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Організаційний комітет конференції 
 

Голови 
Володимир Мельник – ректор Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка, професор 
Михайло Присяжний − декан факультету журналістики Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка, доцент 
 

Заступники 
Ярослав Гарасим − проректор з науково-педагогічної роботи Львівського 
національного університету імені Івана Франка, професор 
Ярослав Климович – голова Львівської обласної організації Національної 
спілки журналістів України 
Мар’ян Лозинський − проректор з науково-педагогічної роботи та со-
ціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана 
Франка, доцент 
 

Секретарі 
Андрій Яценко – заступник декана факультету журналістики з наукової і 
навчальної роботи Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, доцент 
Ярослав Табінський – заступник декана факультету журналістики з нав-
чально-виховної роботи факультету журналістики Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, асистент  
 

Члени організаційного комітету 
Юрій Васьківський – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і 
практики журналістики Львівського національного університету імені Івана 
Франка  
Зоряна Величко − асистент кафедри української преси Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка 
Наталія Войтович – асистент кафедри теорії і практики журналістики Львів-
ського 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 
Степан Кость – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри ук-
раїнської преси Львівського національного університету імені Івана Франка 
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Іван Крупський – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
теорії і практики журналістики 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 ка-
федри радіомовлення і телебачення Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка 
Наталія Литовченко – асистент кафедри мови засобів масової інформації 
Львівського національного університету імені Івана Франка  
Йосип Лось – кандидат політичних наук, професор, завідувач кафедри 
зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка 
Юрій Мельник – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент ка-
федри зарубіжної преси та інформації Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка 
Наталія Михайличенко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
радіомовлення i телебачення Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
Ігор Паславський – кандидат політичних наук, доцент кафедри української 
преси Львівського національного університету імені Івана Франка 
Ігор Полянський − асистент кафедри зарубіжної преси та інформації Львів-
ського національного університету імені Івана Франка 
Борис Потятиник – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафед-
ри нових медiй Львівського національного університету імені Івана Франка 
Ірина Рондяк – лаборант мультимедійної лабораторії Львівського націо-
нального 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 
Ігор Скленар – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри тео-
рії і практики журналістики 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 Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
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План роботи конференції 
Четвер, 26 жовтня 2017 року 

08.45−09.45 – реєстрація учасників конференції (головний корпус Львів-
ського національного університету імені Івана Франка, вул. Університет-
ська, 1, Дзеркальна зала) 
10.00−13.00 – пленарне засідання (головний корпус Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Дзер-
кальна зала) 
13.00−14.00 – перерва на обід 
14.30−16.30 – круглий стіл «Стандарти журналістської професії в умовах 
інформаційно-психологічної та збройної агресії Росії проти України» 
(конференц-зал факультету міжнародних відносин Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 205) 
17.30−20.00 – вечірня кава (корпус факультету журналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 
49, конференц-зал) 
 

П’ятниця, 27 жовтня 2017 року 
10.00−13.00 – секційні засідання (корпус факультету журналістики Львів-
ського національного університету імені Івана Франка, вул. Генерала Чуп-
ринки, 49) 
13.00−14.00 – перерва на обід 
14.00−15.00 – підсумкове пленарне засідання (корпус факультету жур-
налістики Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. 
Генерала Чупринки, 49, конференц-зал) 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Доповідь на пленарному засіданні – 10−12 хвилин 
Доповідь на секційному засіданні – 10 хвилин 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

Четвер, 26 жовтня 2017 року 
Дзеркальна зала  

Львівського національного університету імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, головний корпус, 2-й поверх 

10.00–13.00 
 

Відкриття конференції 
Вітальне слово ректора Львівського національного університету імені Івана 
Франка, професора Володимира Мельника 
Вітальне слово Генерального консула Румунії в м. Чернівці Елеонори Мол-
дован 
Вітальне слово декана факультету журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка, доцента Михайла Присяжного 

 
Наукові доповіді 

1. Лизанчук Василь (Львів). Україноцентризм – інтеграційний принцип 
формування журналістського професіоналізму. 
2. Bociurkiv Michael (Канада). Журналістика в кризові часи. 
3. Тимошик Микола (Київ). Проблема підготовки кадрів для української 
еміграційної преси та спроби її розв’язання.  
4. Галич Валентина (Рівне). Інтертекстуальність як предмет вивчення в 
курсі «Публіцистика». 
5. Поплавська Наталія (Тернопіль). Міждисциплінарний підхід у викла-
данні фахових дисциплін для магістрантів журналістики. 
6. Filip Grażyna (Жешув). Елітарне порівняння – до кого адресовані текс-
ти в транспортній галузевій пресі. 
7. Тараненко Олена (Вінниця). Формування навичок аргументації у сту-
дентів як засіб протидії пропагандистському впливу, міфологізації та мов-
ній агресії. 
8. Simileanu Vasile (Бухарест). Вікно Овертона як форма вияву гібридної 
війни. 
9. Сніцарчук Лідія (Львів). Журналістика як фах: особливості професій-
ної орієнтації в українській пресі міжвоєнної Галичини. 
10.  Бідзіля Юрій (Ужгород). Інформаційне поле транскордоння: проблеми 
достовірності та медіаграмотності в контексті міжкультурної комунікації. 
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11.  Александров Олександр (Одеса). Вивчення тревел-журналістики в 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. 
12.  Паславський Ігор (Львів). Журналістська освіта: етап перезаван-
таження. 

