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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

Володимир Качмар − проректор з науково-педагогічної роботи та соці-
альних питань і розвитку Львівського національного університету імені 
Івана Франка, доцент.
Ярослав Климович – голова Львівської обласної організації Національної 
спілки журналістів України.

Секретарі

Андрій Яценко – заступник декана факультету журналістики з наукової 
і навчальної роботи Львівського національного університету імені Івана 
Франка, доцент.
Ярослав Табінський – заступник декана факультету журналістики з нав-
чально-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 кафед-
ри радіомовлення i телебачення Львівського національного університету 
імені Івана Франка.
Наталія Більовська − асистент кафедри мови засобів масової інформації 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Юрій Васьківський – кандидат філологічних наук, доцент кафедри тео-
рії і практики журналістики Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 
Наталія Войтович – асистент кафедри теорії і практики журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка.
Наталія Габор − кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача ка-
федри нових медій Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
Мар’ян Житарюк – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, в.о. 
завідувача кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національ-
ного 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, доцент ка-
федри нових медій Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
Василь Лизанчук – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафе-
дри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету 
імені Івана Франка.
Богдан Маркевич – аспірант, асистент кафедри мови засобів масової ін-
формації Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Ігор Паславський – кандидат політичних наук, доцент кафедри україн-
ської преси Львівського національного університету імені Івана Франка.
Ігор Полянський − асистент кафедри нових медій Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка.
Михайло Присяжний − кандидат філологічних наук, доктор суспільно-
еко номічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики журна-
лістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Мирослава Рудик – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент ка-
федри теорії і практики журналістики Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка.

http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-padiomovlennya-i-telebachennya
http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-padiomovlennya-i-telebachennya
http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-ukrajinskoji-presy
http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-ukrajinskoji-presy
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Тетяна Слотюк − кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафед-
ри української преси Львівського національного університету імені Івана 
Франка.
Тетяна Хоменко – кандидат філологічних наук, доцент зарубіжної преси 
та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
Галина Яценко – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафед-
ри української преси 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.

http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-ukrajinskoji-presy
http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-ukrajinskoji-presy
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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Четвер, 22 жовтня 2020 року

10.00−13.00 – пленарне засідання 
13.00−14.00 – перерва на обід
14.00−16.00 – секційні засідання 
16.30−18.00 – круглий стіл «Слово повинно приносити користь», при-
урочений до 90-ліття з Дня народження Заслуженого професора Львівсько-
го університету, Заслуженого журналіста України, доктора філологічних 
наук Володимира Йосиповича Здоровеги.

П’ятниця, 23 жовтня 2020 року

11.00−12.00 – майстер-клас «Чи можна навчати медіаграмотності онлайн? 
З досвіду проєкту IREX “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”» 
(Олена Тараненко, кандидат філологічних наук, доцент, менеджерка з роз-
будови потенціалу проєкту IREX).
12.30−13.30 – підсумкове пленарне засідання.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Доповідь на пленарному засіданні – 10−12 хвилин.
Доповідь на секційному засіданні – 5−7 хвилин.
Доповідь на круглому столі − 5−7 хвилин.
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ПОКЛИКИ НА КОНФЕРЕНЦІЙНІ ЗАХОДИ:

Пленарне засідання (22 жовтня, 10.00−13.00):

https://us04web.zoom.us/j/2514656284?pwd=Y1F2NmZUcH
pFZ0E2Y2tpbmh2NllxZz09
Ідентифікатор конференції: 251 465 6284
Код доступу: ATqh19

Секційні засідання (22 жовтня, 14.00−16.00):

Секція 1. Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до прак-
тики

https://zoom.us/j/91592030836?pwd=ZlQ0dmJUK0pKQmdG
TXF6OVhub3RyQT09
Ідентифікатор конференції: 91592030836
Код доступу: LFz2pw

Секція 2. Теле- та радіопростір України перед сучасними викликами

https://us05web.zoom.us/j/86701982660?pwd=aXdIT0ZWWk
8zdnUxbzg0TTZUQW9idz09
Ідентифікатор конференції: 867 0198 2660
Код доступу: abAK83

Секція 3. Зарубіжний досвід розвитку традиційних та нових медіа

https://us04web.zoom.us/j/8851571350?pwd=Z0JCTThBSH-
V0TmliRXpUV21ES2hQUT09
Ідентифікатор конференції: 885 157 1350
Код доступу: 8P3cJY

Секція 4. Традиційні медіа в історичному та сучасному контексті 

https://us02web.zoom.us/j/5122365204?pwd=WGNycjdWZH
BJNURYZFEwRFduOUdiQT09
Ідентифікатор конференції: 512 236 5204
Код доступу: 6NaAWX

https://us04web.zoom.us/j/2514656284?pwd=Y1F2NmZUcHpFZ0E2Y2tpbmh2NllxZz09
https://us04web.zoom.us/j/2514656284?pwd=Y1F2NmZUcHpFZ0E2Y2tpbmh2NllxZz09
https://zoom.us/j/91592030836?pwd=ZlQ0dmJUK0pKQmdGTXF6OVhub3RyQT09
https://zoom.us/j/91592030836?pwd=ZlQ0dmJUK0pKQmdGTXF6OVhub3RyQT09
https://us05web.zoom.us/j/86701982660?pwd=aXdIT0ZWWk8zdnUxbzg0TTZUQW9idz09
https://us05web.zoom.us/j/86701982660?pwd=aXdIT0ZWWk8zdnUxbzg0TTZUQW9idz09
https://us04web.zoom.us/j/8851571350?pwd=Z0JCTThBSHV0TmliRXpUV21ES2hQUT09
https://us04web.zoom.us/j/8851571350?pwd=Z0JCTThBSHV0TmliRXpUV21ES2hQUT09
https://us02web.zoom.us/j/5122365204?pwd=WGNycjdWZHBJNURYZFEwRFduOUdiQT09
https://us02web.zoom.us/j/5122365204?pwd=WGNycjdWZHBJNURYZFEwRFduOUdiQT09
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Секція 5. Сучасний медійний текст: трансформації

https://us05web.zoom.us/j/83915507030?pwd=KzZqeTdNSD
JVanVQWER2Kyt3S3NIUT09
Ідентифікатор конференції: 839 1550 7030
Код доступу: xi1k90

