
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 17221 Журналістика

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 061 Журналістика

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 17221

Назва ОП Журналістика

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Факультет журналістики

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра теорії і практики журналістики, кафедра української преси, 
кафедра зарубіжної преси та інформації, кафедра радіомовлення і 
телебачення, кафедра мови засобів масової інформації, кафедра нових 
медій, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, кафедра 
новітньої історії України імені Михайла Грушевського, кафедра 
фізвиховання, історії філософії, кафедра філософії, кафедра безпеки 
життєдіяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Генерала Чупринки, 49, м. Львів, 79044, Україна
journft@lnu.edu.ua 

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 215178

ПІБ гаранта ОП Житарюк Мар`ян Георгійович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

maryan.zhytaryuk@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-737-29-73

Додатковий телефон гаранта ОП +38(095)-419-90-70
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Відділення журналістики у Львівському університеті бере початок з 1953 р., а у 1954 р. створено факультет 
журналістики, який здійснив десятки випусків за майже 70-літню історію. Підготовка фахівців за ОП 
“Журналістика” започаткована у 2016 р. на підставі сертифіката про акредитацію НД №1492451. Над програмою 
працювала проєктна група у складі провідних фахівців факультету журналістики в тісній співпраці з роботодавцями 
та студентами. У програмі закумульовано досвід підготовки висококласних фахівців-журналістів і надбання 
львівської школи журналістики (https://journ.lnu.edu.ua/about/introduction). У 2019 р. відбулося оновлення ОП у 
звʼязку із зміною НРК, враховані побажання стейкхолдерів та здобувачів щодо наповнення деяких освітніх 
компонентів, формулювання загальних, фахових компетентностей та програмних результатів навчання. Наступне 
суттєве оновлення відбулося у 2020 р. у звʼязку із прийняттям Стандарту вищої освіти та із прагненням покращити 
якість вищої освіти в галузі журналістики та змінами вимог ринку праці (Обговорення щодо покращення 
навчального процесу на факультеті журналістики). У 2022 р. команда розробників спільно із групами стейкхолдерів 
працювала над проєктом ОПП на 2023-2024 н. р. Навчання на ОПП здійснюється на денній та заочній формі. У 
забезпеченні реалізації ОПП задіяно всі 6 кафедр факультету журналістики (з них: 5 докторів наук, 9 професорів, 36 
доцентів) та 6 кафедр з інших факультетів (переважно для дисциплін з циклу загальної підготовки: ОК1-ОК4, ОК6, 
ОК24). Залучали і фахівців-практиків (Н. Балюк, Б. Вовк, І. Сало, Г. Гопко, І. Гулик та ін.). ОПП затверджена на 
підставі позитивних відгуків рецензентів: директора з інформаційних проектів ПрАТ “ТРК Люкс”, к. н. с. к., 
Дворянин П. Я., завідувача кафедри журналістики ЧНУ ім. Ю. Федьковича, д. н. с. к. Василик Л. Є., декана 
факультету журналістики ПВНЗ “МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука” (Рівне), д. н. с. к., проф. Мітчук О. А. Ураховано 
пропозиції колег-практиків, стейкхолдерів. Відповідно до ухваленого Стандарту, уточнено ОК, ЗК, СК, ПРН, матриці 
та структурно-логічну схему ОПП. Внутрішні спеціалізації трансформовано у блоки вибіркових дисциплін, історію 
філософії переведено з циклу професійної і практичної підготовки (в ОПП 2019 ОК24) у цикл загальної підготовки 
(в ОПП 2020 ОК4), додано до програми: ОК27, ОК28, ОК29; низку дисциплін переведено з вибіркових до 
нормативних: ОК23, ОК25, ОК26; об’єднано ОК22 з ОК23 і в ОПП 2020 запропоновано одну дисципліну – ОК 24, 
спрощено форму підсумкової атестації – тепер там немає державного іспиту. У лекторій низки предметів додано 
національно-патріотичну і воєнно-патріотичну тематику. Зараз триває обговорення проекту ОПП 2023 р. з акцентом 
на збільшення практико-орієнтованих ОК, зокрема через конвергентність сучасної журналістики.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2022 - 2023 167 145 22 0 0

2 курс 2021 - 2022 201 157 38 0 0

3 курс 2020 - 2021 162 115 47 0 0

4 курс 2019 - 2020 161 106 38 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 17221 Журналістика

другий (магістерський) рівень 16991 Журналістика
52867 Міжнародна журналістика
52868 Нові медіа і комунікаційні технології
52866 Економічна журналістика

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36744 Журналістика
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

162647 64243

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OPP061-Zhurnalistyka-
bakalavry2020-23.pdf

5qfPlwjjufrpixTIxVszQ4XtOUVac3IvyECb55n/8Uk=

Навчальний план за ОП navchalnyi-plan-bakalavry2020-
zaochne.pdf

uA99DUMfZFLj9SVMmjrKo8wswYeq7OC2VH1ccxNyVZo
=

Навчальний план за ОП navchalnyi-plan-bakalavry2020.pdf ScUbMaWq6b38a102dUkfMAaeSlw8EJY0TFj48p67DcY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РецензіяО.Мітчук.pdf FWBAwm5HhMvLl3Px4FyTeZuyBV2lIb3/lZGDLir0ArY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РецензіяЛ.Василик.pdf S3we5076QR3wPXOcve8jUed6mJfXljZpoFW/lz7yS3w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-Жидачів.pdf EngUY4ef1oxfpXe0gAuPDJWYcIYX6XkEFsLqql1rkMg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Гандзюк-В.pdf HLr46wffNo5SbMrxYu95cwto7Ulp+jkyf+IkywLvELs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-Дворянин-П.pdf J3Mwh9ZdCg90GbUj7sDcooTltPBJGJemVXs1eT+AP5c=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Основна ціль ОП – підготувати висококваліфікованих фахівців-журналістів, які мають теоретичні знання і 
практичні навички, володіють загальними та фаховими компетентностями, необхідними для виконання завдань, 
пов’язаних із професійною діяльністю у сфері ЗМІ, соціальних комунікацій, журналістикознавства. Мета ОП – 
сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 
соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і 
характеризується невизначеністю умов. Унікальність ОП у тому, що підготовка універсального і високоякісного 
журналіста у ЛНУ ім. І. Франка має тривалу історію (з 1952 р.), наукову традицію з вивчення історії, теорії та 
практики журналістики (на факультеті журналістики 6 кафедр, низка навчальних лабораторій, теле- і радіостудія, 
навчальні видання. ОП надає здобувачу різні напрямки (усього сім) для потенційного розвитку як журналіста, 
практичний аспект забезпечує широкий спектр баз практики: як на базі університету та факультету, так і на базі 
місцевих ЗМІ (ТБ, радіо, преса) та регіональних мас-медіа. Випускники працюють за фахом, популярні на 
регіональних та центральних телеканалах – як ведучі, так і кореспонденти. Здобувачі ОП можуть брати участь у 
студентських наукових гуртках, конференціях, програмах міжнародної академічної мобільності (стажування, 
навчання, обмін досвідом, а також у міжнародних проєктах, які реалізують на факультеті та в Університеті).