 
Презентація програми 

«Обдаровані, інноваційні та безпечні суспільства»  
Національного контактного пункту «Горизонт 2020» 

 
Круглий стіл 

«СТАНДАРТИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ В УМОВАХ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ І ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ 

ПРОТИ УКРАЇНИ» 
 

Четвер, 26 жовтня 2017 року 
Конференц-зал факультету міжнародних відносин  

Львівського національного університету імені Івана Франка 
вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 205 

14.30–16.30 
 

Вітальне слово проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних 
питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, доцента Мар’яна Лозинського 

 
Модератори: 

Василь Лизанчук − доктор філологічних наук, професор, завідувач кафед-
ри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
Віталій Юрчук − експерт «Центру дослідження проблем регіонального і 
міжнародного співробітництва» 

 
Учасники: 

Елеонора Молдован − Генеральний консул Румунії в м. Чернівці 
Штефан Пурич − проректор Сучавського університету імені Штефана чел 
Маре (Румунія)  
Ромео Істраті − журналіст радіо «AS» (Румунія) 
Міхай Міхаєску-Анюк − експерт з питань національних меншин префек-
тури Сучавського повіту (Румунія) 



 7

Василе Сіміліану − директор журналу «Геополітика», професор Буха-
рестського університету (Румунія) 
Даріуш Матерняк − голова правління «Центру досліджень Польща-Укра-
їна» (Польща)  
Адам Лельонек – Президент Фонду «Центр аналізу пропаганди та дезін-
формації» (Польща) 
Тетяна Вергелес – головний редактор інформаційного агентства «ZIK» 
(Україна) 
Олександра Киричук – кандидат історичних наук, доцент, вчений сек-
ретар Інституту релігієзнавства Львівського музею історії релігії (Україна) 
Артем Чайковський – експерт «Причорноморського центру політичних та 
соціальних досліджень» (Україна) 
Олег Батурін − голова правління ГО «Медіаклуб громадського діалогу 
«Європростір» (Україна) 
Енвер Бекіров − представник культурного центру кримських татар у Льво-
ві, голова благодійного фонду «Хайтарма» (Україна) 
Олександр Поронюк – керівник Регіонального медіацентру Міністерства 
оборони України (Україна) 
Олег Коляса – волонтер (Україна) 
Владислав Дейнеко – голова правління «Аналітичного центру регіо-
нального співробітництва» (Україна) 
Олег Романчук – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
преси факультету журналістики Львівського національного університету 
імені Івана Франка, шеф-редактор журналу «Універсум» (Україна) 
Мар’ян Житарюк − доктор наук із соціальних комунікацій, професор 
кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка (Україна) 
Тарас Грень – військовий журналіст (Україна) 
Галина Тарадайка – директор ТВО військово-патріотичного мовлення Львів-
ської обласної державної телерадіокомпанії (Україна) 
Ігор Слотюк – журналіст (Україна) 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

П’ятниця, 27 жовтня 2017 року 
Корпус факультету журналістики  

Львівського національного університету імені Івана Франка 
вул. Генерала Чупринки, 49 

10.00−13.00 
 

СЕКЦІЯ 1 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЖУРНАЛІСТИКИ: 

ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОДІЇ 
 

Керівник: доцент Дмитровський Зенон 
Секретар: доцент Рудик Мирослава  
Ауд. 206 
 
1. Божек Малгожата (Жешув). Опис світу (репортаж) в баченні Ганни 
Краль і Кшиштофа Канколевського.  
2. Бондаренко Тетяна (Черкаси). Cутність та основні етапи формування й 
організації аудиторії медіа. 
3. Васьківський Юрій (Львів). Реклама і маркетинг у ЗМІ: творчий 
підхід. 
4. Витвицька Юлія (Львів). Сучасна молодіжна періодика України: 
принципи функціонування, типологія, тенденції розвитку. 
5. Війтович Тетяна (Львів). Етичні проблеми у менеджменті сучасних 
друкованих ЗМІ. 
6. Войтович Наталія (Львів). Використання «чорного піару» у політичній 
рекламі: українські реалії. 
7. Гадьо Наталія (Львів). Історія становлення та сучасний стан системи 
католицьких медій України. 
8. Іванова Ірина (Харків). Радянська рекламна журналістика в Україні: 
системність та ідеологічні константи. 
9. Крупський Іван (Львів). Складові ефективності лекційних курсів з 
журналістикознавчих дисциплін. 
10.  Лозинський Мар’ян, Гоцур Оксана (Львів). Геополітична стратегія 
України як журналістикознавча наукова проблема: до історіографії пи-
тання. 
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11.  Міклушка Євген (Львів). Особливості застосування «К»-принципу в 
українських телевізійних новинах. 
12.  Міщенко Максим (Львів). Уроки Максима Рильського-публіциста. 
13.  Ніронович Ірина (Львів). Вплив рекламних публікацій західноукра-
їнської преси міжвоєнного періоду на активізацію еміграційного руху. 
14.  Присяжний Михайло (Львів). Бакалавр журналістики: на шляху до оп-
тимальної моделі.  
15.  Рудик Мирослава (Львів). Журналіст-блогер на сучасному інформа-
ційному ринку: секрети майстерності. 
16.  Скленар Ігор (Львів). Освітня підготовка журналіста з релігійної тема-
тики в друкованих ЗМІ України: стан і перспективи. 
17.  Скляренко Євген (Львів). Робота журналіста в зоні бойових дій. 
18.  Теребус Оксана (Луцьк). Журналістська етика: теорія та практика. 
19.  Туркевич Катерина (Львів). Галузева журналістика: аспект профе-
сійної освіти. 
20.  Шайда Наталія (Львів). Взаємодія судів та ЗМІ: демократичні стан-
дарти. 
21.  Яцикович Юлія (Львів). Анекдоти на сторінках журналу «Комар» 
(1933−1939 рр.) як джерело інформації про галичан у міжвоєнний період. 

