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Назва дисципліни «Текст і контекст в друкованих медіа» 

Адреса викладання 

дисципліни 

Вул. Генерала Чупринки, 49, Львів 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет журналістики, кафедра теорії і практики журналістики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань – 06 Журналістика,  

Спеціальність – 061 Журналістика 

Викладачі курсу Скленар Ігор Михайлович,  кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент кафедри теорії і практики журналістики 

Контактна інформація 

викладачів 

ihor.sklenar@lnu.edu.ua 

https://journ.lnu.edu.ua/employee/sklenar-i-m 

Львів, вул. Генерала Чупринки, 49, каб. 202 

Консультації до 

дисципліни  

Консультації відбуваються у  день проведення  лекцій/практичних 

занять, а також  за попередньою домовленістю. Також можливі 

онлайн консультації через Zoom, Skype або подібні ресурси.  

Сторінка дисципліни https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/tekst-i-kontekst-

v-drukovanych-media.pdf 

Інформація про 

дисципліну 

Навчальна дисципліна «Текст і контекст в друкованих медіа» є  

нормативною дисципліною з спеціальності 061 ‒ журналістика для 

освітньої програми, яка викладається у першому семестрі в обсязі 

4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

В рамках курсу студенти глибше вивчають природу тексту в 

друкованих медіа, вчаться розуміти контекст цих медіа в 

теперішній інформаційній реальності. Більш ширше з допомогою 

різних джерел можуть з’ясувати для себе зміст поняття «друковані 

медіа». 

Слухачі виробляють  здатність до критичного аналізу тексту в 

книгах, в періодичній пресі, тощо; до формування теоретичних 

узагальнень, висування гіпотез, формулювання та обґрунтування 

концепцій  щодо стану і можливостей розвитку друкованих медіа 

в Україні та Європі. 

Мета та цілі дисципліни Метою вивчення дисципліни «Текст і контекст в друкованих 

медіа» є розгляд історичного аспекту створення друкованих медіа, 

аналіз контексту цих медіа в теперішній інформаційній реальності 

війни Росії проти України, вироблення критичного сприйняття 

інформації та ін. 

Цілями дисципліни є вивчення базових понять «текст», «контекст» 

в журналістикознавчому аспекті, розробка проектів, спрямованих 

на розуміння стану і тенденцій розвитку друкованих медіа та ін. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Базова література 

1. Публіцистика. Масова комунікація: Медіаенциклопедія   / За 

загал. ред. В. Іванова. ‒ К.: Академія Української Преси, Центр 

Вільної Преси 2007. – 780 с. 

2. Ів Аньєс. Підручник із журналістики. – К.: Видавничий дім 

«Києво-Могилянська академія», 2013. – 544 с. 

mailto:ihor.sklenar@lnu.edu.ua
https://journ.lnu.edu.ua/employee/sklenar-i-m
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjourn.lnu.edu.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F02%2FUpravlinnia-mediaproiektamy.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1tFfj2DZmGdz9Evjky5yI41VZLb1Czggt76LiV2aJBkImXhCGpooPWN14&h=AT1O2I1XF098Ga0LvHGKdDL89wDDGZrizM1yi5ZH2bTWTDIiHJ-fwgGWe2_me5daLlaDjOd-wrue-5QIvBPpPTPHrOpKwxe_XkWujw0DNwIfrEh_lYukDZ79TuC9wQ3uoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjourn.lnu.edu.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F02%2FUpravlinnia-mediaproiektamy.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1tFfj2DZmGdz9Evjky5yI41VZLb1Czggt76LiV2aJBkImXhCGpooPWN14&h=AT1O2I1XF098Ga0LvHGKdDL89wDDGZrizM1yi5ZH2bTWTDIiHJ-fwgGWe2_me5daLlaDjOd-wrue-5QIvBPpPTPHrOpKwxe_XkWujw0DNwIfrEh_lYukDZ79TuC9wQ3uoA


3.Срібняк І. Історія журналістики (XVIII-XX ст.). – Київ: Києво-

Могилянська академія, 2013. 

4.Пастушенко О. Книга і періодика в дисертаційних 

дослідженнях незалежної України : соціокомунікаційний аспект : 

монографія. ‒ К.:, 2016. 564 c. 

5.Зінссер В. Текст-Пекс-Шмекс / Пер. з англ. Д. Кожедуба. – К.: 

Наш Формат, 2018. 288 с. 

6. Bösch, F. Media a przemiany historyczne: Od druku do internetu. 

Wydawnictwo Naukowe Scholar. Kraków, 2021. 346s. 