Секція 6. Тенденції розвитку нових медіа

https://us05web.zoom.us/j/7578547581?pwd=eHdCdHFvaHN
zZ0lwU0s1NUZtZFJGUT09
Ідентифікатор конференції: 757 854 7581
Код доступу: 52WAQe

Круглий стіл «Слово повинно приносити користь», приурочений до 
90-ліття з Дня народження Заслуженого професора Львівського універси-
тету, Заслуженого журналіста України, доктора філологічних наук Володи-
мира Йосиповича Здоровеги (22 жовтня, 16.30−18.00): 

https://us05web.zoom.us/j/8785045313?pwd=UzhvT2kycmxh
TUNpeTgwU1hRSG5Vdz09
Ідентифікатор конференції: 878 504 5313
Код доступу: 20uRMe

Майстер-клас «Чи можна навчати медіаграмотності онлайн? З досвіду 
проєкту IREX “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”» (Олена 
Тараненко, кандидат філологічних наук, доцент, менеджерка з розбудови 
потенціалу проєкту IREX) (23 жовтня, 11.00−12.00): 

https://zoom.us/j/91588932151

https://us05web.zoom.us/j/83915507030?pwd=KzZqeTdNSDJVanVQWER2Kyt3S3NIUT09
https://us05web.zoom.us/j/83915507030?pwd=KzZqeTdNSDJVanVQWER2Kyt3S3NIUT09
https://us05web.zoom.us/j/7578547581?pwd=eHdCdHFvaHNzZ0lwU0s1NUZtZFJGUT09
https://us05web.zoom.us/j/7578547581?pwd=eHdCdHFvaHNzZ0lwU0s1NUZtZFJGUT09
https://us05web.zoom.us/j/8785045313?pwd=UzhvT2kycmxhTUNpeTgwU1hRSG5Vdz09
https://us05web.zoom.us/j/8785045313?pwd=UzhvT2kycmxhTUNpeTgwU1hRSG5Vdz09
https://zoom.us/j/91588932151


8

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Четвер, 22 жовтня 2020 року

10.00-13.00

Відкриття конференції

Вітальне слово Ректора Львівського національного університету імені 
Івана Франка, члена-кореспондента НАН України, професора Володи-
мира Мельника.
Вітальне слово проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних 
питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана 
Франка, доцента Володимира Качмара.
Вітальне слово декана факультету журналістики Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, професора Івана Крупського.

Наукові доповіді

1. Skrzypczak Jędrzej (Познань, Польща). Przyszłość dziennikarstwa w 
erze cyfrowej.

2. Hjelmgre Nina (Кальмар, Швеція). Specifics of Journalism Training at 
Sweden University.

3. Лизанчук Василь (Львів). Комунікативна синергія українських націо-
нальних цінностей в контексті російської гібридної війни.

4. Тараненко Олена (Київ). Інфомедійна грамотність як компетентність 
фахового споживання інформації. Методичні вказівки викладання і нав-
чання в проєкті IREX «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». 

5. Огар Емілія (Львів). Нові медіа у формуванні журналістського дис-
курсу про культуру.

6. Мітчук Ольга (Рівне). Цінності аудиторії ліберальної інформаційної 
культури.

7. Рудик Мирослава (Львів). Особливості інтелектуального портрета Во-
лодимира Здоровеги як вченого, педагога, журналістикознавця і пуб-
ліциста.

8. Сушкова Олена (Суми). Дуальний компонент підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії з журналістики в Сумському 
державному університеті.

9. Семотюк Орест (Львів). Медіадискурсивний вимір воєнних конфлік-
тів: українсько-російська війна в сучасній політичній карикатурі.
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ 1
СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ:

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Керівник: професор Присяжний Михайло 
Секретар: доцент Скленар Ігор 

1. Крупський Іван (Львів). Сучасна журналістська освіта і виклики укра-
їнського ринку інформації.

2. Поплавська Наталія (Тернопіль). Полемічний дискурс сучасного ме-
діапростору.

3. Іванова Ірина, Афанасьєва Олена (Харків). Модель взаємодії рекла-
ми, PR та журналістики.

4. Присяжний Михайло (Львів). Унікальні але незавершені проєкти 
(з історії української еміграційної преси).

5. Filip Grażyna (Польща). Semantyka ciszy i milczenia na gruncie polskich 
nauk humanistycznych – perspektywa komunikologiczna.

6. Лозинський Мар’ян (Львів). Наукове книговидання Львівського уні-
верситету у післявоєнні роки (1945–1949 рр.).

7. Bożek Małgorzata (Польща). Produkcja filmowa w Polsce. Etapy: od po-
mysłu do ekranu.

8. Дмитровський Зенон (Львів). Журналістське розслідування в україн-
ських ЗМІ: становлення жанру.

9. Гриценко Юлія (Львів). Боротьба за український університет у Львові 
(за матеріалами газети «Свобода» кінця XIX – початку XX століття).

10. Почапська Оксана (Кам’янець-Подільський). Конструювання пара-
дигми поведінкових реакцій аудиторії друкованими періодичними ви-
даннями 1943–1953 рр.

11. Вовчанська Ольга (Львів). Сучасна мобільна реклама: основні інстру-
менти та тенденції розвитку.

12. Скленар Ігор (Львів). Нові форми комунікації з аудиторією у періодич-
ній пресі Української греко-католицької Церкви (на прикладі журналів 
«Патріярхат», «Скинія»).

13. Васьківський Юрій (Львів). Використання згромадженого користува-
чами соцмереж контенту в редакціях традиційних і нових медій.