 
 

СЕКЦІЯ 2 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТІВ 
 
Керівник: професор Лизанчук Василь  
Секретар: асистент Табінський Ярослав  
Ауд. 307 
 
1. Бабенко Вікторія (Львів). Універсальний підхід до журналістської ос-
віти. 
2. Бабенко Оксана (Львів). Засади підготовки військових тележурналістів 
в умовах гібридної війни. 
3. Білоус Оксана (Львів). Телебачення в системі національно-патріотич-
ного виховання дітей в умовах російсько-української війни. 
4. Борис Леся (Львів). Морально-психологічні засади в новинному дис-
курсі регіональних каналів Галичини. 
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5. Brückner Uwe (Мюнхен). Бізнес-TV: між журналістикою та PR. Питання 
ймовірності. 
6. Гандзюк Віталій (Вінниця). Специфіка викриття російської дезінфор-
мації та пропаганди у телепроекті «Антизомбі» (ІСТV). 
7. Горевалов Сергій, Порожна Світлана (Київ). Проблеми впровадження 
стандартів вищої школи в екранну педагогіку. 
8. Дворянин Парасковія (Львів). Новітні виклики для розвитку регіо-
нальних телевізійних каналів: розуміння ідентичності, позиціонування та 
промоції новинного контенту. 
9. Калинів Андрій (Львів). Формування новинного простору в контексті 
інформаційної безпеки. 
10.  Михайличенко Наталія (Львів). Проблема формування лінгвокреатив-
ності в мовленні тележурналістів. 
11.  Мірошниченко Павло (Київ). Шизоглосія в радіопросторі України як 
лінгвокультурна проблема. 
12.  Подедворний Тарас (Львів). Сучасна українська теледокументалісти-
ка: головні виклики і завдання. 
13.  Сербенська Олександра (Львів). Українські реалії в інтерпретації Іго-
ря Померанцева. 
14.  Табінський Ярослав (Львів). Маніпуляція у фотожурналістиці під час 
інформаційної війни. 
15.  Ципердюк Іван (Запоріжжя). Досвід переходу української редакції ра-
діо «Свобода» від традиційного до конвергентного ЗМІ.  

 
 

СЕКЦІЯ 3 
СУЧАСНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТІВ 
 

Керівник: професор Лось Йосип 
Секретар: асистент Мельник Андрій 
Ауд. 303 
 
1. Бабій Христина (Люблін). Аналіз змісту преси В. Пісарка в контексті 
досліджень іміджу України в опінієтворчих тижневиках Польщі. 
2. Балалаєва Олена (Київ). Медіа-теми в дескрипторах Міжнародної ради 
з питань преси та телекомунікацій. 
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3. Бондаренко Юлія (Суми). Сучасні тенденції в альтернативному дис-
курсі Німеччини. 
4. Головко Христина (Львів). Специфіка роботи журналіста під час під-
готовки літературного репортажу. 
5. Горчикова Анастасія (Рівне). ЗМІ як важіль формування моральних 
орієнтирів в інформаційному суспільстві. 
6. Житарюк Мар’ян (Львів). Інформаційна пропаганда Кремля в контекс-
ті геополітики. 
7. Істраті Ромео (Сучава). Роль преси в російській пропаганді. 
8. Квасниця Ольга (Львів). Образ еліти доби постмайдану в українському 
медіадискурсі. 
9. Лильо Тарас (Львів). Журналістика та ідеологія: особливості взаємо-
відношень. 
10.  Лось Йосип (Львів). Персональний журналізм: аргумент авторитету. 
11.  Мельник Андрій (Львів). «Кишеньковий оракул»: публіцистика як 
сфера формування ціннісних орієнтирів та етосу особистості. 
12.  Мельник Юрій (Львів). Медіатизація тероризму: передумови та на-
слідки. 
13.  Осюхіна Марина (Дніпро). Медіаосвітній потенціал інституту прес-
омбудсмена в Україні. 
14.  Петренко Світлана (Київ). Формування правдоцентричної позиції осо-
бистості журналіста в площині розуміння місії журналістики. 
15.  Полянський Ігор (Львів). Використання інформаційних сервісів на 
основі відкритих даних в антикорупційних журналістських розслі-
дуваннях. 
16.  Рашкевич Микола (Львів). Символістська публіцистика – світогляд-
ний адекват Срібного віку. 
17.  Стецюк Северин (Мюнхен). Маніпулятивні технології під час гібрид-
ної війни в Україні та їхній вплив на громадську думку. 
18.  Холод Олександр (Івано-Франківськ). Теорія і практика журналістики 
крізь призму теорій Семона-Рубакіна й Гумбольдта-Потебні. 
19.  Хоменко Тетяна (Львів). Теорія vs практики чи теорія і практика у 
журналістській освіті: питання відкриті. 
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СЕКЦІЯ 4 
ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ І СВІТІ 