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОПП повністю відповідають місії та стратегії розвитку Львівського університету, на період 2021-2025 рр.: 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf. Насамперед навчання на ОПП покликане 
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сприяти “формуванню особистості як носія інтелектуального та інноваційного потенціалу розвиток культурно-
мистецького середовища для збагачення духовного світу молоді”, “вихованню почуття національно-патріотичного 
обов’язку та пошани до історичної пам’яті”, “утвердженню й зміцненню ідеалів і принципів національно-культурної 
ідентичності українців”. У зв’язку з цим відбуваються творчі зустрічі з практиками та відомими людьми 
(http://surl.li/eugkf), заходи національно-патріотичного характеру (http://surl.li/eugkh), зокрема, вшановується 
пам’ять випускника факультету, Героя України Тараса Матвіїва (http://surl.li/eugkk). Це поєднується з “високою 
якістю освітнього процесу”: в Україні добре відома «львівська школа» журналістики. «Забезпечення академічної 
свободи, зміцнення засад демократичності та відкритості як визначальних принципів організації діяльності 
Університету, сприяння рівним можливостям для всіх учасників освітнього процесу». Викладачі та студенти 
факультету беруть участь у міжнародних наукових проєктах (Erasmus+KA2, DESTIN), у наукових конференціях, їхні 
статті друкуються у фахових виданнях України, зокрема, у «Віснику Львівського університету. Серія журналістики», 
а також у виданнях Scopus, WOS.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Здобувачі та випускники долучаються до обговорення цілей та ПРН шляхом включення студентів та випуксників до 
складу робочої групи, участі інших студентів та випускників у засіданнях робочої групи, розширених зустрічах у 
форматі «круглих столів», опитуваннях. 10.02.2020 року відбулася зустріч робочої групи з НПП, студентами, 
випускниками та роботодавцями, на якій обговорили Стандарт вищої освіти зі спеціальності Журналістика та 
перспективи розвитку ОПП. Студенти А. Бережненко, Р. Білоус, П. Дак пропонують, щоб на момент завершення 
навчання на факультеті вони вміли робити якісний ілюстрований матеріал до якісно написаного тексту, а також 
аналізувати проблематику новомедійних досліджень, професійно аналізувати обрані сегменти нових медій та 
тенденції у них. Їх пропозицію обговорили на круглому столі і  трансформували у ПРН 20, а також визначили, що 
для забезпечення цього ПРН необхідно ввести у навчальний план відповідні нові ОК 26 та ОК 28. Випускники О. 
Тибор та Я. Пришляк запропонували доповнити навчальний план предметами «Цифрова журналістика», 
«Медіакритичні студії»), адже, це дозволить розширити фахові можливості здобувача при працевлаштуванні. Окрім 
цього, випускники запропонували в ОК 26 такі нові теми: «Фотоілюстрація у медіа», «Маніпуляція у 
фотожурналістиці», що дозволить підсилити набуття ПРН 02 та ПРН 04. 

- роботодавці

ОП Журналістика орієнтована на професійне зростання здобувачів вищої освіти як за студентською лавою, так і в 
практичній царині (у редакції газети або журналу, теле- чи радіостудії) протягом усього навчання. На факультеті 
дослухаються до порад журналістів та редакторів регіональних, всеукраїнських та зарубіжних ЗМІ, запрошують їх на 
творчі та ділові зустрічі. Натомість здобувачі вищої освіти успішно проходять практики. Найкращим редакції 
пропонують працевлаштування навіть під час навчання. Розробники ОП “Журналістика” прислухаються до 
побажань роботодавців, намагаються враховувати їхні пропозиції під час проєктування та оновлення. Факультет 
співпрацює з НСЖУ. Під час наступних зустрічей на факультеті і консультування професорсько-викладацького 
складу голова голова Львівської обласної організації Національної спілки журналістів Я. І. Климович запропонував 
урахувати думку редакторів львівських газет, з огляду на нові обставини, повʼязані з початком пандемії Covid-19, 
щодо впровадження в ОПП тих ПР, ні не визначені у Стандарті, зокрема, додати ПР 21. Зміцнювати особисте та 
громадське здоровʼя, популяризувати у ЗМІ здоровий спосіб життя, навички самоконтролю, раціонального 
харчування та ПР 22. Використовувати знання і розуміння соціальних, етичних, економічних аспектів, вимог 
охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії і пожежної безпеки у виробничій та професійній 
діяльності. Робоча група дослухалась до цих міркувань. 

- академічна спільнота

Викладачі ОП безпосередньо забезпечують реалізацію програмних результатів навчання під час викладання, а 
також тоді, коли беруть участь в обговоренні змін щодо формування фахових компетентностей та РН. Відбуваються 
також консультації з академічною спільнотою України (зокрема, Інститутом журналістики КНУ ім. Т. Шевченка 
(проф. Шевченко В. Е.), профільними кафедрами Вінницького державного педагогічного університету ім. М. 
Коцюбинського (доц. Каленич В. М.), Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (д.н.с.к., доц. 
Василик Л.Є.) та ін.). Деякі пропозиції висловлені у рецензіях зовнішніх стейкхолдерів. Так, за підсумками нарад і 
консультацій, до шести фахових компетентностей, визначених Стандартом, додано ще дві: СК07. Здатність 
аналізувати світові та українські суспільно-політичні процеси у контексті сучасної журналістики та СК08. Здатність 
орієнтуватись в інформаційних потоках і джерелах нових медій, а також формувати інформаційні бази в інтернет-
просторі та керувати інформацією в різноманітних соціальних мережах. За програмою DESTIN «Журналістська 
освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм» і за результатами 
міжнародної науково-практичної конференції, що відбулася на факультеті журналістики ЛНУ в жовтні 2022 р. (на 
пленарному засіданні виступали іноземці – науковці і практики), налагоджено контакти з потенційними 
закордонними роботодавцями (http://surl.li/eugtq).