14. Тихолоз Богдан (Львів). Музей і ЗМІ: досвід медіатизації діяльності 
Львівського національного літературно-меморіального музею Івана 
Франка.
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15. Басій Наталія (Львів). Застосування психологічних прийомів у прак-
тиці реклами.

16. Шайда Наталія (Львів). Особливості роботи журналіста під час судо-
вих засідань: технічний та етичний аспекти.

17. Лубкович Ігор (Львів). Психологія впливу журналістського тексту на 
аудиторію.

18. Гадьо Наталія (Львів). Особливості молодіжного контенту в католиць-
ких інтернет-виданнях України.

19. Войтович Наталія (Львів). Специфіка та особливості політичної ре-
клами в Україні. 

20. Бердак Христина (Львів). Журнали для молоді в середовищі україн-
ської діаспори.

21. Табінська Ірина (Львів). Діалог «автор-герой» у художньому репорта-
жі (на матеріалах видання «Reporters»).

22. Війтович Тетяна (Львів). Специфіка висвітлення економічної пробле-
матики в ЗМІ в умовах російсько-української війни та світової пандемії 
Covid-19.

23. Ніронович Ірина (Львів). Реклама для жінок у виданнях концерну 
«Українська преса» Івана Тиктора.

24. Міщенко Максим (Львів). Синтез журналістських жанрів (на прикладі 
творчості Максима Рильського).

25. Маєвський Орест (Львів). Телевізійна політична реклама під час ви-
борів до місцевих рад у 2020 році. Технології впливу на маси.

26. Туркевич Катерина (Львів). Сучасні засоби комунікації для дистан-
ційної роботи журналіста.

27. Яцикович Юлія (Львів). YouTube-канали як якісна альтернатива тра-
диційним медіа.

28. Довга Ольга (Львів). Базові принципи підготовки судового репортажу.
29. Чайківська Яніна (Тернопіль). Медійні механізми поширення паніки 

у соціумі.
30. Шулим Олена (Львів). Етично-правові стандарти при підготовці і на-

писанні журналістських розслідувань.
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СЕКЦІЯ 2
ТЕЛЕ- ТА РАДІОПРОСТІР УКРАЇНИ 
ПЕРЕД СУЧАСНИМИ ВИКЛИКАМИ

Керівник: професор Лизанчук Василь 
Секретар: доцент Білоус Оксана 

1. Сербенська Олександра (Львів). Церковно-релігійні наративи Украї-
ни в ефірі і їх роль в утвердженні державної мови.

2. Бабенко Вікторія (Львів). Наративні практики відеоконтенту в циф-
рову добу.

3. Кушнір Оксана (Тернопіль). Способи урізноманітнення відеоряду у 
підсумкових випусках новин на телебаченні Тернополя.

4. Білоус Оксана (Львів). Особливості емоційної та раціональної сфери 
впливу телерадіореклами.

5. Сиваш Катерина (Запоріжжя). Глядацький фідбек як елемент парасо-
ціальної комунікації з телевізійними медіаперсонами.

6. Борис Леся (Львів). Авторська програма як маркер індивідуальності 
телеведучого.

7. Лебеденко Наталія (Львів). Українська мова в телевізійних і радіопро-
грамах.

8. Кирилів Олена (Тернопіль). Регіональні суспільні телекомпанії: реалії 
та перспективи.

9. Табінський Ярослав (Львів). Візуальні концепти фотоілюстрації в ме-
діа (на прикладі «Ukraїner» та «Reporters»).

10. Подедворний Тарас (Львів). Проблема достовірності як один із голов-
них викликів сучасної теледокументалістики.

11. Антонов Володимир (Львів). Історіографія досліджень документаліс-
тики Бі-Бі-Сі та її важливість для українського суспільства.

12. Білоус Роксоляна (Львів). Гонзо-журналістика як специфічний напрям 
художньої публіцистики.

13. Гірняк Андрій (Львів). Взаємозв’язок вербальної і візуальної інформа-
ції на телебаченні.

14. Плахта Дмитро (Львів). Вплив пандемії COVID-19 на виборчу кампа-
нію у США 2020 року.

15. Крушельницька Софія (Львів). Імідж України у ЗМІ Франції під час 
подій 2014 року.
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СЕКЦІЯ 3

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ  
ТРАДИЦІЙНИХ ТА НОВИХ МЕДІА

Керівник: професор Житарюк Мар’ян
Секретар: асистент Мельник Андрій

1. Житарюк Мар’ян (Львів). «Українська журналістика в діаспорі: Вели-
ка Британія». Рецензія на монографію М. С. Тимошика.

2. Петренко Світлана (Київ). Правда як метакатегорія соціальних кому-
нікацій і журналістики.

3. Квасниця Ольга (Львів). Language, religion and national identity of 
Ukrainian people living in Japan.

4. Лось Йосип (Львів). Актуалізація цивілізації скіфів у сучасних мас-ме-
діа (на прикладі ЗМІ України і Польщі).

5. Анікеєнко Марина (Дніпро). Компетентнісна модель журналістської 
освіти: західний досвід і українські реалії.

6. Ертановська Дельфіна (Польща). Memes as a means of communication 
and manipulation.

7. Лильо Тарас (Львів). Поняття «Росія» в публіцистиці Михайла Епштей-
на: екзистенційно-психологічне спростування кремлівських ідеологем.

8. Бабій Христина (Польща). Образ олігархії в Україні в 2004–2014 рр. на 
сторінках польських тижневиків «Polityka» і «Wprost».

9. Теребус Оксана (Луцьк) Регулювання професійної діяльності журна-
лістів: український та європейський досвід.

10. Мельник Андрій (Львів). «Тіньова мережа інтелектуалів» і особливос-
ті публічної дискусії у США.

11. Мельник Юрій (Львів). Медійний супровід агресії проти Чехосло-
ваччини (1938–1939) та України (з 2014): ключові пропагандистські 
меседжі.