7. Загоруй А. Як працюють українські видавництва в умовах 

війни? // Сайт «Читомо». ‒ 12.04.2022. URL: 

https://chytomo.com/iak-pratsiuiut-ukrainski-vydavtsi-v-umovakh-

vijny-opytuvannia/ 

 

Додаткова література 

1.Михайлин І. Розвиток науки про соціальні комунікації в Україні: 

історія журналістикознавства // Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. –№ 903 – 

Серія: Соціальні комунікації. – Вип. 2. – С. 61–84.  

2. 15 перемог і 15 зрад. За 30 років журналістики незалежної 

України. Версія «Детектора медіа» [Електронний ресурс ] // Сайт 

«Детектор медіа». 30.08.2021. 

URL: https://video.detector.media/special-projects/15-peremog-i-15-

zrad-za-30-rokiv-media-nezalezhnoi-ukraiyy-za-versiyeyu-detektora-

media-i84 
3.Kawka, M. (2019) “Tekst prasowy jako przedmiot badań : ewolucja, 

transgresja, multimodalność,” Kraków, Studia Środkowoeuropejskie i 

Bałkanistyczne, 28, s. 9–15 

4.Василик Л. Тенденції функціонування друкованих медіа в 

Україні [Електронний ресурс] // W kręgu prasy dawnej i 

współczesnej. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 2021. URL: 

https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/62 

5.Cieślak, R. Pisać i/czy pokazywać? O możliwych interferencjach w 

informowaniu słowem i obrazem w prasie współczesnej, «Obraz czy 

wizja świata», Warszawa, 2018, s.91-105. 

  

Інформаційні ресурси 

1. Сайт Національної Спілки журналістів України: http://nsju.org/ 

2. Сайт «Детектор медіа»: https://detector.media/ 

3. Сайт «Медіалаб»: https://medialab.online/ 
 

Періодичні видання 

1.Вісник Львівського університету. Серія: журналістика 

2.Записки Львівської національної наукової бібліотеки України 

імені В. Стефаника 

3.Збірник праць Науково-дослідного центру періодики 

4.«Наукові записки» Інституту журналістики КНУ ім. Тараса 

Шевченка» 
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5.Збірник «Теле- та радіожурналістика» кафедри телебачення і 

радіомовлення ЛНУ ім. І. Франка 

Обсяг дисципліни 
Денна форма ‒ 32 год. аудиторних занять (16 год. лекційних занять, 

16 год. практичних занять) та 88 год. самостійної роботи 

Заочна форма – 10 год.  аудиторних занять (8 год. лекційних занять, 

2 год. практичних занять) та 110 год. самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде знати:  

- поняття тексту і контексту у стосунку до друкованих медіа; 

поняття типів періодичної преси, іншої друкованої 

продукції; 

- схему жанрів в українському журналістикознавстві та теорії 

комунікації західних країн, зокрема в друкованих медіа;  

- основні періоди становлення і розвитку друкованих медіа в 

Україні та Європі;  

- основні концепції щодо вивчення історії періодичної преси в 

українському контексті зокрема та європейському загалом, 

тощо. 

 

Після завершення цього курсу студент буде вміти:  

- системно і критично аналізувати текст і контекст сучасних 

українських медіа;  

- орієнтуватися в трендах періодичної преси України та 

західних країн;  

- визначати відмінності між традиційними і новими медіа;  

 

Після вивчення курсу «Текст і контекст в друкованих медіа» у 

здобувачів сформуються такі загальні та спеціальні 

компетентності: 

ЗК 01. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію 

з різних джерел. 

ЗК 04. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й 

генерування ідей; 

СК 02. Здатність до фахового аналізу світових та національних 

медіатенденцій; 

СК 04. Володіння нормами культури мови в журналістській 

практиці, здатність редагувати та продукувати тексти різного типу 

відповідно до мети, призначення й умов спілкування. 

СК 06. Здатність до фахового аналізу контенту сучасних 

українських медіа.  

СК 09. Здатність шукати актуальні теми, цікавих героїв та 

створювати якісний інформаційний продукт, використовуючи 

різні медіаплатформи. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

досягти таких ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ навчання:  

ПРН 05. Системно і критично аналізувати текст і контекст 

сучасних українських медіа. 



ПРН 08. Розпізнавати/спростовувати фейково-маніпулятивні 

наративи в умовах гібридної війни, готувати аналітичні матеріали. 

ПРН 12. Здійснювати управління проєктами, зокрема 

медіапроєктами, що потребують певних стратегічних підходів та 

навичок softskills. 

ПРН 13. Аналізувати та узагальнювати національні та світові 

медіатенденціїв умовах нових викликів. 