 
Керівник: професор Кость Степан  
Секретар: доцент Слотюк Тетяна  
Ауд. 404 
 
1.  о. Бабій Тарас (Рим). Традиційні сімейні цінності в сучасному медіапрос-
торі України. 
2.  Валькова Катерина (Одеса). Форми реалізації авторських інформацій-
них інтенцій у книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Од-
ноповерхова Америка». 
3.  Величко Зоряна (Львів). Роль преси у вихованні нації (за публіцис-
тикою Осипа Назарука). 
4.  Галацька Валентина (Київ). Екстраполяція моделей масової комуніка-
ції в сучасній театральній публіцистиці України.  
5.  Кость Степан (Львів). Історія української преси в контексті журналіст-
ської освіти. 
6.  Кузьмич-Походенко Андріана (Львів). Проблема Чорнобиля у публі-
цистиці Ліни Костенко: соціокомунікаційний аспект. 
7.  Кулешник Оксана (Львів). Нові медіа у формуванні медіаграмотності су-
спільства.  
8.  Марчук Ганна (Івано-Франківськ). Жанрово-стильові особливості публі-
цистики представників «Покутської трійці». 
9.  Онуфрів Соломія (Львів). Психологічні наслідки історичної амнезії про 
Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. 
10.  Присяжна-Гапченко Юлія (Львів). Політична публіцистика Лева Ро-
мана Ребета: останні акорди.  
11.  Романчук Олег (Львів). Інформаційна культура та інформаційна ідео-
логія в епоху нових медій. 
12.  Слотюк Тетяна (Львів). Преса традиційного москвофільства після Пер-
шої світової війни: ідеї та проблематика. 
13.  Чунис Олег (Львів). Воєнний дискурс в українських ЗМІ.  
14.  Яценко Галина (Львів). Домінанти журналістської освіти (за публі-
цистикою Івана Франка). 
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СЕКЦІЯ 5 
МОВНИЙ КОМПОНЕНТ МЕДІАОСВІТИ 

 
Керівник: професор Яцимірська Марія  
Секретар: доцент Драган-Іванець Наталія  
Ауд. 208 
 
1. Більовська Наталія (Львів). Категорії «автор-адресант» як знакові 
характеристики досягнення ефективності сучасних медіатекстів. 
2. Благовірна Наталія (Луцьк). Факт як метафора. 
3. Бондаренко Ірина (Запоріжжя). «Totalitarian language» as a commu-
nication technique for construction of pseudo reality (based on the regional press 
of the 20-40s of 20th century).  
4. Бурич Леся (Львів). Метажанрові особливості колумністики. 
5. Дацишин Христина (Львів). Особливості використання професійної 
лексики та термінології в газетних публікаціях на мистецьку тему. 
6. Драган-Іванець Наталія (Львів). Війна та гумор в Україні: лексичні 
аспекти (на прикладі програми Романа Вінтоніва). 
7. Капелюшний Анатолій (Львів). Росіянізація дієслівних форм у живому 
мовленні українських тележурналістів: лексичні й граматичні росіянізми, 
міжмовні омоніми та пароніми. 
8. Конюхова Любов (Львів). Мовна економія як ознака майстерності жур-
наліста. 
9. Кушнір Оксана (Тернопіль). Орфоепічна культура в ефірі сучасного ди-
тячого телемовлення (за матеріалами тернопільських каналів). 
10.  Лильо Галина (Львів). Енантиосемія у фреймовій структурі концепту 
«патріотизм».  
11.  Литовченко Наталія (Львів). Медійна лексикографія в дискурсі про-
фесійної освіти журналістів.  
12.  М’яснянкіна Любов (Львів). Синтаксична специфіка рекламного дис-
курсу. 
13.  Огар Емілія (Львів). Редакторський кластер в сучасній журналістській 
освіті: актуальні проблеми вишколу. 
14.  Павлюк Людмила (Львів). Геопросторові та історичні досвідні моделі 
в мас-медійному дискурсі аналізу конфлікту. 
15.  Прихода Ярослава, Женченко Марина (Київ). Проектний метод на-
вчання редакторів. 
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16.  Ріпей Марія (Львів). Словниковий диктант як засіб підвищення рівня 
орфографічної грамотності журналістів-першокурсників. 
17.  Савчук (Ріжко) Руслана (Івано-Франківськ). Лінгвістичні засоби екс-
плікації прагматичного значення у заголовках сучасних ЗМІ (на матеріалі 
регіональних інтернет-видань). 
18.  Табінська (Малюк) Ірина (Львів). Автор сучасного медійного тексту: 
функціональний аспект. 
19.  Яценко Андрій (Львів). Людина-FOMO, або Роль соціальних мереж у 
журналістській освіті. 
20.  Яцимірська Марія (Львів). Мовні дисципліни в системі професійної 
освіти журналістів.  

 
 

СЕКЦІЯ 6 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ 

В ЕПОХУ НОВИХ МЕДІЙ 
 

Керівник: професор Потятиник Борис 
Секретар: асистент Павліченко Тетяна 
Ауд. 106 
 