- інші стейкхолдери

Під час оновлення ОП у 2020 р. проводилися консультації з журналістами-практиками, зокрема, з групи Асоціації 
випускників факультету, НСЖУ, НМПУ. Для підсилення фахових компетентностей СК 07 та СК 08, необхідних для 
підсилення низки навчальних дисциплін, зокрема, ОК 10, ОК 12, ОК13, ОК 16, ОК 22, ОК 32-34, робоча група додала 
ПР19. Аналізувати світові та українські суспільно-політичні процеси та готувати новини у пресі, на радіо, 
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телебаченні та в нових медіа та ПР20. Використовувати й аналізувати проблематику новомедійних досліджень, 
застосувати доречні методи аналізу, професійно аналізувати обрані сегменти нових медій та тенденції у них; 
презентувати отримані знання як в усній формі, так і за допомогою засобів нових медіа. 
Гостьові лектори на тренінгах, творчих зустрічах, майстер-класах виховують почуття патріотизму, рекомендують 
вивчати медіазаконодавство, нову технічну апаратуру і веб-програми.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Розвиток сучасної журналістики зіткнувся з тенденцією переходу традиційних видів ЗМІ у конвергентні медіа, 
зокрема, через цифровізацію журналістики, трансформацію технологій передачі інформації, коли звичні газети і 
журнали відмовляються від друку. ОП поступово враховує ці тенденції. Так, для забезпечення набуття здобувачами 
цифрових компетенцій було впроваджено ОК27 “Цифрова журналістика: медіакритичні студії” та ОК28 “Сучасні 
технології цифрового сторітелінгу та інфографіки”, в яких низка програмних результатів навчання відбиває 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці: ПР05 (Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні 
технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань), ПР15 (Створювати 
грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи 
оприлюднення), ПР17 (Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних інтернет-
платформах), ПР20 (Використовувати й аналізувати проблематику новомедійних досліджень, застосувати доречні 
методи аналізу, професійно аналізувати обрані сегменти нових медій та тенденції у них; презентувати отримані 
знання як в усній формі, так і за допомогою засобів нових медіа). ОК 27 підсилює ПР19 (Аналізувати світові та 
українські суспільно-політичні процеси та готувати новини у пресі, на радіо, телебаченні та в нових медіа). ОП 
охоплює нові напрямки журналістики, наприклад, інтернетмедіа, правове регулювання, робота в екстремальних 
умовах.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Виходячи з цілей навчання, зокрема, підготувати кваліфікованих журналістів, які мають теоретичні знання і 
практичні навички, володіють загальними та фаховими компетентностями, необхідними для виконання завдань, 
пов’язаних із профдіяльністю у сфері ЗМІ, соціальних комунікацій, журналістикознавства, базових ЗК09 і ЗК10, 
зокрема, здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, розробники ОП реалізували принцип збалансованості між ОК та їхніми ПР, які відображають 
теоретичні положення журналістики (ОК8, ОК12, ОК13-14, ОК16, ОК21-23, ОК25 – ПР03, 09-11, 13, 18-20) та 
практичні засади. Найбільш комплексно різні види ЗМІ репрезентовано у БВД, які підсилюють знання про види та 
особливості ЗМІ, набуті з допомогою нормативних дисциплін (ОК10, ОК13, ОК16, ОК26-27, ОК29 – ПР02, 04-05, 11, 
14-17, 22) та практики (ОК30-32 – ПР01-02, 04-07,14-15, 19-20, 22). В означених ОК та ПР найповніше розглянуто 
різні види ЗМІ і сповна враховано галузевий аспект ОП. Регіональний контекст: співпраця з регіональними ЗМІ 
(наші студенти репрезентують усі області країни), НСЖУ, місцевими адміністраціями.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формування цілей та ПРН ОП шляхом моніторингу навчально-методичних ресурсів ЗВО, що готують 
фахівців у галузі, наукових публікацій та звітів, завдяки численним контактам і активному спілкуванню на 
українських та міжнародних наукових майданчиках (семінари, вебінари, конференції, проєкти) вивчався досвід 
їхніх програм підготовки. Зауважили, що в ЗВО НТУУ «Київський політехнічний університет імені Ігоря 
Сікорського» у переліку нормативних були ЗО 9 – Фотожурналістика та ЗО 10 – Цифрове відеовиробництва. У нашій 
освітній програмі подібні ОК були в переліку вибіркових дисциплін. Вирішено їх дещо модифікувати і велючити у 
цикл загальної підготовки: ОК 26, ОК 27, ОК 28, адже таким чином це дозволить студентам набути фахові 
компетенції (СК 03 та СК 08) і програмні результати (ПР 02, ПР 05, ПР 14, ПР 17, ПР 20).
На факультеті також осмислюють напрацювання міжнародного проекту DESTIN (http://surl.li/euzrg), присвяченому 
ознайомленню та імплементації змін у вищій освіті в Європі. Відбувається співпраця і в межах підписаних угод між 
українськими та зарубіжними університетами, зокрема Познаня, Любліна, Варшави, Мюнхена, Академією Deutsche 
Welle (Бонн). 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Журналістика” відповідає державному стандарту вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 061 “Журналістика”, затвердженого наказом МОН України №864 від 
20.06.2019 р. і передбачає два типи освітніх компонентів: нормативний та вибірковий. Обов’язкові і вибіркові 
компоненти надають здобувачам необхідні теоретичні знання і практичні вміння, досвід вирішення завдань у 
професійній  діяльності. Для кожної компоненти передбачені певна кількість кредитів та форма підсумкового 
контролю. Вибіркові компоненти складають 25% від загального обсягу кредитів  та спрямовані на підсилення  
освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів. Практична підготовка здобувачів передбачає проходження трьох 
практик: ОК30, ОК31, ОК31. Усі програмні результати навчання, зазначені у Стандарті і визначені освітньою 
програмою, досягаються нормативними компонентами і посилюються вибірковими дисциплінами. Дотримується  
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логічна послідовність. Результати навчання чітко визначено у силабусах і робочих програмах усіх дисциплін. 
Визначені Стандартом вищої освіти ПРН забезпечені збалансованістю освітніх компонентів, оптимальним обсягом 
різних видів навчальної роботи, обранням ефективних методів навчання та форм оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти, а також застосуванням відповідних методик, нерідко авторських, розробленим саме 
професорсько-викладацьким складом факультету журналістики, у межах чинного Положення про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка) (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Наприклад, ПРН 15 (Створювати грамотний медіапродукт на 
задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення) забезпечується 
такими ОК: 7, 10, 11, 15, 16, 17, 19, а ПР 19 (Аналізувати світові та українські суспільно-політичні процеси та готувати 
новини у пресі, на радіо, телебаченні та в нових медіа) - ОК з циклу загальної підготовки (1, 2, 3, 4, 5) та професійної 
і практичної підготовки (12, 13, 14, 15). Загалом ПР 01-22 враховують сучасні вимоги до нормативного змісту ОПП 
“Журналістика”, забезпечені нормативними (ОК 1-ОК 34), вибірковими дисциплінами загальної (ВД 1- ВД 4), 
професійної та практичної підготовки (ВД 5-ВД 10), у семи блоках вибіркових дисциплін (ВД11-ВД17). Усі програмні 
