
 
 

Факультет журналістики 
таблиця основних результатів НДР 

Науковий 
керівник. 

Роки 
виконання 

Найважливіші результати з тем, що виконуються в межах робочого часу викладачів (зокрема 
монографії, підручники, навчальні посібники, захисти дисертацій) 

Професор 

Крупський І. В. 

2017−2021 рр.  

 

Тема «Журналістика в реаліях інформаційного суспільства: історичний досвід і сучасність». 
Досліджено особливості функціонування і розвитку засобів масової інформації та їх впливу на суспільні 
процеси. Доведено, що формування контенту друкованих видань залежить від процесів глобалізації, 
політичного й економічного стану, міжнародного статусу держави, перебігу гібридної війни. Актуалізовано 
окремі аспекти діяльності української преси в минулому та їх значення для сучасних ЗМІ. 
 
13 фахових статей, 12 тез доповідей. 
 

Професор 

Кость С. А.  

2016−2019 рр. 

Тема «Українська преса в контексті історії України». 
Досліджено українські періодичні видання ХХ−ХХІ ст., українську військову пресу і функціонування 
сучасних українських ЗМІ. Розроблено нові лекційні курси «Сучасне візуальне й інформаційне мистецтво» 
та «Психологія обману в комунікаціях» та наукові тематичні напрями – «Засоби масової інформації і 
популізм», «Банківська справа і ЗМІ», «Медична та спортивна тематика у ЗМІ». Досліджено концепт 
«патріотизм» у публіцистиці Івана Франка та його основні компоненти: формування національної свідомості, 
культури, традицій, прагнення до самостійності; сконцептуалізовано модель громадянського суспільства за 
Іваном Франком. Окреслено тематично-змістові моделі публіцистики Івана Франка 90-х років XIX− початку 
XX століть. 

 1 монографія, 21 фахова стаття, 10 тез доповідей. 

 
Професор  
Лось Й. Д.  

2016−2020 рр.  

Тема «Мас-медіа світу і утвердження гуманістичних ідеалів».  
Досліджено аргументаційну базу сучасних консервативних зарубіжних видань, зокрема британського 
тижневика «The Spectator», а також  розвиток публіцистичної думки в країнах субсахаріальної Африки, 
розширено діапазон наукових пошуків щодо аксіологічного аспекту функціонування якісних ЗМІ за 
кордоном та реідеологізації засобів масової інформації в посткомуністичних обставинах.  

1 кандидатська дисертація,  24 фахові статті, 7 тез доповідей. 

Професор 

Лизанчук В. В.  

2019–2021 рр. 

Тема «Електронні засоби масової інформації у контексті гібридної війни Російської Федерації проти 
України». 
Досліджено типові компоненти гібридної Російської Федерації проти України, до яких належать: створення 
внутрішніх суспільно-політичних протиріч в Україні через маніпулятивну пропаганду з її потужним 
продовженням в інформаційно-психологічній війні; створення соціально-економічних проблем через 
економічне протистояння з переходом в економічну війну та протидію доброчинним зв’язкам України з 
близькими і далекими сусідами; підтримка національного нігілізму українців, сепаратизму і тероризму аж до 
актів державного перевороту; сприяння створенню нерегулярних збройних формувань та їх оснащення.      
 
1 монографія, 1 збірник наукових праць, 1 навчальний посібник, 11 фахових статей, 7 тез доповідей. 

 
Професор 

Яцимірська М. Г. 

2019–2021 рр.  

 

 Тема «Медіатекст: сучасні концепти, інновації, жанрово-стильові різновиди».  
Досліджено проблеми мовленнєвої комунікації, жанрові різновиди текстів великого формату, візуалізацію 
інформації в мережевих виданнях, а також питання, пов'язані з практикою мовлення телевізійних 
журналістів у прямому ефірі; вивчено потенціал інфографіки в ЗМІ, елементи терміносистеми журналістики 
і риторики. Проаналізовано особливості правописної дискусії щодо нової редакції «Українського правопису» 
в українських медіа.  
 
13 статей, 8 тез доповідей. 

Доц.Габор Н.Б. 

2019–2021рр.  

 

Тема «Кросмедіа: застосування в сучасній журналістиці та перспективи».  
Досліджено колажування традиційної журналістики та технологічних інновацій в сучасних нових медіях 
(зокрема моделі конвергентних ньюзрумів). Доведено, що сучасні ЗМК все частіше об’єднують на нових  
медіаплатформах елементи традиційної журналістики (часто дещо модифікованої, як-от: «повільна 
журналістика» чи «нова журналістика») з такими найновішими технологічними практиками, як лонгріди 
зокрема, чи різні моделі конвергентних ньюзрумів загалом. 
  
1 кандидатська дисертація, 9 фахових статей, 5 тез доповідей. 

                   

 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ                           ПРОФ. І. В. КРУПСЬКИЙ  

 