1. Белла Марина (Маріуполь). Адресат і адресант в інтернет-комунікації. 
2. Василик Любов (Чернівці). Адвокаційна журналістика в системі під-
готовки журналістських кадрів. 
3. Димніч Наталія (Івано-Франківськ). Медіапродукт електронних ЗМІ як 
чинник формування мозаїчного мислення у молоді. 
4. Залізняк Юрій (Львів). Facebook як освітній інструмент у підготовці 
журналістів. 
5. Ільянова Амалія (Київ). Психологічна та фізіогномічна складова імід-
жу лідера: науково-практичний досвід. 
6. Коваль Світлана (Черкаси). Платформи для створення й поширення ко-
ристувацького контенту. 
7. Козачок Зоряна (Львів). Комунікативний досвід NewYorker (online) як 
новомедійний феномен. 
8. Козир Юлія, Дубініна Марія (Суми). Вікіпедія в інформаційному про-
тистоянні України та Росії. 
9. Лавриш Юліана (Львів). Секуляризм нових медій: виклики та небез-
пеки. 
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11.  Кузнєцова Тетяна (Одеса). Виклики журналістики та журналістської 
освіти. 
12.  Луць Юлія (Львів). Права людини як медіатема у контексті жур-
налістської освіти в Україні: соціологічне підґрунтя медіадіяльності. 
13.  Мельник Мирослав (Київ). Фешн-журналістика в епоху інтернет-
медій. 
14.  Нестеренко Олеся (Черкаси). Специфіка застосування фотоконтенту в 
мультимедійних публікаціях. 
15.  Потятиник Борис (Львів). Медіакритика в системі журналістської 
освіти. 
16.  Семотюк Орест (Львів). Медіатизація політичних конфліктів: міждис-
циплінарний підхід. 
17.  Фінклер Юрій (Рівне). Стратифікація аудиторії медій у контексті ін-
формаційних подач. 
18.  Чекалюк Вероніка (Київ). Специфіка публікацій на релігійну тему та 
паломницько-церковних заходів у контексті іміджування. 
19.  Шкляр Володимир (Вінниця). Медіатероризм: сутність і форми. 
20.  Яблоновська Наталія (Житомир). Штучний інтелект та мас-медіа: ви-
клики для підготовки журналістів.  

 
 

СЕКЦІЯ 7 
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Керівник: доцент Габор Наталія  
Секретар: доцент Почапська Оксана 
Ауд. 302 

 
1. Дащенко Наталія (Тернопіль). Форми освоєння базової термінології 
при вивченні навчальної дисципліни «Медіакультура». 
2. Габор Наталія (Львів). Нові виклики журналістської освіти у контексті 
нових тенденцій у ЗМК. 
3. Куньч Зоряна, Харчук Лілія (Львів). Використання елементів тренінгу 
під час практичних занять з риторики. 
4. Лубкович Ігор (Львів). Методика ефективного викладання у виші. 
5. Мар’їна Людмила (Санкт-Петербург). Нова методологія сучасної жур-
налістської освіти: перформативність. 
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6. Мединська Олеся (Тернопіль). Впровадження інтерактивних техно-
логій та методів навчання під час викладання спецкурсу «Культура ефір-
ного мовлення». 
7. Мямліна Антоніна (Дніпро). Кейси у студіюванні медіаменеджменту. 
8. Нетреба Марина, Нищик Ганна (Маріуполь). Викладання журналіст-
ських дисциплін у вищій школі: специфіка та форми навчання. 
9.  Партико Зіновій (Львів). Особливості викладання логіки для студен-
тів-журналістів. 
10.  Плахта Дмитро (Львів). Журналістська практика: огляд актуальних мож-
ливостей для студентів. 
11.  Порпуліт Олена (Київ). Домінанти професійної ідентичності студента-
журналіста. 
12.  Почапська Оксана (Кам’янець-Подільський). Журналіст-практик vs 
журналіст-науковець: до проблеми вивчення стратегії розвитку журналіст-
ської освіти в Україні. 
13.  Решетуха Тетяна (Тернопіль). Формування базових компетентностей 
студента у процесі вивчення дисципліни «Медіабезпека (безпека життєді-
яльності журналіста)». 
14.  Рожило Марія (Луцьк). Методика викладання дисципліни «Релігійна 
журналістика в Україні». 
15.  Синоруб Галина (Тернопіль). Тренінгові технології формування кому-
нікативних умінь у журналістів. 
16.  Супрун Людмила (Острог). Медіакультура як об’єкт наукової рецепції. 
17.  Шутяк Лілія (Чернівці). Соціальні мережі в теорії і практиці викла-
дання журналістикознавчих дисциплін. 
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ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

П’ятниця, 27 жовтня 2017 року 
Корпус факультету журналістики  

Львівського національного університету імені Івана Франка 
вул. Генерала Чупринки, 49 

 конференц-зал 
14.00−15.00 

1. Звіти голів секцій. 
2. Закриття конференції. 
 