12. Балда Тарас (Львів). Мілітарна публіцистика на шпальтах журналу 
«Вісті Комбатанта». 

13. Михайлів Наталія (Львів). Тематика журналів «Vogue» і «Harper’s 
Bazaar» (США).

14. Левантович Оксана (Львів). Висвітлення пандемії коронавірусу в ме-
діа: аналіз поглядів Георгія Почепцова.

15. Хоменко Тетяна (Львів). Інформаційна структура особистості інфор-
маційного суспільства (інформація vs знання). 

16. Рашкевич Микола (Львів). Антибільшовицький дискурс на сторінках 
російськомовної емігрантської періодики у Парижі у 20–30 рр. ХХ ст. 
(«Возрождение», «Последние новости», «Новый корабль»).
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17. Шевчук Ігор (Львів). Тема поразки Третього Райху у Другій світовій 
війні у публіцистиці Ернста Юнґера.

18. Мельник Олеся (Львів). Критика публіцистики Оріани Фаллачі в су-
часних ЗМІ.

19. Стельмах Марта (Львів). Історичний контекст у збірці статей Тімоті 
Снайдера «Українська історія, російська політика, європейське май-
бутнє».

20. Волошин Ірина (Львів). Сугестивний потенціал концептуальної публі-
цистики. Публіцистика vs пропаганда.

21. Мончук Анна (Львів). Перші кроки на шляху до польсько-українсько-
го примирення (на прикладі статей Богдана Осадчука для паризької 
«Культури»).

22. Яремчук Олеся (Львів). Подорожня антропологія у журналістиці: іс-
торія та практичні методи.

23. Головко Христина (Львів). Подорожній репортаж Олександра Янти- 
Полчинського «Вздовж і впоперек СРСР» (1932): жаб’яча перспектива. 

СЕКЦІЯ 4

ТРАДИЦІЙНІ МЕДІА В ІСТОРИЧНОМУ  
ТА СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ

Керівник: професор Кость Степан 
Секретар: доцент Слотюк Тетяна 

1. Кость Степан (Львів). Поняття творчості у журналістиці.
2. Галич Валентина (Рівне). Співпраця Сергія Єфремова із західноукра-

їнською пресою: мемуарна рецепція.
3. Садівничий Володимир (Суми). Стан національного спеціалізованого 

медичного інформаційного простору в період пандемії: науково-мето-
дичні підходи до вивчення.

4. Smerecka Honorata (Польща). Analysis of press headlines from krosnoci-
ty.pl and krosno24.pl web portals in Krosno.

5. Гуцал Петро (Тернопіль). Періодичні видання Тернополя в період 
ЗУНР як документальне джерело з історії Українських визвольних зма-
гань.

6. Павлюк Ігор (Львів). Медіакультура як необхідний фактор збережен-
ня, розвитку і трансформації етно- та національної ідентичності.

7. Яблонський Максим (Луцьк). Тижневик «Нові дні» і Петро Волиняк, 
видавець та автор.
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8. Паславський Ігор (Львів). Проблематика сучасних українських ЗМІ: 
визначальні фактори.

9. Червінчук Аліна (Одеса). Концепт «ворог»: репрезентація в україн-
ській воєнній документалістиці (2015–2018 рр.).

10. Решетуха Тетяна (Тернопіль). Релігійні часописи Тернопілля кінця 
ХІХ–першої третини ХХ століття.

11. Садівнича Марина (Суми). Особливості суб’єктивізму авторського 
контенту франчайзингових журналів.

12. Величко Зоряна (Львів). Національна пропаганда в публіцистиці Оси-
па Назарука: змістовий і лінгвокомунікативний виміри.

13. Горда Олександр (Суми). Тенденції виникнення та розвитку газетних 
і журнальних періодичних сільськогосподарських видань у першій по-
ловині 2000-х років.

14. Імбіровська-Сиваківська Лілія (Львів). Протидія російській дезін-
формації в умовах війни на Сході України.

15. Пелешок Ольга (Тернопіль). Краєзнавчий контент районної преси 
Тернопільщини першого десятиріччя ХХІ століття.

16. Онуфрів Соломія (Львів). Соціальна тематика в українських медіа.
17. Присяжна-Гапченко Юлія (Львів). В. Леник – журналіст і редактор.
18. Романчук Олег (Львів). Українська культура в умовах гібридної війни: 

боротьба за ідентичність, мову, історію.
19. Романчук Вікторія (Львів). Польська проблематика на сторінках жур-

налу «Універсум»: історична пам’ять, культура, політика.
20. Сиваківський Ярослав (Львів). Антидержавницькі тенденції в сучас-

ному українському інформаційному просторі.
21. Слотюк Тетяна (Львів). Концепція моделі Solutions Journalism: коно-

тація, функції, особливості функціонування.
22. Тихолоз Наталя (Львів). Петро Франко як публіцист та українська пе-

ріодика періоду міжвоєння.
23. Яценко Галина (Львів). Національна самокритика в публіцистиці Іва-

на Франка (сучасне прочитання).
24. Бабенко Оксана (Львів). Особливості висвітлення релігійної тематики 

у медіа України в умовах світової пандемії.
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СЕКЦІЯ 5
СУЧАСНИЙ МЕДІЙНИЙ ТЕКСТ: ТРАНСФОРМАЦІЇ

Керівник: професор Яцимірська Марія 
Секретар: асистент Маркевич Богдан

1. Зикун Наталія, Горевалов Сергій (Київ). Мова ворожнечі у контексті 
дотримання журналістських стандартів.

2. Пономаренко Людмила (Київ). Аудіовізуальна продукція про україн-
ську мову на онлайн-платформі YouTube: види та функції.

3. Сащук Тетяна (Київ). Індивідуально-авторська комунікація професій-
ного автора в соцмережі Facebook.

4. Більовська Наталія (Львів). Гіпертекст: синтез дискретного і конти-
нуального медіаповідомлення.