Ключові слова Текст, контекст, друковані медіа, періодична преса, книги, 

друкована продукція 

Формат курсу Очний/Заочний 

Теми 

 

 

Див. Схема курсу 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із 

журналістикознавчих дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату 

Навчальні методи та 

техніки під час 

викладання курсу 

Лекції, консультування, дискусії.  

Необхідне обладнання Комп’ютер, мультимедійний проектор, доступ до мережі Інтернет, 

ноутбук, мобільний телефон чи планшет. 

 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. З них: 

20 балів – усні відповіді на практичних заняттях та участь у 

дискусіях; 

20 балів ‒ презентація наукового есею стосовно тематики тексту і 

контексту друкованих медіа (видання і період – на вибір) 

Форма поточної звітності. 30 балів – за поточний контроль у 

формі двох модульних робіт (можливе у різних варіантах – 

контрольна робота, тести, усне опитування).  

Форма підсумкової звітності – колоквіум. Максимальна кількість 

балів – 30. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт:  науковий есей на тему, яка 

стосуватиметься тексту і контексту в друкованих медіа (в форматі 

презентації PowerPoint); план пропозицій щодо покращення 

інструментів управління редакцією релігійного медіа в Україні в 

умовах воєнного стану. 

Академічна доброчесність є обов'язковою умовою зарахування 

завдань. Відсутність посилань на використані джерела, будь-яке 

фабрикування, джерел, плагіат буль-якої частини тексту є  проявом 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  Оцінюванню підлягають лише  оригінальні 

дослідженнями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. 



Відвідування занять є важливою складовою навчання. Слухачі в 

обов'язковому порядку повинні інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх термінів, що визначені для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених цією дисципліною.  

Література. Усю літературу для забезпечення вивчення 

дисципліни  студенти  опрацьовують самостійно. Заохочується до 

використання також й інша література та джерела, яких немає у 

переліку рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

поточному тестуванні, в процесі самостійної роботи та бали 

підсумкового колоквіуму. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття, якщо це не 

пов’язано з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

Питання до екзамену 

(контрольної роботи) 

Питання на колоквіум 

 

1. Поняття друкованих медіа в наукових текстах українських 

дослідників 

2. Поняття друкованих медіа в наукових текстах зарубіжних 

дослідників 

3. Періодична преса – ключова категорія у студіях щодо 

друкованих медіа 

4. Знакові наукові праці  про текст і контекст в друкованих медіа  

5. Основні структурні елементи тексту в періодичній пресі та 

книжкових виданнях 

6. Формування контексту в друкованих медіа в період 

незалежності  

7. Друковані медіа як засіб пропаганди на час воєнного стану в 

Україні 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема курсу 

 

Тиж. Тема, план, 

короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література. 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконан

ня 

Змістовий модуль 1.  Друковані медіа  і текст в журналістикознавчих студіях 

1-2 

тижні 

 

 

Тема 1. Поняття 

друкованих медіа 

в наукових текстах 

українських 

дослідників за 

останнє 

десятиліття 

1.Поняття 

друкованих медіа 

2.Огляд наукових 

праць стосовно 

ключових понять 

дисципліни 

 

 

 

 

Лекція 

(2 год.) / 

Практичне 

заняття (2 

год.) 

Пастушенко О. Книга і періодика в дисерта

ційних 

дослідженнях незалежної України : соціоко

мунікаційний аспект : монографія. ‒ 

К.:, 2016. ‒ 564 c. 

«Вісник Львівського університету. Серія: 

журналістика» (Випуски за 2019-2021 рр.) 

«Наукові записки Інституту журналістики 

КНУ ім. Тараса Шевченка» (Випуски за 2019-

2021 рр.) 

Пошук статей в 

наукових 

періодичних 

журналах України на 

тему друкованих 

медіа (за останні 

кілька років) та 

виокремлення в них 

основних тез 

 

 

(10 год) 

тиждень 

3-4 

тижні 

 

 

Тема 2. 

Періодична преса 

– ключова 

категорія у студіях 

щодо друкованих 

медіа 

1.Поняття 

«періодичної 

преси» в 

українських та 

закордонних 

авторів. 

2.Періодизація 

історії 

національної 

періодичної преси 

 

Лекція 

 (2 год.) / 

Практичне 

заняття (2 

год.) 

Здоровега В.Й. Теорія і методика 

журналістської творчості. – Львів: ПАІС, 

2005. – 325 с. 

Михайлин І. Розвиток науки про соціальні 

комунікації в Україні: історія 

журналістикознавства // Вісник 

Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. – 2010. –№ 903 – Серія: 

Соціальні комунікації. – Вип. 2. – С. 61–84. 