компетентності, передбачені Стандартом, включено в ОПП “Журналістика”.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №864 від 20.06.2019 р.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Структура ОП включає в себе як загальну підготовку – обов’язкові (нормативні) освітні компоненти (ЦЗП) – ОК1-
ОК6, практичну підготовку – у циклах загальної і професійної та практичної підготовки – ЦЗПП), так і вибіркові 
компоненти (дисципліни вільного вибору студента (ВД1-ВД4) з каталогу навчальних дисциплін Університету в циклі 
загальної підготовки (здобувачі здійснюють вибір через електронний кабінет в системі «Деканат»); вибіркові 
дисципліни в циклі професійної та практичної підготовки за спеціальністю (ВД5-ВД10), що дозволяє поглибити 
фахову підготовку (здобувачі обирають одну дисципліну з двох запропонованих на факультеті журналістики), а 
також за блоками вибіркових дисциплін (БВД1-БВД7) (здобувачі обирають один із семи блоків вибіркових 
дисциплін: «Менеджмент і реклама в ЗМІ», «Аналітична журналістика», «Інтернет-журналістика», «Журналістська 
робота на радіо», «Журналістська робота на телебаченні”, «Міжнародна журналістика», «Редагування і видавнича 
справа»). ОП передбачає підготовку журналіста широкого профілю, готового працювати у сферах 
соціокомунікативної діяльності та будь-яких видах ЗМІ, передбачено три практики. Фокус ОП спрямовано на різні 
види журналістики: регіональна, національна, міжнародна, телевізійна, радійна, новомедійна, галузева (тематична), 
тобто на універсалізацію вмінь та знань сучасного фахівця. ЗК формують насамперед нормативні навчальні 
дисципліни з ЦЗПП (ОК1-5, ОК8-9), ВД1-4; фахові компетентності – також нормативні навчальні дисципліни з 
ЦЗПП (ОК10-18, ОК20-22, ОК25-32), а також дисципліни у БВД. Усе це відображено в матрицях відповідності 
програмних компетентностей ОП. У матрицях відповідності результатів навчання компонентам ОП також 
відтворено релевантність ПРН Стандарту. За ним, ОПП покликана дати студентам знання з іноземної (ОК01)), 
історії, у т. ч. української, зарубіжної преси, літератури та культури (ОК2,4,5, 8,9,13,14), теорії (ОК9,13,16), 
методології (ОК7,10,12,16,21,25), технологій (ОК 22,24,26,27,28,29), мови і редагування (ОК11,15,17, 18,19,20), 
медіаекономіки (ОК 23), передбачено три практики (ОК 30-32), курсова робота (ОК33), кваліфікаційна робота 
(ОК34). Здобувачі освіти також мають можливість посилити знання, отримані з нормативних дисциплін, 
вибірковими дисциплінами (ВД1-ВД17). Скажімо, ОК 16 – Теорія і методика журналістської творчості – забезпечена 
загальними компетентностями (ЗК 01-04, 07-08), спеціальними компетентностями (СК 01-04, 07-08), програмними 
результатами навчання (ПР 01,03,08,11,15). Дипломовані фахівці будуть підготовлені до роботи у ЗМІ широкого 
профілю, а також зможуть продовжити навчання, професійне вдосконалення під час здобуття освіти за другим 
(магістерським) рівнем. На факультеті журналістики реалізуються також ОП “Журналістика” для другого і третього 
рівнів вищої освіти.
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Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія, як і персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, 
формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду. Формування ІОТ в 
Університеті забезпечується: Стратегією Університету на 2021-2025 роки (http://surl.li/ahnzy); Положенням про 
організацію освітнього процесу (http://surl.li/gpar); Положенням про порядок забезпечення вільного здобувачами 
вищої освіти навчальних дисциплін (http://surl.li/djfid); Положенням про порядок реалізації права на академічну 
мобільність (http://surl.li/evhkl). Здобувачі мають право на: вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить не 
менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених освітньою програмою; навчання за індивідуальним 
графіком; академічну мобільність, у т. ч. міжнародну; можливість зарахування кредитів, отриманих у неформальній 
освіті; можливість пропонувати бази для проходження практики, а також власні теми індивідуальних завдань, 
курсових і кваліфікаційних робіт. Надання кваліфікованих консультацій щодо формування ІОТ та її реалізації 
покладається на гарантів освітніх програм, завідувачів випускових кафедр, заступників керівників структурних 
підрозділів.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Процедура вибору навчальних дисциплін реалізується в Університеті за Положенням про порядок забезпечення 
вільного здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-
choice.pdf). 
Вибір здобувачами вищої освіти дисциплін з вибіркової частини ОП  передбачає такі можливості: 1. Дисципліни 
вільного вибору студента у циклі загальної підготовки (вибір через електронний кабінет в системі «Деканат») – ВД 1 
– ВД 4: 12 кредитів ЄКТС. Відповідно до пунктів 2.5, 2.7, 2.8 цього Положення, запис здобувачів денної форми 
навчання для вивчення дисциплін вільного вибору відбувається у весняному семестрі з 9 до 20 лютого, а заочної – 
на весняній заліково-екзаменаційній сесії, на наступний навчальний рік, починаючи з 3 семестру. Заяву на 
вивчення ДВВ здобувачі заповнюють і залишають у деканаті. На вибіркові дисципліни здобувачі також здійснюють 
реєстрацію на веб-сторінці Університету. У випадку несвоєчасного подання заяви, що є порушенням (п. 2.10), 
здобувач подає заяву протягом трьох робочих днів після терміну, встановленого у п. 2.12. 2. Вибіркові дисципліни з 
циклу професійної та практичної підготовки (здобувачі обирають одну дисципліну з двох) – ВД5-ВД10: 21 кредит 
ЄКТС. 3. Блок вибіркових дисциплін (здобувачі обирають один із семи блоків) – ВД 11 – ВД 17: 27 кредитів ЄКТС. У 
сумі це становить 60 кредитів ЄКТС.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Згідно з ОП і НП «Журналістика» на практичну підготовку здобувачів виділено 18 кредитів ЄКТС за рахунок 
практик (навчально-ознайомча, навчальна та виробнича), кожна яких має відповідне призначення. На першій - 
здобувачі знайомляться з професією зблизька, виконують доручення керівників та готують інформаційні матеріали. 
Друга - передбачає занурення у творчий та виробничий процес, щоб готувати розширені огляди, аналітичні 
матеріали. Третя покликана продемонструвати готовність здобувача до фахової праці в редакції. Практики 
допомагають поглибити фахові компетентності, освоїти технології та набути досвіду співпраці з фахівцями, що 
допоможе в майбутньому працевлаштуванні. На всі види практики розроблено програми і методичні вказівки 
(https://journ.lnu.edu.ua/students/practice). Позитивні відгуки керівників баз практики (редакції друкованих медіа, 
телерадіокомпанії, інтернет-медіа, інформагентства, рекламні агенції, пресслужби, підприємства видавничої галузі) 
засвідчують високий рівень підготовки здобувачів. Практична підготовка здійснюється також у Пресцентрі 
Університету (http://surl.li/evhne), газеті «Каменяр» (http://surl.li/evieb) та в інших структурних підрозділах 
Університету та факультету: на «Франко-ТБ» (http://surl.li/eviee), у виданнях «Креденс», «МедіаКритика», 
«Молодий Журналіст», «SoloWay», «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (Youth Media Lab), 
«Медіа і Контент», «Листи до Приятелів».