5. Дацишин Христина (Львів). Заголовок у сучасному інтернет-виданні: 
українські реалії.

6. Драган-Іванець Наталія (Тернопіль). Візуальні персвазивні техніки в 
сучасному теледискурсі.

7. Капелюшний Анатолій (Львів). Трансформація форм ступенів порів-
няння прикметників у телевізійному мовленні наживо.

8. Конюхова Любов (Львів). Лексичні особливості новинного тексту.
9. Литовченко Наталія (Львів). Сучасна медійна лексика: особливості 

функціонування.
10. Маркевич Богдан (Львів). Структура і тематична спрямованість лон-

ґрідів (на прикладі матеріалів українського мережевого простору).
11. Ріпей Марія (Львів). Цифра в газетному тексті (на матеріалі одного 

номера всеукраїнської газети «День»).
12. Яценко Андрій (Львів). Правописна дискусія крізь призму американ-

ської «Свободи».
13. Яцимірська Марія (Львів). Метафорична експресія в мультимедійних 

текстах.

СЕКЦІЯ 6
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОВИХ МЕДІА

Керівник: доцент Габор Наталія
Секретар: доцент Лавриш Юліана

1. Габор Наталія (Львів). Сучасні напрямки досліджень у журналісти-
кознавстві.
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2. Бутиріна Марія, Ривліна Валентина (Дніпро). Медіатизація мисте-
цтва: віртуальний музей як ЗМІ.

3. Majchrowska Justyna (Польща). Testimonial w (nowych) mediach.
4. Мединська Олеся, Мединський Маркіян (Тернопіль). Медична про-

блематика в онлайн-виданнях «Українська правда», «Zaxid.net» та 
«20 хвилин».

5. Залізняк Юрій (Львів). Інтерпретаційна достатність у нових медіа як 
принцип сучасної журналістики.

6. Рожило Марія (Луцьк). Трансформація контенту на релігійних інтер-
нет-ресурсах в період пандемії.

7. Синоруб Галина, Синоруб Марта (Тернопіль). Нові парадигми функ-
ціонування інтернет-видань.

8. Бук Лариса (Львів). Контент в епоху нових медіа.
9. Кривка Елеонора (Рівне). Авторські інтенції тревел-медіатексту.
10. Йордан Анна (Тернопіль). Верифікація інформації: способи і сервіси.
11. Лавриш Юліана (Львів). Трансформація жанрів та нові можливості в 

інтернет-журналістиці.
12. Балук Надія (Львів). Технології створення медійного контенту.
13. Потятиник Борис (Львів). Концепт «кінця журналістики» в медіа- 

дискурсі 2000–2020 рр.».
14. Гоцур Оксана (Львів). Соціальні мережі та блоги як інструменти ре-

алізації PR-кампанії.
15. Стахів Марія (Львів). Проблеми реформи «Нова українська школа» у 

висвітленні українських мас-медіа.
16. Бурич Леся (Львів). Персоналізація контенту в мережевій комунікації 

(на прикладі інтернет-колонок).
17. Павлюк Людмила (Львів). Аргументи й логічні схеми в онлайн-ана-

літиці.
18. Чубенко Катерина (Львів). Літературна критика в соціальній мережі 

Інстаграм.
19. Александров Павло (Львів). Інтерактивний сторітелінг у сучасній 

медіакультурі.
20. Погранична Зоряна (Львів). Візуальна комунікація «The New Yorker» 

у соціальній мережі Інстаграм: стратегія та інструменти.
21. Василюк Тетяна (Львів). Специфіка кросмедійного менеджменту.
22. Кудирко Віталій (Львів). Тенденції розвитку онлайн-радіостанцій.
23. Шарова Ірина (Львів). Способи просування українських видавництв 

у соціальній мережі Facebook під час карантину.
24. Витівська Софія (Львів). Нові медіа як засіб популяризації стратегії 

Церкви в суспільстві (на прикладі УГКЦ).
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Круглий стіл
«СЛОВО ПОВИННО ПРИНОСИТИ КОРИСТЬ», 

приурочений до 90-ліття з Дня народження Заслуженого професора 
Львівського університету, Заслуженого журналіста України, 

доктора філологічних наук 
ВОЛОДИМИРА ЙОСИПОВИЧА ЗДОРОВЕГИ

Модератор:
Паславський Ігор – кандидат політичних наук, доцент кафедри україн-
ської преси Львівського національного університету імені Івана Франка, 
директор видавництва «ПАІС».

Учасники:
Антонюк Наталія – доктор історичних наук, професор, завідувач ка-
федри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних 
відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
Балюк Наталія – головна редакторка газети «Високий Замок», відеобло-
герка, авторка ютуб-каналу «Балючі теми».
Батіг Михайло – головний редактор журналу «Казна України».
Денисенко Анатолій – історик, журналіст, кандидат історичних наук.
Дацишин Христина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови 
засобів масової інформації Львівського національного університету імені 
Івана Франка.
Здоровега Мар’яна – кандидат політичних наук, доцент, заступник ди-
ректора Львівського техніко-економічного коледжу Національного уні-
верситету «Львівська політехніка».
Качурівський Максим – журналіст газети «Експрес».
Климович Ярослав – голова Львівської обласної організації НСЖУ.
Курпіль Степан – генеральний директор Видавничого Дому «Високий 
Замок».
Лизанчук Василь – доктор філологічних наук, професор, завідувач ка-
федри радіомовлення і телебачення Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка.
Лубкович Ігор – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і 
практики журналістики Львівського національного університету імені 
Івана Франка.
Наливайко Олег – голова Державного комітету з питань телебачення та 
радіомовлення України.
Павлюк Ігор – доктор наук із соціальних комунікацій, провідний науко-
вий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН Укра-
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їни, професор кафедри української преси Львівського національного 
університету імені Івана Франка, професор кафедри української преси, 
письменник.
Петренко Світлана – аспірант Інституту журналістики Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка.
Поплавська Наталія – доктор філологічних наук, професор, завідувач-
ка кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка.
Потятиник Борис – доктор філологічних наук, професор Школи журна-
лістики і комунікації Українського католицького університету.
Присяжний Михайло – кандидат філологічних наук, доктор суспіль-
но-економічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики жур-
налістики факультету журналістики Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка.
Рудик Мирослава – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 
кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.
Сніцарчук Лідія – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 
заступниця генерального директора з наукової роботи Львівської націо-
нальної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, директор Нау-
ково-дослідного інституту пресознавства.
Табінський Ярослав – заступник декана факультету журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка.
Юраш Андрій – кандидат політичних наук, завідувач відділу з питань 
релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віроспові-
дання Секретаріату Кабінету Міністрів України.