Kawka, M. (2019) “Tekst prasowy jako 

przedmiot badań : ewolucja, transgresja, 

ultimodalność,” Kraków, Studia 

Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 28, s. 

9–15. 

Порівняльний аналіз 

поняття «періодичної 

преси» в українських 

та європейських 

дослідників на основі 

праць до теми. Аналіз 

підходів до 

періодизації історії 

національної 

періодичної преси  

 

(10 год) 

тиждень 

5-6 

тижні 

 

 

Тема 3. Типи 

видань 

періодичної преси 

у фокусі 

Лекція  

(2 год.) / 

Практичне 

Ів Аньєс. Підручник із журналістики. – К.: 

Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія», 2013. – 544 с. 

Засвоєння типів 

видань періодичної 

преси із 

рекомендованої 

тиждень 



 українських 

журналістикознав

ців і західних 

теоретиків 

1.Типи видань 

періодичної преси 

у працях львівської 

та київської «шкіл 

журналістики» 

2.Типологія 

німецьких і 

французьких 

дослідників (на 

прикладі праць 

Курта Роймана та 

Іва Аньєса) 

заняття (2 

год.) 

Публіцистика. Масова комунікація: 

Медіаенциклопедія   / За загал. ред. В. 

Іванова. ‒ К.: Академія Української Преси, 

Центр Вільної Преси 2007. – 780 с. 

Bösch, F. Media a przemiany historyczne: Od 

druku do internetu. Wydawnictwo Naukowe 

Scholar. Kraków, 2021. 346 s. 

літератури до теми і 

виділення 

відмінностей у 

типології українських і 

європейських 

дослідників преси 

 

 (12 год) 

7-8 

тижні 

 

 

Тема 4. Поняття 

тексту в 

друкованих медіа 

та основні етапи 

його творення 

 

1.Основні засоби у 

творенні тексту в 

друкованих медіа: 

історичний аспект 

2.Перехід від 

книжкових 

форматів до 

періодики у XVIII-

XIX ст.  

 

 

Лекція  

(2 год.) / 

Практичне 

заняття (2 

год.) 

Зінссер В. Текст-Пекс-Шмекс / Пер. з англ. Д. 

Кожедуба. – К.: Наш Формат, 2018. ‒ 288 с. 

Срібняк І. Історія журналістики (XVIII-XX ст.). 

– Київ: Києво-Могилянська академія, 2013. 

Публіцистика. Масова комунікація: 

Медіаенциклопедія   / За загал. ред. В. 

Іванова. ‒ К.: Академія Української Преси, 

Центр Вільної Преси 2007. – 780 с. 

Засвоєння основних 

засобів у творенні 

тексту в друкованих 

медіа (книга, 

періодична преса, 

тощо). Аналіз 

особливостей 

творення 

друкованого тексту в 

XX ст. Виписування 

фактів із 

«Публіцистика. 

Масова комунікація: 

Медіаенциклопедія»   

про знакові 

періодичні видання у 

XVIII-XIX ст. 

 

(12 год) 

тиждень 

Змістовий модуль 2. Текст в друкованих медіа і контекст: взаємозв’язок і формування 

9-10 

тижні 

 

 

 

Тема 5.  

Основні структурні 
елементи тексту в 
періодичній пресі, 
книжкових 
виданнях та інших 
видах друкованої 
продукції 
 
1.Структура тексту 
в друкованих 
медіа. 
2. Структура тексту 
книжкових 

Лекція  

(2 год.) / 

Практичне 

заняття (2 

год.) 

Cieślak, R. Pisać i/czy pokazywać? O 

możliwych interferencjach w informowaniu 

słowem i obrazem w prasie współczesnej, 

«Obraz czy wizja świata», Warszawa, 2018, 

s.91-105. 

Публіцистика. Масова комунікація: 

Медіаенциклопедія   / За загал. ред. В. 

Іванова. ‒ К.: Академія Української Преси, 

Центр Вільної Преси 2007. – 780 с. 

Срібняк І. Історія журналістики (XVIII-XX ст.). 

– Київ: Києво-Могилянська академія, 2013. 

Засвоєння структури 

тексту в друкованих 

медіа. Вивчення 

структурних 

елементів тексту в 

зрізі конкретної 

публікації в пресі (на 

вибір студента) 

 

(10 год.)  