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП дозволяє здобувачам вищої освіти опанувати комунікабельністю, креативним мисленням, гнучкістю розуму та 
стресостійкістю, тобто набути й розвинути комплекс соціальних навичок (soft skills) як під час вивчення певних 
дисциплін, так і під час проходження практик, участі у громадських справах. Soft skills повинні бути притаманні 
сучасному фахівцеві для сприяння успішній роботі та карʼєрному зростанню. ОП містить освітні компоненти, які 
сприяють набуттю soft skills, зокрема, з-поміж нормативних дисциплін – це: ОК10 – Організація роботи в ЗМІ, ОК11 
– Текст і комунікація, ОК12 – Інтелектуально-психологічні засади функціонування ЗМК, ОК15 – Медіариторика, 
ОК16 – Теорія і методика журналістської творчості, ОК25 – Етично-правові норми журналістики, ОК27 – Цифрова 
журналістика: медіакритичні студії, ОК30-32 – практики. Низка вибіркових дисциплін: ВД5 (Міжкультурна 
комунікація, Теорія і практика реклами), ВД 7 (Деонтологія журналістики, Історія світової культури), ВД 8 
(Соціальна психологія масової комунікації, Соціологія масової комунікації), дисципліни Блоків вибіркових 
дисциплін, які підсилюють здатність організовувати командну професійну діяльність у різних видах ЗМІ. Набуттю 
соціальних навичок здобувачів також сприяють і деякі форми та методи навчання: тренінги, майстер-класи, ділові 
ігри, індивідуальні та командні ситуативні завдання, презентації, колективні обговорення певних проблем і явищ.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОПП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням 
здобувачів вищої освіти (включно з самостійною роботою) регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Обсяг одного кредиту 
ЄКТС – 30 год. (п. 1.2.3). Загальне навантаження: 240 кредитів ЄКТС, 7200 год., з них аудиторні – 3262 год. На ОПП 
використовується адекватний розподіл між аудиторним навантаженням та самостійною роботою. Нормативні 
дисципліни – 180 кредитів ЄКТС (5400 годин, з них – 2387 аудиторних годин); вибіркові дисципліни – 90 кредитів 
ЄКТС (1800 годин, з них – 875 аудиторних годин). Це переважно 3−4, рідше 5 кредитів на навчальну дисципліну, 
окрім низки ОК, які читаються протягом двох-чотирьох семестрів (ОК1, 8, 9, 16, 13, 25, 30, 31, 32, 34, ВД17. Ці 
дисципліни мають більшу кількість кредитів, але загалом на тиждень припадає по 26 год. ауд. занять на всіх курсах, 
крім першого (по 28 год.). ОПП передбачає, що 60 кредитів – вибіркові навчальні дисципліни (цикл загальної 
підготовки (12 кредитів) і цикл професійної та практичної підготовки (48 кредитів). Кількість кредитів, відведених 
на конкретний ОК, визначено Переліком компонентів ОП і змістом конкретних дисциплін, але на один навчальний 
рік припадає 60 кредитів. Навчальний час здобувача вищої освіти, відведений для самостійної роботи, становить не 
менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОПП «Журналістика» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою здобуття освіти не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Конкурсний відбір щодо вступу на навчання за ОП регламентується «Правилами прийому до Львівського 
національного університету імені Івана Франка», розробленими, затвердженими та оприлюдненими на офіційному 
веб-сайті Приймальної комісії університету: http://admission2022.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/. На 
ОПП навчаються студенти, які вступили в період 2019-2022 рр. У 2019-2021 рр. вступ був на основі ЗНО. У переліку 
конкурсних предметів кожного року є українська мова та література, історія України, як третій предмет у 2019 р. та 
2020 р. було запропоновано математику або іноземну мову, у 2021 році перелік третього предмету розширено, а саме 
– додали ще біологію, географію, фізику, хімію. У 2022 р. вступ відбувався на результатами НМТ, який складався з 
трьох блоків: українська мова, математика та історія України або сертифікатів ЗНО 2019-2021 рр. + мотиваційний 
лист. У 2022 р. були встановлені такі вагові коефіцієнти: українська мова – 0,45, математика – 0,30, історія України 
– 0,25, що доволяє з великої кількості абітурієнтів зарахувати таких, які мають задатки до журналістської діяльності. 
Вибір предметів зумовлений тим, що майбутні журналісти повинні грамотно писати, аналітично мислити, мати 
ґрунтовні знання історії. Мінімальна кількість балів, з якими абітурієнт допускається до участі в конкурсі, за кожним 
сертифікатом, встановлена 100 балів, як і на інші ОП. Спеціальних вимог до освіти немає – можуть вступати всі, хто 
отримав повну загальну середню освіту.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