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Bożek Małgorzata – asystentka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, wykładowczyni przedmiotów specjalistycznych na kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarka TVP (Польща) 
2. Bociurkiv Michael − writer, global affairs analyst, speaker and hu-
manitarian, commentator on BBC World, CNN, CTV, CBC and Al Jazeera 
(Канада) 
3. Brückner Uwe – професор Кіноуніверситету Бабельсберґ імені Конрада 
Вольфа, керівник програми «Bayern Live», в. о. Голови міжнародного прес-
клубу Баварії (Німеччина) 
4. Maryina Ludmila – сandidate of sociology, assistant professor of the 
theory of journalism and mass communications department, St. Petersburg 
State University, Institute «School of Journalism and Mass Communications» 
(Росія) 
5. Simileanu Vasile – директор журналу «Геополітика», професор 
Бухарестського університету (Румунія) 
6. Filip Grażyna – dr hab. prof., UR kierownik Zakładu Retoryki i Pragmatyki 
Komunikacyjnej (Польща) 
7. Александров Олександр Васильович – доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри журналістики Одеського національного уні-
верситету імені І. І. Мечникова 
8. Бабенко Вікторія Володимирівна – завідувач кафедри журналістики 
Українського католицького університету 
9. Бабенко Оксана Олександрівна – бакалавр журналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
10.  о. Бабій Тарас − докторант Інституту родини св. Івана Павла ІІ Ляте-
ранського університету (Італія) 
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11.  Бабій Христина Ярославівна − докторант Університету Марії-Кюрі 
Склодовської (Польща) 
12.  Балалаєва Олена Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший ви-
кладач кафедри української та класичних мов Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 
13.  Батурін Олег − голова правління ГО «Медіаклуб громадського діалогу 
«Європростір»  
14.  Бекіров Енвер − представник культурного центру кримських татар у 
Львові, голова благодійного фонду «Хайтарма»  
15.  Белла Марина Віталіївна – старший викладач Маріупольського дер-
жавного університету 
16.  Бідзіля Юрій Михайлович – доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор, завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного 
університету  
17.  Білоус Оксана Михайлівна – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка  
18.  Більовська Наталія Богданівна – асистент кафедри мови засобів ма-
сової інформації Львівського національного університету імені Івана Франка 
19.  Благовірна Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри соціальних комунікацій Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки  
20.  Бондаренко Ірина Станіславівна – кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків з громадськістю, док-
торант Запорізького національного університету 
21.  Бондаренко Тетяна Григорівна – кандидат філологічних наук, до-
цент, завідувач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Чер-
каського національного університету імені Богдана Хмельницького 
22.  Бондаренко Юлія Станіславівна − викладач кафедри журналістики 
та філології Сумського державного університету 
23.  Борис Леся Романівна – асистент кафедри радіомовлення і телебачен-
ня Львівського національного університету імені Івана Франка 
24.  Бурич Леся Адамівна – асистент кафедри мови засобiв масової iнфор-
мації Львівського національного університету імені Івана Франка 
25.  Валькова Катерина Геннадіївна – старший викладач кафедри жур-
налістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
26.  Василик Любов Євгенівна – доктор наук із соціальних комунікацій, 
завідувач кафедри журналістики Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича 
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27.  Васьківський Юрій Петрович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка  
28.  Величко Зоряна Андріївна − асистент української преси Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
29.  Вергелес Тетяна − головний редактор інформаційного агентства «ZIK» 
30.  Витвицька Юлія Несторівна – асистент кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
31.  Війтович Тетяна Якимівна – асистент кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
32.  Войтович Наталія Олегівна – асистент кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
33.  Габор Наталія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри нових медiй Львівського національного університету імені Івана 
Франка  
34.  Гадьо Наталія Романівна – асистент кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
35.  Галацька Валентина Леонідівна – кандидат філологічних наук, до-
цент, докторант кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
36.  Галич Валентина Миколаївна – доктор філолологічних наук, про-
фесор кафедри державного управління, документознавства та інформацій-
ної діяльності Національного університету водного господарства та при-
родокористування 
37.  Гандзюк Віталій Олександрович – кандидат наук із соціальних ко-
мунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з 
громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 
38.  Головко Христина Ігорівна – магістр журналістики, аспірант Львів-
ського національного університету імені Івана Франка  
39.  Горевалов Сергій Іванович – доктор філологічних наук, завідувач ка-
федри кіно- і телемистецтва Інституту журналістики Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка 
40.  Горчикова Анастасія Олександрівна – асистент кафедри теорії та ме-
тодики журналістської творчості Приватного вищого навчального закладу 
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Сте-
пана Дем’янчука» 
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41.  Гоцур Оксана Іванівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
асистент кафедри теорії і практики журналістики Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка 
42.  Грень Тарас Петрович – військовий журналіст 
43.  Дацишин Христина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри мови засобів масової інформації Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка 
44.  Дащенко Наталія Левківна – кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри журналістики Тернопільського національного педагогічного універ-
ситету імені Володимира Гнатюка 
45.  Дворянин Парасковія Ярославівна – кандидат наук із соціальних ко-
мунікацій, асистент кафедри радiомовлення i телебачення Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка 
46.  Дейнеко Владислав – голова правління «Аналітичного центру регіо-
нального співробітництва» 
47.  Димніч Наталія Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника 
48.  Драган-Іванець Наталія Василівна – кандидат наук із соціальних 
комунікацій, доцент кафедри мови засобів масової інформації Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
49.  Дубініна Марія Олександрівна – магістр журналістики Сумського дер-
жавного університету 
50.  Женченко Марина Іванівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
51.  Житарюк Мар’ян Георгійович – доктор наук із соціальних кому-
нікацій, професор кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка 
52.  Залізняк Юрій Богданович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри нових медiй Львівського національного університету імені Івана 
Франка  
53.  Іванова Ірина Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент Хар-
ківської державної академія культури 
54.  Ільянова Амалія Олегівна – доктор наук у галузі психології, пси-
холог-фізіогноміст Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) 
55.  Істраті Ромео − професор Сучавського університету імені Штефана 