П’ятниця, 23 жовтня 2020 року

11.00−12.00 – майстер-клас «Чи можна навчати медіаграмотності 
онлайн? З досвіду проєкту IREX “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна гра-
мотність”» (Олена Тараненко, кандидат філологічних наук, доцент, мене-
джерка з розбудови потенціалу проєкту IREX).
12.30−13.30 – підсумкове пленарне засідання.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Bożek Małgorzata – asystentka w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej (Поль-
ща).

2. Filip Grażyna – dr hab., prof., UR kierownik Zakładu Retoryki i Pragma-
tyki Komunikacyjnej (Польща).

3. Hjelmgre Nina – trainer of professional journalists for the Journalist Fund 
(Швеція).

4. Majchrowska Justyna − adiunkt w Zakładzie Pragmatyki Komunikacyjnej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego (Польща).

5. Skrzypczak Jędrzej − dr hab., prof. UAM, kierownik Zakładu Systemów 
Prasowych i Prawa Prasowego Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
(Польща).

6. Smerecka Honorata − magister Uniwersytetu Rzeszowskiego (Польща).
7. Александров Павло Миколайович – кандидат наук із соціальних 

комунікацій, асистент кафедри нових медій Львівського національно-
го університету імені Івана Франка.

8. Антонов Володимир Германович – аспірант кафедри телебачення та 
радіомовлення Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

9. Антонюк Наталія Володимирівна – доктор історичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму фа-
культету міжнародних відносин Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка.

10. Анікеєнко Марина Петрівна – аспірант кафедри масової та міжна-
родної комунікації Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара.

11. Афанасьєва Олена Миколаївна – старший викладач кафедри управ-
ління соціальними комунікаціями Харківського національного еконо-
мічного університет імені Семена Кузнеця.

12. Бабенко Вікторія Володимирівна – кандидат наук із соціальних ко-
мунікацій, доцент Школи журналістики та комунікацій Українського 
католицького університету.

13. Бабенко Оксана Олександрівна – аспірант кафедри української пре-
си Львівського національного університету імені Івана Франка.

14. о. Бабій Тарас − докторант Інституту родини св. Івана Павла ІІ Ляте-
ранського університету (Італія).

15. Бабій Христина Ярославівна − докторант факультету політології і 
журналістики Університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща).
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16. Балда Тарас Романович – асистент кафедри зарубіжної преси та ін-
формації Львівського національного університету імені Івана Франка.

17. Балук Надія – кандидат економічних наук, доцент кафедри марке-
тингу Львівського торговельно-економічного університету. 

18. Балюк Наталія Анатоліївна – головна редакторка газети «Високий 
Замок», відеоблогерка, авторка ютуб-каналу «Балючі теми».

19. Басій Наталія – кандидат економічних наук, доцент кафедри марке-
тингу Львівського торговельно-економічного університету.

20. Батіг Михайло – головний редактор журналу «Казна України».
21. Бердак Христина Михайлівна – асистент кафедри теорії і практи-

ки журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

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

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

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

25. Борис Леся Романівна – асистент кафедри радіомовлення і телеба-
чення Львівського національного університету імені Івана Франка.

26. Бук Лариса Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент кафе-
дри маркетингу Львівського торговельно-економічного університету.

27. Бурич Леся Адамівна – асистент кафедри нових медій Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

28. Бутиріна Марія Валеріївна – доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор, завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації Дні-
провського національного університету імені Олеся Гончара.

29. Василюк Тетяна Юріївна – аспірант кафедри нових медій Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка.

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

31. Величко Зоряна Андріївна − кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент кафедри української преси Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

32. Витівська Софія Миколаївна – магістр кафедри нових медій Львів-
ського національного університету імені Івана Франка.

33. Війтович Тетяна Якимівна – асистент кафедри теорії і практики жур-
налістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
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34. Вовчанська Ольга Михайлівна – кандидат економічних наук, до-
цент кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного уні-
верситету.

35. Войтович Наталія Олегівна – асистент кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

36. Волошин Ірина Тарасівна – аспірант кафедри зарубіжної преси та ін-
формації Львівського національного університету імені Івана Франка. 

37. Габор Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент, в.о. 
завідувача кафедри нових медiй Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка. 

38. Гадьо Наталія Романівна – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, асистент кафедри теорії і практики журналістики Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.

39. Галич Валентина Миколаївна – доктор філологічних наук, профе-
сор кафедри українознавства Національного університету водного го-
сподарства та природокористування.

40. Гірняк Андрій Степанович – аспірант кафедри радiомовлення i теле-
бачення Львівського національного університету імені Івана Франка.

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

42. Горда Олександр Володимирович − аспірант кафедри журналістики 
та філології Сумського державного університету.

43. Горевалов Сергій Іванович – доктор філологічних наук, професор 
кафедри кіно-, телемистецтва Київського національного університету 
культури і мистецтв.

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

45. Гриценко Юлія Юріївна – редакторка Пресцентру Львівського наці-
онального університету імені Івана Франка, заступниця голови Пер-
винної профспілкової організації працівників Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка.