На сайті Університету у рубриці «Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу» 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/) оприлюднено документи, які 
регламентують питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, а саме: «Тимчасове положення 
про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf); «Положення 
про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським 
національним університетом імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf); «Положення про визнання та перезарахування результатів навчання 
учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf); «Положення про порядок визнання 
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf); «Положення про організацію освітнього процесу в ЛНУ» 
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За час реалізації ОПП були випадки перезарахування результатів навчання з інших ЗВО. Наприклад, у 2021 році 
студентка Ришкович Дар’я Олегівна була поновлена з Херсонського державного університету, факультету 
української й іноземної філології та журналістики. На основі пред’явленого індивідуального плану їй були 
зараховані іспити і заліки з таких дисциплін: вступ до журналістики (ОК21), історія української культури (ОК5), 
медіаекономіка (ОК23), історія України (ОК2), соціальні комунікації та комунікаційні технології (ОК22), практична 
стилістика української мови ОК18), організація роботи в ЗМІ (ОК10), фізвиховання (ОК6).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

У Львівському національному університеті імені Івана Франка питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, регламентовано «Порядком визнання у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті»: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf. Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті, поширюється на нормативні дисципліни ОП, оскільки через вибіркові дисципліни, які 
здобувач вищої освіти обирає самостійно, забезпечено формування індивідуальної освітньої траєкторії. Університет 
може визнати результати навчання, здобуті у неформальній чи інформальній освіті в обсязі, що, як правило, не 
перевищує 10% від загального обсягу кредитів передбачених ОП, але не більше 6 кредитів на першому 
(бакалаврському) рівні освіти в межах навчального року. Визнання результатів, отриманих в неформальній освіті, 
дозволено для дисциплін, які викладатимуть у наступному семестрі. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За час реалізації ОПП застосування вказаних правил не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Навчання на ОП здійснюється на денній та заочній формі. Освітній процес на ОП здійснюється у формах: навчальні 
заняття, самостійна робота, практична підготовка та контрольні заходи. «Положення про організацію освітнього 
процесу в ЛНУ імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 
Передбачають, що основними видами навчальних занять є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, 
індивідуальне заняття; консультація. Для досягнення програмних результатів використовують традиційні й сучасні 
методи, зокрема такі: лекція-дискусія, лекція-діалог, лекція-візуалізація проблеми, рольова гра, ділова гра, групова 
робота, метод кейсів, колаборативне, проблемно-орієнтоване та проєктно-орієнтоване навчання тощо. Передбачено 
використання засобів унаочнення (презентацій, роздаткового матеріалу, роботу з онлайн-дошкою на платформі 
Padlet, Miro, Jamboard, Mentimetr, Sutori, Flip та ін.), системи електронного навчання ЛНУ тощо. Досягнення 
програмних результатів передбачає комплексне застосування цих форм і методів під час вивчення різних дисциплін 
ОПП. Наприклад, досягнення ПРН-15 забезпечують, зокрема, методи презентації, проєктно-орієнтованого, 
колаборативного навчання, дискусія (ОК 7, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 30, 31, 32), ділова, рольова гра (ОК 11, 15, 16, 17, 
19), ситуативна гра (симуляція), аналіз кейсів (ОК 25), інтерактивні методи – метод «Акваріум», метод «мозкової 
атаки», метод «Сенегал», метод SKAMPER, кейс-метод (ОК 11, ОК 17) тощо. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми й методи навчання і викладання на ОП враховують вимоги студентоцентрованого підходу. Метод 
індивідуальних та групових проєктів, ситуативне моделювання, метод кейсів, практики дозволяють студентам 
розвинути практичні навички, виявити проблемні питання. Інтерактивні методи навчання, дискусії на заняттях, 
консультації допомагають здобувачам знайти відповіді складні і проблемні питання. Методи колаборативного, 
проєктно-орієнтованого навчання, ділова, ситуативна гра, метод «мозкової атаки» формують soft skills, необхідні 
для успішної професійної діяльності. Можливості електронного навчання ЛНУ дозволяють студентам працювати в 
асинхронному режимі. Студенти можуть частково впливати на форми і методи навчання через представництво у 
Вченій раді факультету, пропозиції викладачам, висловлені під час опитування. Щорічно центр моніторингу ЛНУ 
здійснює письмове опитування щодо рівня задоволеності здобувачів на ОП. Останній моніторинг (http://surl.li/fgjyy 
) засвідчив: розподіл годин між ОК, які забезпечують ФК в межах ОП – цілком задоволені – 20,7 %, радше 
задоволені – 50 %, форми проведення лекцій повністю влаштовують 25,9 %, радше влаштовують 53,5 %, практичних 
(лабораторних) занять – відповідно 31 і 43,2%. Студенти переважно задоволені якістю викладання ОК та хочуть 
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розширювати й поглиблювати можливості практичної підготовки. Обговорення результатів опитування, пропозицій 
студентів на засіданнях кафедр, НМР факультету є підставою для покращення форм та методів навчання.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи закріплені у статуті ЛНУ (http://surl.li/oobl) та Положенні про організацію 
освітнього процесу ЛНУ (http://surl.li/gpar). НПП мають право вільного вибору методів та засобів навчання для 
забезпечення високої якості освітнього процесу. Учасники ОП є самостійними і незалежними у своїй педагогічній, 
науковій, освітній діяльності. Викладач враховує актуальні наукові та практичні підходи, потреби та побажання 
здобувачів, самостійно визначає структуру і спосіб читання лекцій (традиційно чи із застосуванням інтерактивних 
підходів) та проведення практичних чи лабораторних занять (зокрема, у формі ділової гри чи роботи в малих 
групах), добирає навчальні матеріали, методи, форми викладу (усно чи презентація), ухвалює рішення щодо 
використання технічних засобів, застосовує індивідуальний підхід в освітньому та науковому процесі; при 
обговоренні дискусійних та проблемних питань, роботі в групах забезпечує толерантне ставлення до різних думок. 
Здобувач має право на вільний вибір теми курсової й кваліфікаційної роботи, вибіркових ОК, участь у формуванні 
індивідуальної освітньої траєкторії, академічну мобільність. Академічній свободі здобувачів сприяють методи 
навчання: колаборативне навчання, дискусії, доповіді, метод індивідуальних та групових проєктів, виконання 
індивідуальних завдань, що відображено в силабусах. Здобувач може вільно висловлювати на заняттях власну думку 
і через діалог з викладачем з’ясовувати складні питання.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є публічною, її 
розміщують на сайті факультету до початку навчального року. На сайті факультету журналістики здобувачі можуть 
ознайомитись зі змістом ОП (https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/OPP061-Zhurnalistyka-
bakalavry2020.pdf). Зміст окремих освітніх компонентів, форми та критерії оцінювання відображені у навчальних 
програмах та силабусах навчальних дисциплін (https://journ.lnu.edu.ua/academics/bachelor). Крім того, на першій 
лекції викладач інформує здобувачів про мету та зміст навчальної дисципліни, а також передбачені змістові модулі, 
озвучує очікувані результати та критерії оцінювання. Ця інформація також розміщена в електронних курсах системи 
електронного навчання ЛНУ, ознайомитися з якою здобувач може в зручний для нього час. Викладачі кафедр 
надають консультації здобувачам щодо складних питань навчальних дисциплін або окремих аспектів їх 
практичного застосування, планування та реалізації наукової роботи, обговорення завдань і організації самостійної 
роботи.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Здобувачі ОП беруть участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності в Україні та за кордоном на 
засадах академічної свободи. ОП та навчальний план сформовані з урахуванням часу для самостійної роботи, 
виконання завдань в межах окремих освітніх компонентів, написання курсової та кваліфікаційної роботи. 
Ефективність підходів до поєднання навчання і досліджень на факультеті журналістики ЛНУ підтверджують спільні 
публікації викладачів зі здобувачами, індивідуальні публікації студентів у збірниках наукових праць та матеріалів 
конференцій, успішна участь здобувачів у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, дослідницьких 
проєктах, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. Студентки Я. Гавришко («Роль ЗМІ в питаннях соборності 
держави») та Ю. Равлюк («Медіаграмотність VS пропаганда: чому фактчекінг не став запобіжником російській 
дезінформації») взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Дні науки філософського 
факультету 2022» (Львів, 20-21 травня 2022 року) (кер. доц. О. Ю. Квасниця), Р. Бакай і Н. Вареник – у VIII 
Міжнародній науково-практичній конференції «Modern research in world science» (кер. асист. Т. Я. Війтович). О. 
