
Додаток 1 

до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 07.10.15 №1021 

 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка 

спеціалізована вчена рада К 35.051.24 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 «Теорія та історія 

журналістики» терміном на один рік. 

 

Додаток 3 

до наказу  Міністерства освіти і науки України 

від 07.10.15 №1021 

Голова ради: 

1. Крупський Іван Васильович, д.і.н., професор, професор кафедри 

радіомовлення і телебачення, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, спеціальність 27.00.04. 

 

Заступник голови: 

2. Лизанчук Василь Васильович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри 

радіомовлення і телебачення, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, спеціальність 27.00.04. 

 

Вчений секретар: 

3. Яценко Андрій Миколайович, к.філол.н., доцент, доцент кафедри мови 

засобів масової інформації, Львівський національний університет імені Івана 

Франка, спеціальність 27.00.04. 

 

Члени ради:  

4. Дмитровський Зенон Євгенович, к.філол.н., доцент, доцент кафедри теорії і 

практики журналістики, Львівський національний університет імені Івана 

Франка, спеціальність 27.00.04. 

5. Житарюк Мар’ян Георгійович, д.н. із соц.ком., професор, професор 

кафедри зарубіжної преси та інформації, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, спеціальність 27.00.04. 

6. Мітчук Ольга Юріївна, к.філол., доцент, декан факультету журналістики, 

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука», спеціальність 27.00.04. 

7. Огар Емілія Ігорівна, д.н. із соц.ком., доцент, професор кафедри 

видавничої справи та редагування, Українська академія друкарства, 

спеціальність 27.00.04. 

8. Павлюк Ігор Зиновійович, д.н. із соц.ком., провідний науковий 

співробітник, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, 

спеціальність 27.00.04. 



9. Потятиник Борис Володимирович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри 

нових медій, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

спеціальність 27.00.04. 

10. Присяжний Михайло Павлович, к.філол.н., доцент, декан факультету 

журналістики, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

спеціальність 27.00.04. 

11. Романишин Юрій Олександрович, к.і.н., доцент, завідувач відділу 

періодичних видань, Львівська національна наукова бібліотека імені Василя 

Стефаника НАН України, спеціальність 27.00.04. 

12. Сербенська Олександра Антонівна, д.філол.н., професор, професор 

кафедри радіомовлення і телебачення, Львівський національний університет 

імені Івана Франка, спеціальність 27.00.04. 

13. Супрун Людмила Вікторівна, д.н. із соц.ком., доцент, завідувач кафедри 

журналістики, Національний університет «Острозька академія», 

спеціальність 27.00.04. 

14. Скленар Ігор Михайлович, к.н. із соц.ком., доцент, доцент кафедри теорії 

і практики журналістики, спеціальність 27.00.04. 

15. Яцимірська Марія Григорівна, к.філол.н., професор, завідувач кафедри 

мови засобів масової інформації, спеціальність 27.00.04. 

 

 

 

 

Директор департаменту 

атестації кадрів вищої кваліфікації                             С. Д. Криштоф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