тиждень 



виданнях та інших 
видах друкованої 
продукції 
3.Обговорення 
аналізу конкретної 
публікації в пресі 
(на вибір студента) 

11-12 

тижні 

 

 

Тема 6. Поняття 
«контекст» у 
стосунку до 
друкованих медіа 
та взаємозв’язок із 
текстом 
 
1.Поняття 
«контекст» та його 
взаємозв’язок із 
текстом 
2.Зарубіжний 
досвід 
формування 
контексту 
періодики. 
3.Обговорення 
студентських 
презентацій у 
формі наукового 
есею  

Лекція 

 (2 год.) / 

Практичне 

заняття (2 

год.) 

Срібняк І. Історія журналістики (XVIII-XX ст.). 

– Київ: Києво-Могилянська академія, 2013. 

Bösch, F. Media a przemiany historyczne: Od 

druku do internetu. Wydawnictwo Naukowe 

Scholar. Kraków, 2021. 346 s. 

Засвоєння поняття 

«контекст» на 

прикладі становлення 

знакових 

періодичних видань 

України зокрема і 

світу загалом.  

Вивчення контексту 

якісних періодичних 

видань України 

(газета «День», 

журнал «Український 

тиждень») 

 

 

(10 год.) 

тиждень 

13-14 

тижні 

 

 

Тема 7. 
Формування 
історичного та 
суспільно-
політичного 
контексту в 
друкованих медіа 
в період 
незалежності 
 

1.Штрихи до історії 

постання 

національної 

преси і 

журналістики у 

контексті 

незалежності 

України 

2.Досягнення і 

втрати 

національної 

журналістики в 

контексті 

становлення 

державності. 

Лекція  

(2 год.) / 

Практичне 

заняття (2 

год.) 

Михайлин І. Розвиток науки про соціальні 

комунікації в Україні: історія 

журналістикознавства 

15 перемог і 15 зрад. За 30 років 

журналістики незалежної України. Версія 

«Детектора медіа» [Електронний ресурс] // 

Сайт «Детектор медіа». 30.08.2021. 

URL: https://video.detector.media/special-

projects/15-peremog-i-15-zrad-za-30-rokiv-

media-nezalezhnoi-ukraiyy-za-versiyeyu-

detektora-media-i84 

 

Аналіз контексту 

становлення 

друкованих медіа в 

незалежній Україні 

згідно із джерелами 

до теми. 

 

(12 год.) 

тиждень 

https://video.detector.media/special-projects/15-peremog-i-15-zrad-za-30-rokiv-media-nezalezhnoi-ukraiyy-za-versiyeyu-detektora-media-i84
https://video.detector.media/special-projects/15-peremog-i-15-zrad-za-30-rokiv-media-nezalezhnoi-ukraiyy-za-versiyeyu-detektora-media-i84
https://video.detector.media/special-projects/15-peremog-i-15-zrad-za-30-rokiv-media-nezalezhnoi-ukraiyy-za-versiyeyu-detektora-media-i84
https://video.detector.media/special-projects/15-peremog-i-15-zrad-za-30-rokiv-media-nezalezhnoi-ukraiyy-za-versiyeyu-detektora-media-i84


3.Обговорення 

студентських 

презентацій у 

формі наукового 

есею 

15-16 

тижні 

 

 

Тема 8.  

Засоби для 
критичного 
аналізу тексту в 
книжкових 
виданнях, 
періодичній пресі 
в період війни 

1.Стан друкованих 
медіа після 24 
лютого 2022 року. 

2.Засоби 
критичного 
аналізу тексту  
3.Обговорення 
студентських 
презентацій у 
формі наукового 
есею  

Лекція  

(2 год.) / 

Практичне 

заняття (2 

год.) 

Загоруй А. Як працюють українські 

видавництва в умовах війни? // Сайт 

«Читомо». ‒ 12.04.2022. URL: 

https://chytomo.com/iak-pratsiuiut-

ukrainski-vydavtsi-v-umovakh-vijny-

opytuvannia/ 

Василик Л. Тенденції функціонування 

друкованих медіа в Україні [Електронний 

ресурс] // W kręgu prasy dawnej i 

współczesnej. Wybrane problemy. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

2021. URL: 

https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/

62 

Засвоєння засобів 

критичного аналізу 

тексту в книжкових 

виданнях, 

періодичній пресі у 

воєнний час  

 

 

 

 

(12 год.) 

 

тиждень 

 

                                

https://chytomo.com/iak-pratsiuiut-ukrainski-vydavtsi-v-umovakh-vijny-opytuvannia/
https://chytomo.com/iak-pratsiuiut-ukrainski-vydavtsi-v-umovakh-vijny-opytuvannia/
https://chytomo.com/iak-pratsiuiut-ukrainski-vydavtsi-v-umovakh-vijny-opytuvannia/
https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/62
https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/62