Кордобу відзначено у номінації «Найбільш змістовна доповідь» у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт (СНР) (кер. доц. А. М.Яценко). Н. Бельзецька – учасниця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу СНР (кер. 
доц. Ю. С. Лавриш), С. Витівська та Н. Бельзецька – 2 місце в ІІ міжнародному конкурсі молодіжних 
медіакомунікаційних проєктів (кер. доц. Н. Б. Ґабор Н. Б.), Х. Вишивана – ІІ місце, ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Журналістика», Т.Жеребецький ‒ ІІІ місце, ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Журналістика», Я. Гавришко – І місце, III (фінальний) етап 
Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проєктів ім. В. Кейса. 
Факультет журналістики ЛНУ організовує щорічні Міжнародні науково-практичні конференції студентів, аспірантів 
та молодих учених на (https://cutt.ly/R3QVRVI). На кафедрі теорії і практики журналістики діє студентське 
«Науково-дискусійне товариство кафедри ТПЖ (П.Дак, Д. Сікорська, С. Колісник, Х. Борсук, Я. Пуницька, наук. кер. 
к.н.соц.ком.. Войтович Н. О., асист. Бердак Х. М., асист. Імбіровська-Сиваківська Л. А.). Його команда взяла участь в 
онлайн-квізі «Фейкотрощі». Усі здобувачі виконують кваліфікаційну роботу, яка є результатом сформованого 
індивідуального науково-практичного завдання, повинна бути актуальною, містити елементи наукової новизни. 
Тему дослідження здобувач може обрати зі сформульованого та затвердженого на засіданні кафедри переліку, який 
щороку оновлюють відповідно до актуальних проблем розвитку журналістики та соціальних комунікацій з 
урахуванням рекомендацій Науково-методичної ради факультету журналістики. Студент може також запропонувати 
власну тему дослідження, що відповідає його науковим інтересам та інтересам керівника.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
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Відповідно до п.3.11 Положення про освітній процес в ЛНУ (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) оновлення змісту навчальних дисциплін відбувається за потребою (нормативні – не рідше, ніж  
раз на 5 років, вибіркові – раз на 3 роки) на основі власних наукових досягнень, з урахуванням інших досягнень 
науки та залучення стейкхолдерів. П.4.5 цього Положення зобов’язує лектора подавати ці програми на кафедру до 
початку навчального року. Викладачі регулярно (мінімум раз на 5 років) проходять стажування в наукових та 
освітніх закладах в Україні та за кордоном. Зміст ОК переглядають на засіданнях кафедр, під час консультацій з 
гарантом ОП. Відповідно до п.2.6. Методичних рекомендацій https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf «складові, що включають в силабус, мають відповідати сучасному рівню 
освіти і науки», тому лектори регулярно оновлюють літературу, теми занять і т.д. Цьому сприяє публікація 
навчальних посібників, підручників, монографій, наукових статей, захист дисертацій. Зокрема, оновити освітні 
компоненти дала змогу публікація монографій та навчальних посібників: Житарюк М. Теорії та моделі масової 
інформації (Масова комунікація) (2018) (ВД6, ВД9); Житарюк М. Реклама і звʼязки з громадськістю (Ukrainian 
Edition) (2017) - (ОК23, ОК25 і ВД12, ВД15 БВД1); Рудик М. Perpetuum mobile Володимира Здоровеги (2018). 
Лизанчук В. Так! Я – Українець! (2019), Рудик М. Сучасна блогосфера: особливості контенту (2022), Гадьо Н. 
Медіастратегії Католицької Церкви в інтернеті (2022) – ОК 16; Сербенська О. Голос і звуки рідної мови (2020), 
Кузнецова О., Дацишин Х. Пріоритети мовознавчих досліджень професора Олександри Сербенської (2021) – ОК15, 
ОК19, ОК20; Слотюк Т. Антиукраїнська суть москвофільської преси в Східній Галичині: ідейно-концептуальні 
засади, структура, еволюція (1900–1939) (2019), Кость С. Українська військово-політична думка (2022) – ОК8; 
Тихолоз Н. Петро Франко: Формула долі (Життєпис на тлі доби) (2021), Павлюк І. Публіцистичність поезії та 
поетичність публіцистики та прози Василя Симоненка (2020) – ОК9; Павлюк І. Традиції та тенденції китайської 
літератури і творчість Мо Яня. Погляд із України (2021) – ОК14; Лавриш Ю.Українське християнство у цифровому 
світі: виклики та перспективи (2022) – ОК22, ОК27. Кость С. Методологія дослідження соціальних комунікацій 
(теорії та історії журналістики) (2022) – ОК7. Якісному засвоєнню матеріалу з БВД 4 «Журналістська робота на 
радіо» та БВД5 «Журналістська робота на телебаченні» сприяє публікація підручника «Телевізійна та 
радіокомунікація: історія, теорія, новітні практики» / В.В.Лизанчук, І.В.Крупський, О.М.Білоус, П.Я Дворянин, Н.Є. 
Лебеденко, Р.О. Білоус; за ред. д-р філол. наук, проф. В.В. Лизанчука (2021). Для оновлення використано результати 
захищених кандидатських дисертацій Н. Войтович (ОК-16), М.Ріпей (ОК–20). 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Реалізація стратегії міжнародної діяльності ЛНУ здійснюється на підставі Положення про відділ міжнародних 
звʼязків (http://surl.li/ezyof ), договорів з закордонними університетами та участі ЗВО на правах партнера в 
міжнародних проєктах. ВМЗ Університету розміщує на своєму сайті (https://international.lnu.edu.ua/) інформацію 
для співробітників та здобувачів про стипендії, конкурси, програми, літні школи, загалом про все те, що дозволяє 
реалізувати академічну мобільність згідно з Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність у 
ЛНУ ( http://surl.li/ezyoo /). НПП ОП репрезентували ЛНУ у міжнародному проекті Erasmus+KA2 – “Співпраця для 
інновацій та обмін передовим досвідом – Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти” – про імплементацію змін у 
вищій освіті в Європі (https://journ.lnu.edu.ua/proyekt-destin) та «Journalism TeachersAcademy» від ГО «УІМК» та 
DWA (http://surl.li/ezyoy ). Участь у міжнародних проєктах та ґрантах регламентує Положення про порядок 
реалізації міжнародних проєктів, грантів та договорів (http://surl.li/bftfp ). Міжнародні стажування пройшли 15 
викладачів ОП, зокрема М. Житарюк, О. Білоус, Х. Дацишин та ін. 9 викладачів ОП мають публікації у виданнях 
Scopus  та WOS (І.Крупський, О.Квасниця, Ю.Мельник, Х. Дацишин, П. Дворянин, А. Яценко, М.Рудик, Н.Войтович, 
О. Романчук). До читання лекцій були запрошені іноземні лектори: А.Градюшко, Н. Х’ємгле, М.Міллер, А. 
Кармазин, С.Новак, М.Боцюрків, К.Крістіанс, М.Божик, М.Міжеєвський. 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів є чіткими, зрозумілими, дають можливість 
встановити досягнення результатів навчання для окремого освітнього компонента. Згідно із цілями та результатами 
навчання викладач визначає форми контрольного оцінювання. Зазвичай це поточний контроль – усне та письмове 
опитування, написання есе, оцінювання роботи в малих групах, тестування, захист індивідуальних проектів, а також 
підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Впровадження 
кредитно-модульної системи навчання передбачає обґрунтований поділ навчального матеріалу дисципліни на 
модулі. Перевірку якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу здійснюють після вивчення кожного 
модуля. Оцінка за навчальний курс виводиться сумарно. Система оцінювання та розподіл балів детально описані у 
силабусах та робочих програмах дисциплін. Система оцінювання співвідноситься 50/50, якщо йдеться про іспит. 
Коли йдеться про залік, то усю суму балів студент може отримати завдяки виконанню завдань впродовж семестру. 
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS та національною шкалою оцінювання. 
Формами поточного і підсумкового контролю є усне опитування, написання творчих завдань – жанрів 
журналістики, комп’ютерне тестування,  презентація групових навчальних проектів у формі студентської газети 
тощо. Наприклад, виконання творчих завдань у формі жанрів журналістики під час вивчення курсу «Теорія і 
методика журналістської творчості» не тільки дасть студентам знання про основні теоретичні і методичні основи 
жанрів журналістики та про практичні підходи у написанні текстів для різних видів мас-медіа, а також виробить 
навики для студентських практик та в ході власного саморозвитку як студентів-журналістів. Ці компоненти 
дозволять перевірити досягнення результатів у межах навчальної дисципліни. 
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Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів прописані у робочих 
програмах навчальних дисциплін і силабусах, які розміщені на сайті факультету у вільному доступі в розділі 
Навчання («Силабуси навчальних дисциплін»: https://journ.lnu.edu.ua/academics/bachelor). Упродовж перших 2 
тижнів викладач усно інформує здобувачів про критерії оцінювання, поточний контроль і форму підсумкового 
контролю. ПК (усне опитування, модульна контрольна, захисти творчих робіт, виступи на семінарських, експрес-
контроль, оцінювання письмових робіт (наприклад, есе), перевірка матеріалу, винесеного на самостійне 
опрацювання або на домашнє виконання тощо) здійснюють під час проведення практичних, семінарських та 
лабораторних занять. Форми ПК: іспит, залік, диф.залік. Успішність студентів у вигляді семестрових екзаменів 
оцінюється за шкалою ЄКТС, національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 100-
бальною шкалою Університету, а семестрових заліків – за шкалою ЄКТС та національною шкалою («зараховано», 
«не зараховано»). Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студента з дисципліни, що завершується 
екзаменом, диференційним заліком становить: за поточну успішність 50 балів, за екзамен, диференційний залік – 
50 балів; з дисципліни, що завершується заліком, поточна успішність становить – 100 балів.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