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

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

48. Денисенко Анатолій – історик, журналіст, кандидат історичних наук.

http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-novyh-medij
http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-padiomovlennya-i-telebachennya
http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-padiomovlennya-i-telebachennya
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49. Дмитровський Зенон Євгенович – кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри теорії і практики журналістики Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка. 

50. Довга Ольга Іванівна – аспірант кафедри теорії і практики журна-
лістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

51. Драган-Іванець Наталія Василівна – кандидат наук із соціальних 
комунікацій, викладач кафедри журналістики Тернопільського націо-
нального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

52. Ертановська Дельфіна – магістр журналістики та соціальної кому-
нікації Університету інформаційних технологій та менеджменту в 
Жешуві.

53. Житарюк Мар’ян Георгійович – доктор наук із соціальних комуні-
кацій, професор, в.о. завідувача кафедри зарубіжної преси та інформа-
ції Львівського національного університету імені Івана Франка.

54. Залізняк Юрій Богданович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри нових медiй Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

55. Здоровега Мар’яна Володимирівна – кандидат політичних наук, 
доцент, заступник директора Львівського техніко-економічного коле-
джу Національного університету «Львівська політехніка».

56. Зикун Наталія Іванівна – доктор наук із соціальних комунікацій, за-
відувач кафедри журналістики, української словесності та культури 
Університету державної фіскальної служби України.

57. Іванова Ірина Борисівна – доктор філологічних наук, професор ка-
федри управління соціальними комунікаціями Харківського націо-
нального економічного університет імені Семена Кузнеця. 

58. Імбіровська-Сиваківська Лілія Анатоліївна – аспірант, асистент 
кафедри української преси Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

59. Йордан Анна Мирославівна – кандидат технічних наук, доцент ка-
федри журналістики Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка.

60. Калинів Андрій Любомирович – асистент кафедри радiомовлення 
i телебачення 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. Качурівський Максим – журналіст газети «Експрес».
63. Квасниця Ольга Юріївна – кандидат наук із соціальних комуніка-

цій, доцент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.
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64. Кирилів Олена – аспірантка кафедри журналістики Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

65. Климович Ярослав Іванович – голова Львівської обласної організа-
ції НСЖУ.

66. Конюхова Любов Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри мови засобів масової інформації Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

67. Кость Степан Андрійович – кандидат філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри української преси Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.

68. Кривка Елеонора Тиберіївна – аспірант факультету журналістики 
ПВНЗ «Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука».

69. Крупський Іван Васильович – доктор історичних наук, професор, 
декан факультету журналістики Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка.

70. Крушельницька Софія Віталіївна – аспірант кафедри радiомовлен-
ня i телебачення Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

71. Кудирко Віталій Павлович – аспірант кафедри нових медій Львів-
ського національного університету імені Івана Франка.

72. Курпіль Степан Володимирович – генеральний директор Видавни-
чого Дому «Високий Замок».

73. Кушнір Оксана Василівна – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, доцент кафедри журналістики Тернопільського національного пе-
дагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

74. Лавриш Юліана Степанівна – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент кафедри нових медій Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка. 

75. Лебеденко Наталія Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри радіомовлення i телебачення Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка. 

76. Левантович Оксана Василівна – аспірант кафедри зарубіжної пре-
си та інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

77. Лизанчук Василь Васильович – доктор філологічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.

78. Лильо Тарас Ярославович – кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри зарубіжної преси та інформації Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка. 
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79. Литовченко Наталія Михайлівна – асистент кафедри засобів масо-
вої інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

80. Лозинський Мар’ян Володимирович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка.

81. Лось Йосип Дмитрович – кандидат політичних наук, професор ка-
федри зарубіжної преси та інформації Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.

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

83. Маєвський Орест Богданович – асистент кафедри теорії і практи-
ки журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

84. Маркевич Богдан Михайлович – аспірант, асистент кафедри мови 
засобів масової інформації Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 

85. Мединський Маркіян Ігорович – студент 3 курсу медичного фа-
культету Тернопільського національного медичного університету 
імені Івана Горбачевського.

86. Мединська Олеся Ярославівна – кандидатка філологічних наук, до-
центка кафедри журналістики Тернопільського національного педаго-
гічного університету імені Володимира Гнатюка.

87. Мельник Андрій Петрович – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, асистент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

88. Мельник Олеся Петрівна – аспірант кафедри зарубіжної преси та ін-
формації Львівського національного університету імені Івана Франка. 

89. Мельник Юрій Ігорович – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка. 

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

91. Мітчук Ольга Андріївна – доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор кафедри соціальних комунікацій, декан факультету журна-
лістики ПВНЗ «Міжнародного економіко-гуманітарного університе-
ту імені академіка Степана Дем’янчука».

92. Міщенко Максим Володимирович – асистент кафедри теорії і прак-
тики журналістики Львівського національного університету імені Іва-
на Франка.
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93. Мончук Анна Романівна – аспірант кафедри зарубіжної преси та 
інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

94. Наливайко Олег – голова Державного комітету з питань телебачен-
ня та радіомовлення України.

95. Ніронович Ірина – асистент кафедри теорії і практики журналісти-
ки Львівського національного університету імені Івана Франка. 

96. Огар Емілія Ігорівна – доктор наук із соціальних комунікацій, про-
фесор, завідувачка кафедри ПР та журналістики Української акаде-
мії друкарства.

97. Онуфрів Соломія Тарасівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української преси Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

98. Павлюк Людмила Степанівна – кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри нових медій Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

99. Павлюк Ігор Зіновійович – доктор наук із соціальних комунікацій, 
провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шев-
ченка НАН України, професор кафедри української преси Львівського 
національного університету імені Івана Франка, письменник.

100. Паславський Ігор Іванович – кандидат політичних наук, доцент 
кафедри української преси Львівського національного університету 
імені Івана Франка

101. Пелешок Ольга Олексіївна – аспірантка кафедри журналістики 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка.