чел Маре, журналіст радіо «AS» (Румунія) 
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56.  Калинів Андрій Любомирович – асистент кафедри радiомовлення i 
телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка 
57.  Капелюшний Анатолій Олексійович – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри мови засобів масової інформації Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка 
58.  Квасниця Ольга Юріївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
59.  Киричук Олександра – кандидат історичних наук, доцент, вчений 
секретар Інституту релігієзнавства Львівського музею історії релігії  
60.  Коваль Світлана Валеріївна – викладач кафедри журналістики, рек-
лами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Бог-
дана Хмельницького 
61.  Козачок Зоряна Валеріївна – аспірант кафедри нових медiй Львів-
ського національного університету імені Івана Франка  
62.  Козир Юлія Анатоліївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
викладач Сумського державного університету  
63.  Коляса Олег – волонтер 
64.  Конюхова Любов Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри мови засобів масової інформації Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка 
65.  Кость Степан Андрійович – кандидат філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри української преси Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка 
66.  Крупський Іван Васильович – доктор історичних наук, професор, за-
відувач кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
67.  Кузнєцова Тетяна Василівна – доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор, декан факультету журналістики Національного університету «Одесь-
ка юридична академія» 
68.  Кузьмич-Походенко Андріана Степанівна – редактор редакційно-
видавничого відділу Львівського державного університету внутрішніх справ 
69.  Кулешник Оксана Ігорівна – старший викладач кафедри менедж-
менту мистецтва Львівської національної академії мистецтв 
70.  Куньч Зоряна Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри української мови Національного університету «Львів-
ська політехніка» 
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71.  Кушнір Оксана Василівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогіч-
ного університету імені Володимира Гнатюка 
72.  Лавриш Юліана Степанівна – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, асистент кафедри нових медій Львівського національного університету 
імені Івана Франка  
73.  Лельонек Адам – Президент Фонду «Центр аналізу пропаганди та де-
зінформації» (Польща) 
74.  Лизанчук Василь Васильович – доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
75.  Лильо Галина Іванівна – асистент кафедри засобів масової інформації 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
76.  Лильо Тарас Ярославович – кандидат філологічних наук, доцент ка-
федри зарубіжної преси та інформації Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка  
77.  Литовченко Наталія Михайлівна – асистент кафедри засобів масової 
інформації Львівського національного університету імені Івана Франка  
78.  Лозинський Мар’ян Володимирович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри теорії і практики журналістики, проректор з науково-педа-
гогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
79.  Лось Йосип Дмитрович – кандидат політичних наук, професор, заві-
дувач кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
80.  Лубкович Ігор Маркіянович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка 
81.  Луць Юлія Михайлівна – викладач кафедри нових медiй Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
82.  Марчук Ганна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, заві-
дувач кафедри журналістики ДВНЗ «Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника» 
83.  Матерняк Даріуш − голова правління «Центру досліджень Польща-
Україна» (Польща)  
84.  Мединська Олеся Ярославівна – кандидат філологічних наук, викла-
дач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 
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85.  Мельник Андрій Петрович – асистент кафедри зарубіжної преси та 
інформації Львівського національного університету імені Івана Франка  
86.  Мельник Мирослав Тарасович – кандидат мистецтвознавства, профе-
сор кафедри художнього текстилю і моделювання костюма Київського дер-
жавного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Ми-
хайла Бойчука  
87.  Мельник Юрій Ігорович – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
88.  Михайличенко Наталія Євгенівна – кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри радіомовлення i телебачення Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка 
89.  Міклушка Євген Ростиславович – аспірант кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
90.  Мірошниченко Павло Васильович – кандидат філологічних наук, до-
цент Інституту журналістики Київського національного університету ім. Та-
раса Шевченка, докторант 
91.  Міхаєску-Анюк Міхай − експерт з питань національних меншин пре-
фектури Сучавського повіту (Румунія) 
92.  Міщенко Максим Володимирович – асистент кафедри теорії і практи-
ки журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
93.  Молдован Елеонора – Генеральний консул Румунії в м. Чернівці 
94.  Мямліна Антоніна Владиславівна – медіаексперт Науково-технічної 
бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транс-
порту імені академіка В. Лазаряна 
95.  М’яснянкіна Любов Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри мови засобів масової інформації Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка  
96.  Нестеренко Олеся Анатоліївна – викладач кафедри журналістики, 
реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького 
97.  Нетреба Марина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету 
98.  Нищик Ганна Вікторівна – асистент кафедри соціальних комунікацій 
Маріупольського державного університету 
99.  Ніронович Ірина Іванівна – асистент кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка  
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100. Огар Емілія Ігорівна – доктор наук із соціальних комунікацій, про-
фесор кафедри видавничої справи та редагування Української академії 
друкарства 
101. Онуфрів Соломія Тарасівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української преси Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
102. Осюхіна Марина Олександрівна – аспірант Дніпровського націо-
нального університету ім. О. Гончара 
103. Павлюк Людмила Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри мови засобів масової інформації Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка 
104. Партико Зіновій Васильович – доктор філологічних наук, професор 
105. Паславський Ігор Іванович – кандидат політичних наук, доцент ка-
федри української преси Львівського національного університету імені Іва-
на Франка 
106. Петренко Світлана Іванівна – аспірант Інституту журналістики Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка 
107. Плахта Дмитро Дмитрович – студент VI курсу факультету журна-
лістики Львівського національного університету імені Івана Франка, влас-
ний кореспондент газети «День» у Львівській області 
108. Подедворний Тарас Володимирович – асистент кафедри радiомов-
лення i телебачення Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
109. Полянський Ігор Степанович − асистент кафедри зарубіжної преси 
та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка 
110. Поплавська Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного пе-
дагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
