подедворний Тарас Володимирович – асистент кафедри радіомов-
лення і телебачення Львівського національного університету імені 
Івана Франка

130. Покальчук Олег Володимирович – соціальний психолог 
131. Полісученко Анна Юріївна – кандидат наук із соціальних комуніка-

цій, доцент факультету зв’язків з громадськістю і журналістики Київ-
ського національного університету культури і мистецтв 

132. Полянський Ігор Степанович – асистент кафедри зарубіжної пре-
си та інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка 

133. Поплавська Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри журналістики Тернопільського національ-
ного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

134. Порпуліт Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, до-
цент Одеського національного університету імені І. Мечникова

135. Потятиник Борис Володимирович – доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри нових медій факультету журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка

136. Почапська Оксана Іванівна – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка

137. Починок Юлія Мирославівна – кандидат філологічних наук, ви-
кладач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін 
Тернопільського державного медичного університету імені І. Горба-
чевського

138. Присяжна-Гапченко Юлія Михайлівна – асистент кафедри укра-
їнської преси Львівського національного університету імені Івана 
Франка

139. Присяжний Михайло Павлович – кандидат філологічних наук, док-
тор суспільно-економічних наук, професор Українського Вільного 
Університету (м. Мюнхен), завідувач кафедри теорії і практики жур-
налістики Львівського національного університету імені Івана Франка

140. Прихода Ярослава Василівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка

141. Пушкарук Наталія – магістрантка Інституту журналістики Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка

142. Решетуха Тетяна Василівна – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, викладач кафедри журналістики Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
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143. Рижко Олена Миколаївна – доктор наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка

144. Ріпей Марія Володимирівна – асистент кафедри мови засобів масової 
інформації Львівського національного університету імені Івана Франка

145. Романчук Вікторія Олегівна – відповідальний секретар журналу 
«Універсум»

146. Романчук Олег Костянтинович – кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри української преси Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка

147. Романюк Світлана Андріївна – доктор філологічних наук, ад’юнкт 
кафедри україністики, заступник декана факультету прикладної 
лінгвістики Варшавського університету

148. Росінська Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

149. Рудик Мирослава Степанівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

150. Савош Ірина Олександрівна – студентка 3 курсу факультету журна-
лістики Львівського національного університету імені Івана Франка

151. Саідахметов Ділявер Сейтмамутович – магістр журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка

152. Саківська Ірина Ігорівна – магістр, викладач кафедри медіакомуні-
кацій Українського католицького університету

153. Семенець Олена Олександрівна – доктор філологічних наук, завіду-
вач кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Ки-
ївського університету імені Бориса Грінченка

154. Семотюк Орест Любомирович – кандидат політичних наук, доцент 
кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львів-
ська Політехніка»

155. Сербенська Олександра Антонівна – доктор філологічних наук, 
професор кафедри радіомовлення і телебачення Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка

156. Сиваківський Ярослав Петрович – аспірант кафедри української 
преси Львівського національного університету імені Івана Франка

157. Синоруб Галина Петрівна – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, викладач кафедри журналістики, заступник декана з навчальної 
роботи факультету філології і журналістики Тернопільського націо-
нального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
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158. Скленар Ігор Михайлович – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського 
націо нального університету імені Івана Франка

159. Слотюк Тетяна Василівна – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, доцент кафедри української преси Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка

160. Станкевич Ніна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри українського прикладного мовознавства Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка

161. Стєкольщикова Валентина Андріївна – кандидат наук із соціаль-
них комунікацій, завідувачка кафедри журналістики Міжнародного 
класичного університету імені Пилипа Орлика

162. Табінська Ірина Романівна – аспірантка кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка

163. Табінський Ярослав Ігорович – асистент кафедри радiомовлення i 
телебачення, заступник декана факультету журналістики з навчаль-
но-виховної роботи Львівського національного університету імені 
Івана Франка

164. Темчур Карина Олександрівна – магістр Дніпровського національ-
ного університету імені Олеся Гончара

165. Тихолоз Наталя Богданівна – кандидат філологічних наук, старший 
науковий співробітник, доцент кафедри української преси Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка

166. Трофимук Мирослав Степанович – доктор філологічних наук, до-
цент кафедри української преси Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка

167. Туркевич Катерина Прокопівна – асистент кафедри теорії і практи-
ки журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка

168. Усенко Олександра Юріївна – аспірантка кафедри теорії комуніка-
ції, реклами та зв’язків із громадськістю Запорізького національного 
університету

169. Федорчук Людмила Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Інституту журналістики Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка

170. Фінклер Юрій Едуардович – доктор філологічних наук, професор 
кафедри журналістики Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили
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171. Хамедова Ольга Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київ-
ського університету імені Бориса Грінченка 

172. Хардель Роман Збігньович – штатний ад’юнкт науково-організацій-
ного відділу Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного 

173. Хіренко Оксана Олександрівна – викладач, аспірантка 3 року нав-
чання Київського національного університету імені Тараса Шевченка

174. Хлестова Світлана Володимирівна – аспірантка кафедри журналіс-
тики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

175. Холод Олександр Михайлович – доктор філологічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри журналістики Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 

176. Хоменко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка

177. Ципердюк Іван Михайлович – кандидат філологічних наук, викла-
дач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю При-
ватного вищого навчального закладу «Університет Короля Данила»

178. Чабаненко Мирослава Вікторівна – кандидат наук із соціальних ко-
мунікацій, доцент кафедри журналістики  факультету журналісти-
ки Запорізького національного університету 

179. Шайда Наталія Костянтинівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, в.о. доцента кафедри теорії і практики журналістики Львів-
ського національного університету імені Івана Франка

180. Шевченко Вікторія Едуардівна – доктор наук із соціальних комуні-
кацій, доцент, завідувач кафедри мультимедійних технологій і медіа-
дизайну Інституту журналістики Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка

181. Шекеряк Яна Василівна – студентка 2 курсу факультету журналісти-
ки Львівського національного університету імені Івана Франка

182. Юксель Гаяна Заїрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
слов’янської філології та журналістики Інституту філології та журналіс-
тики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

183. Ярощук Олександр Володимирович – аспірант Могилянської шко-
ли журналістики Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» 

184. Яценко Андрій Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри мови засобів масової інформації Львівського національного 
університету імені Івана Франка



185. Яценко Галина Володимирівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент кафедри української преси Львівського національного 
університету імені Івана Франка

186. Яцикович Юлія Олегівна – асистент кафедри теорії і практики жур-
налістики Львівського національного університету імені Івана Франка

187. Яцимірська Марія Григорівна – кандидат філологічних наук, док-
тор політичних наук, професор, завідувач кафедри мови засобів ма-
сової інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка

В оформленні обкладинки  
використані фото Олега Вівчарика і Мар’яни Валько

Макетування Ігоря Полянського
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