102. Петренко Світлана Іванівна – аспірант Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

103. Плахта Дмитро Дмитрович – аспірант кафедри радiомовлення i 
телебачення Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

104. Погранична Зоряна Валеріївна – асистент кафедри нових медiй 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

105. Подедворний Тарас Володимирович – асистент кафедри радiомов-
лення i телебачення Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

106. Полянський Ігор Степанович − асистент кафедри нових медій 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

107. Пономаренко Людмила Григорівна – доктор наук із соціальних ко-
мунікацій, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналіс-
тики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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108. Поплавська Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, 
професор, завідувачка кафедри журналістики Тернопільського наці-
онального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

109. Потятиник Борис Володимирович – доктор філологічних наук, 
професор Школи журналістики і комунікації Українського като-
лицького університету.

110. Почапська Оксана Іванівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського на-
ціонального університету імені Івана Огієнка, докторантка кафедри 
теорії і практики журналістики Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка.

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

112. Присяжний Михайло Павлович – кандидат філологічних наук, 
доктор суспільно-економічних наук, доцент, завідувач кафедри тео-
рії і практики журналістики факультету журналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

113. Рашкевич Микола Миколайович – асистент кафедри зарубіжної 
преси та інформації Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

114. Решетуха Тетяна Василівна – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, викладач кафедри журналістики Тернопільського національ-
ного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

115. Ріпей Марія Володимирівна – асистент кафедри мови засобів масо-
вої інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

116. Ривліна Валентина Миколаївна – викладач кафедри реклами та 
зв’язків з громадськістю Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара.

117. Рожило Марія Андріївна – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент кафедри соціальних комунікацій Волинського націо-
нального університету імені Лесі Українки.

118. Романчук Олег Костянтинович – кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри української преси Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка. 

119. Романчук Вікторія Олегівна – аспірант кафедри української преси 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

120. Рудик Мирослава Степанівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка.
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121. Садівничий Володимир Олексійович – доктор наук із соціальних 
комунікацій, доцент кафедри журналістики та філології Сумського 
державного університету.

122. Садівнича Марина Володимирівна – аспірантка кафедри журна-
лістики та філології Сумського державного університету.

123. Сащук Тетяна Іванівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
асистент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

124.  Семотюк Орест Любомирович – кандидат політичних наук, докто-
рант кафедри нових медій Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

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

126. Сиваківський Ярослав Петрович – аспірант, асистент кафедри 
української преси Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

127. Сиваш Катерина Олександрівна – аспірант факультету журналіс-
тики Запорізького національного університету.

128. Синоруб Галина Петрівна – кандидатка наук із соціальних ко-
мунікацій, доцентка кафедри журналістики Тернопільського наці-
онального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

129. Синоруб Марта Володимирівна – магістрантка історичного фа-
культету, (спеціальність «Аналітика суспільних процесів») Терно-
пільського національного педагогічного університету імені Володи-
мира Гнатюка.

130. Скленар Ігор Михайлович – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

131. Слотюк Тетяна Василівна – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент кафедри української преси Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

132. Сніцарчук Лідія Віталіївна – доктор наук із соціальних комуніка-
цій, професор, заступниця генерального директора з наукової робо-
ти Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Сте-
фаника, директор Науково-дослідного інституту пресознавства.

133. Стахів Марія Романівна – асистент кафедри ПР та журналістики 
Української академії друкарства.

134. Стельмах Марта Юріївна – аспірант кафедри зарубіжної преси 
та інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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135. Сушкова Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, до-
цент, декан факультету іноземної філології та соціальних комуніка-
цій Сумського державного університету.

136. Табінська (Малюк) Ірина – асистент кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

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

138. Тараненко Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, до-
цент, менеджерка з розбудови потенціалу проєкту IREX.

139. Теребус Оксана Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри соціальних комунікацій Волинського національного уні-
верситету імені Лесі Українки.

140. Тихолоз Богдан Сергійович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка, директор Дому Франка. 

141. Тихолоз Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української преси Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

142. Туркевич Катерина Прокопівна – асистент кафедри теорії і прак-
тики журналістики Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

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

144. Чайківська Яніна Мирославівна – аспірант кафедри теорії і прак-
тики журналістики Львівського національного університету імені 
Івана Франка, прессекретар Тернопільського національного медич-
ного університету.

145. Червінчук Аліна Олегівна – старший викладач кафедри журналіс-
тики, реклами та медіакомунікацій Одеського національного універ-
ситету імені І. І. Мечникова.

146. Чубенко Катерина Василівна – асистент кафедри нових медій 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

147. Шайда Наталія Костянтинівна – кандидат наук із соціальних ко-
мунікацій, доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівсь-
кого національного університету імені Івана Франка.

148. Шарова Ірина Олегівна – аспірант кафедри нових медій Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка.

http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-padiomovlennya-i-telebachennya
http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-padiomovlennya-i-telebachennya
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149. Шевчук Ігор Ростиславович – аспірант кафедри зарубіжної преси 
та інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

150. Шулим Олена Ігорівна – аспірант кафедри теорії і практики журна-
лістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

151. Юраш Андрій Васильович – кандидат політичних наук, завідувач 
відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу сві-
тогляду і віросповідання Секретаріату Кабінету Міністрів України.

152. Яблонський Максим Романович – кандидат наук із соціальних ко-
мунікацій, старший викладач кафедри соціальних комунікацій Во-
линського національного університету імені Лесі Українки.

153. Яремчук Олеся Любомирівна – аспірант кафедри зарубіжної преси 
та інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

154. Яценко Андрій Миколайович – кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри мови засобів масової інформації, заступник декана фа-
культету журналістики з наукової і навчальної роботи Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

155. Яценко Галина Володимирівна – кандидат наук із соціальних ко-
мунікацій, доцент кафедри української преси Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка.

156. Яцикович Юлія Олегівна – асистент кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка.

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

http://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-ukrajinskoji-presy