111. Порожна Світлана Геннадіївна – викладач кафедри кіно- і телемис-
тецтва Інституту журналістики Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка 
112. Поронюк Олександр Романович – керівник Регіонального медіа-
центру Міністерства оборони України 
113. Порпуліт Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, до-
цент, докторант кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка 
114. Потятиник Борис Володимирович – доктор філологічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри нових медiй Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка 
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115. Почапська Оксана Іванівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка 
116. Присяжна-Гапченко Юлія Михайлівна – асистент кафедри україн-
ської преси Львівського національного університету імені Івана Франка 
117. Присяжний Михайло Павлович – кандидат філологічних наук, док-
тор суспільно-економічних наук, доцент кафедри теорії і практики журна-
лістики, декан факультету журналістики Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка 
118. Прихода Ярослава Василівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри видавничої справи та редагування Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка 
119. Пурич Штефан − проректор Сучавського університету імені Ште-
фана чел Маре (Румунія) 
120. Рашкевич Микола Миколайович – асистент кафедри зарубіжної 
преси та інформації Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
121. Решетуха Тетяна Василівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, викладач кафедри журналістики Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
122. Ріпей Марія Володимирівна – асистент кафедри мови засобів масо-
вої інформації Львівського національного університету імені Івана Франка 
123. Рожило Марія Андріївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент кафедри соціальних комунікацій Східноєвропейського національ-
ного університету імені Лесі Українки 
124. Романчук Олег Костянтинович – кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри української преси Львівського національного університету 
імені Івана Франка  
125. Рудик Мирослава Степанівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка 
126. Савчук (Ріжко) Руслана Любомирівна – кандидат філологічних наук, 
викладач кафедри журналістики факультету філології ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника» 
127. Семотюк Орест Любомирович − доцент кафедри прикладної лінгвіс-
тики Національного університету «Львівська політехніка» 
128. Сербенська Олександра Антонівна – доктор філологічних наук, про-
фесор кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка 
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129. Синоруб Галина Петрівна – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педа-
гогічного університету імені Володимира Гнатюка 
130. Сіміліану (Ґеорґеску) Крістіна – шеф-редактор журналу «Геопо-
літика» (Румунія) 
131. Скленар Ігор Михайлович – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка 
132. Скляренко Євген Олександрович – асистент кафедри теорії і прак-
тики журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
133. Слотюк Ігор Олегович − журналіст 
134. Слотюк Тетяна Василівна – кандидат наук із соціальних комуніка-
цій, доцент кафедри української преси Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка 
135. Сніцарчук Лідія Віталіївна − доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор, заступник генерального директора з наукової роботи Львівської 
національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, ди-
ректор Науково-дослідного інституту пресознавства 
136. Супрун Людмила Вікторівна – доктор наук із соціальних комуні-
кацій, професор, завідувач кафедри журналістики Національного універси-
тету «Острозька академія» 
137. Стецюк Северин – магістр журналістики, докторант Українського 
вільного університету (Німеччина) 
138. Табінська (Малюк) Ірина – аспірантка кафедри теорії і практики жур-
налістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
139. Табінський Ярослав Ігорович – асистент кафедри радiомовлення i 
телебачення, заступник декана факультету журналістики з навчально-ви-
ховної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка 
140. Тараненко Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри журналістики Донецького національного університету 
імені Василя Стуса (м. Вінниця) 
141. Тарадайка Галина Анатоліївна − директор ТВО військово-патріо-
тичного мовлення Львівської обласної державної телерадіокомпанії  
142. Теребус Оксана Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри соціальних комунікацій Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки 
143. Тимошик Микола Степанович – доктор філологічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Київського націо-
нального університету культури і мистецтв  
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144. Туркевич Катерина Прокопівна – асистент кафедри теорії і практики 
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
145. Фінклер Юрій Едуардович – доктор філологічних наук, професор 
кафедри реклами і мови Міжнародного економіко-гуманітарного універ-
ситету імені академіка С. Дем’янчука 
146. Харчук Лілія Валеріївна – старший викладач кафедри української 
мови Національного університету «Львівська політехніка» 
147. Холод Олександр Михайлович – доктор філологічних наук, про-
фесор кафедри журналістики Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника 
148. Хоменко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка 
149. Ципердюк Іван Михайлович – кандидат філологічних наук, док-
торант кафедри журналістики і соціальних комунікацій Класичного при-
ватного університету 
150. Чайковський Артем – експерт «Причорноморського центру політич-
них та соціальних досліджень»  
151. Чекалюк Вероніка Василівна – кандидат наук із соціальних комуні-
кацій, докторант Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка 
152. Чунис Олег Романович – асистент кафедри української преси Львів-
ського національного університету імені Івана Франка 
153. Шайда Наталія Костянтинівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка 
154. Шкляр Володимир Іванович – доктор філологічних наук, професор 
кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю імені Михайла 
Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Ми-
хайла Коцюбинського 
155. Шутяк Лілія Мар’янівна − кандидат наук із соціальних комунікацій, 
асистент кафедри журналістики Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 
156. Юрчук Віталій − експерт «Центру дослідження проблем регіональ-
ного і міжнародного співробітництва» 
157. Яблоновська Наталія Всеволодівна – доктор філологічних наук, 
професор кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та 
філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 
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158.  Яценко Андрій Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри мови засобів масової інформації, заступник декана факультету 
журналістики з наукової і навчальної роботи Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
159. Яценко Галина Володимирівна – кандидат наук із соціальних кому-
нікацій, доцент кафедри української преси Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка 
160. Яцикович Юлія Олегівна – асистент кафедри теорії і практики жур-
налістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
161. Яцимірська Марія Григорівна – кандидат філологічних наук, доктор 
політичних наук, професор, завідувач кафедри мови засобів масової інфор-
мації Львівського національного університету імені Івана Франка 

 
 