На початку семестру викладач повідомляє студентів про терміни, коли відбудуться контрольні заходи із навчальної 
дисципліни, а також про їхню форму. За тиждень до початку контрольних заходів викладач ще раз нагадує про них 
та про критерії їх оцінювання. Форма проведення контролю та критерії оцінювання зазначені також у силабусах 
навчальних дисциплін. Терміни проведення екзаменаційної сесії визначає наказ ректора. Інформацію щодо 
розкладу атестаційних тижнів (сесій) подають на сайті факультету журналістики, сторінці факультету у соціальній 
мережі facebook, на дошці оголошень, що знаходиться в навчальному корпусі (вул. Ген. Чупринки, 49) за місяць до 
початку контрольних заходів. Інформація розміщена також на сайті: факультету журналістики: 
https://journ.lnu.edu.ua/students/rozklad-ispytiv

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 
Журналістика атестація випускників ОПП здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. 
Кваліфікаційна (бакалаврська) робота є завершеним навчально-науковим обґрунтованим і логічно викладеним 
самостійним дослідженням на завершальному етапі навчання на факультеті журналістики. Кваліфікаційна робота 
має комплексний характер, пов’язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок із 
журналістикознавчих дисциплін і передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 
знань зі спеціальності та застосування їх під час вирішення конкретних наукових, виробничо-творчих та інших 
завдань. Бакалаврський проект ґрунтується на комплексному аналізі проблеми із застосуванням сучасних методів 
дослідження медіа-сфери, практичного застосування теоретичних знань з базових дисциплін для вирішення 
конкретних завдань, підвищення ефективності діяльності фахівців медіа-сфери. Докладно про це йдеться в силабусі 
ОК 34 (https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/34sylabus-zhytaryuk-kvalifakatsiina-bakalavrska.pdf). 
Вимога Стандарту щодо відсутності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фальсифікації та списування 
забезпечується перевіркою роботи на оригінальність з наданням довідки про відсоток оригінальності змісту роботи. 
Захищені роботи розміщуються у репозитарії захищених робіт (https://journ.lnu.edu.ua/academics/bachelor). 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в 
Львівському національному університеті імені Івана Франка: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, а також Положенням про контроль та оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка: 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf. Документи знаходяться у відкритому 
доступі на інтернет-сторінці Університету https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/ 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів полягає у доброчесному оцінюванні знань студентів, у відсутності необ’єктивного 
оцінювання, тобто без свідомого заниження чи завищення оцінки результатів навчання. В Університеті це 
регулюється Положенням про академічну доброчесність в ЛНУ, зокрема, п.5.6. Критерії оцінювання, розподіл балів 
впродовж семестру, чітко прописані у робочій програмі та силабусі, що в певній мірі забезпечує обєктивність 
екзаменаторів, адже унеможливлює свідоме заниження чи завищення оцінки. Обʼєктивність проведення іспиту 
забезпечується рівними умовами перевірки знань здобувачів (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, 
підрахунок результатів тощо) і відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Можливі конфліктні 
ситуації регулює Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти ЛНУ: 
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https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf. Тут зазначено, що конфлікт інтересів вирішується 
послідовно: кафедра, деканат, ректорат, комісія з питань етики. Вищим органом, який запобігає і врегульовує 
конфлікт інтересів, є Комісія з питань етики та професійної діяльності, яка реалізує свої повноваження 
(Положенням про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені 
Івана Франка: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). За час існування 
програми не було випадків, які б потребували врегулювання конфліктів між здобувачами та екзаменаторами.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Академзаборгованість з певної дисципліни можна ліквідувати повторно, але не більше 2 разів з кожного ОК: 
перший раз ‒ викладачеві, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету (завідувач 
кафедри, викладач, який проводив заняття з ОК, викладач, який не проводив заняття в цій групі). Регулюється 
Положенням про організацію освітнього процесу в Університеті (https://cutt.ly/i3Q2XiL), а також Положенням про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Університету (https://cutt.ly/e3Q2MJ3). 
Здобувачам з академзаборгованістю не більше, ніж з трьох навчальних дисциплін, надають право на повторне 
вивчення цих ОК (Порядок повторного вивчення дисциплін – https://cutt.ly/m33EmFg). Здобувача, який отримав 
під час екзаменаційної сесії більше трьох незадовільних оцінок, відраховують зі складу здобувачів ВО за 
академнеуспішність. Наприклад, під час складання іспиту із дисципліни «Теорія і методика журналістської 
творчості» в 3 семестрі 2022/2023 н.р. студенти 2 курсу денної форми навчання О. Маруняк (ЖРН-24 с), В. 
Терлецька (ЖРН-26 с), Марія-Діана Чаус, М. Шкимба, І. Шлемко (ЖРН-27 с) отримали незадовільні оцінки і 
перескладали іспит за талоном 1. Студентка Д. Міхеєва (ЖРН-24 с), після неявки на повторну перездачу за талоном 
1, склала іспит за талоном «К». Студенти В. Павлюк (ЖРН-24 с) і І. Фіковська (ЖРН-26 с) через неявку на повторну 
перездачу і за талоном «К» були відраховані з числа студентів факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюється Положенням про 
апеляцію: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf . Здобувач, який не погоджується із 
результатом контрольних заходів, має право на апеляцію (студент подає заяву на ім’я декана факультету, її 
розглядає апеляційна комісія не пізніше наступного дня після подання заяви). Апелянт має право бути присутнім 
при розгляді своєї заяви. Найвищим органом, який розглядає апеляцію учасників ОП, є Комісія з питань етики та 
професійної діяльності, яка діє згідно з Положенням про комісію з питань етики та професійної діяльності 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://cutt.ly/M3Q9QYx) та Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Процедура 
оскарження результатів перевірки наукових текстів на плагіат регулюється також п. 6 «Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://cutt.ly/a3Q9FDD). Апеляцію подає особисто автор роботи на ім’я ректора впродовж трьох робочих днів після 
оголошення результатів перевірки. За дорученням ректора, Комісія з питань етики та професійної діяльності 
впродовж десяти робочих днів розглядає апеляцію. З огляду на відсутність випадків оскарження оцінки, на ОП 
«Бакалавр» не було застосовано таку процедуру.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Інформацію про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності містить Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), а також Кодекс академічної 
доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка: https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/, Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 
та викладачами (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx). Зазначені 
нормативні документи розміщено на веб-сайті Університету та розроблено з метою підвищення рівня освіти, 
наукових досліджень, формування високої академічної культури (дотримання вимог професійної етики та 
запобігання академічному плагіату тощо), утвердження в учасників освітнього процесу етичних цінностей в 
освітньому процесі та науковій діяльності. На кафедрах факультету журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка проведено розʼяснювальну роботу, наукові семінари. Студенти та НПП підписали 
Декларації про дотримання академічної доброчесності.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) система внутрішнього забезпечення якості освіти забезпечує 
дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти. У межах навчальної дисциплін «Основи 
наукових досліджень» викладачі наголошують на відповідальному ставленні до самостійного написання 
дослідження та дотримання політики академічної доброчесності. Студентів про це інформують і наукові керівники. 
Здобувачів ознайомлюють з відповідними документами, які регулюють принципи академічної доброчесності 
Університету. Студенти підписують Декларацію про академічну доброчесність. Згідно із п. 5.10 Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), організацію перевірки робіт щодо 
наявності плагіату здійснюють завідувачі кафедр. Усі бакалаврські  роботи студентів на здобуття першого рівня 

Сторінка 14



освіти усі перевіряються за допомогою онлайн платформ пошуку текстових співпадінь (як за допомогою наявних 
технічних засобів університету, так і безкоштовних програм) та аналізуються науковими керівниками на засіданні 
кафедри.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

ЗВО популяризує академічну доброчесність (АД) у трьох напрямах: методичному – розробка положень та кодексів 
про АД (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf); теоретичному − проведення 
зустрічей, семінарів в Університеті (https://lnu.edu.ua/vebinar-akademichna-dobrochesnist-i-pidhotovka-navchalno-
metodychnykh-materialiv/; https://teaching-excellence.lnu.edu.ua/shkola-2-27-01-2022-28-05-2021/; 
https://lnu.edu.ua/teaching-excellence-modul-2/), на факультеті (https://journ.lnu.edu.ua/news/zustrich-studentiv-na-
temu-akademichnoi-dobrochesnosti); практичному − підписання публічно заяв з боку студентів перед захистом 
кваліфікаційних робіт про дотримання АД. Абсолютне несприйняття плагіату, нульова толерантність до списування 
та хабарництва, утвердження в усіх учасників ОП моральних цінностей, а також об’єктивне оцінювання РН є 
найдієвішою популяризацією АД серед студентів. Прикладом для студентів є НПП на ОП та наукові керівники 
кваліфікаційних робіт, адже вони дбають про АД, розповідають про це студентам, у т.ч. в рамках комплексу 
профілактичних заходів (за п. 4.1 Положення). Усі учасники ОП усвідомлюють відповідальність за порушення 
принципів АД. На сайті факультету розміщені методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт 
(http://surl.li/fcpby ), силабуси до курсових і кваліфікаційних робіт (http://surl.li/fcpal ; http://surl.li/fcpbc ). Наукові 
керівники проводять роз’яснювальну роботу зі здобувачами і на індивідуальному рівні. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

За умов порушення Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), 
застосовують заходи академічної відповідальності, а саме: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, 
іспит, залік тощо); відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих 
закладом освіти пільг з оплати навчання; внесення до реєстру порушників академічної доброчесності. Якщо одна з 
форм порушення академічної доброчесності буде виявлена у творчій роботі, статті чи в іншій формі наукового 
дослідження вперше (самоплагіат, фабрикація наукового фактажу), то здобувачу вказують на це порушення та 
дають можливість доопрацювати і самостійно усунути. Після цього цей науковий матеріал проходить повторно 
перевірку в системі антиплагіату «StrikePlagiarism». За умови, якщо виявиться, що студент систематично порушує 
угоду про академічну доброчесність, він буде відрахований, а робота ‒ не допущена до захисту. Прикладів 
порушення академічної доброчесності на ОП «Бакалавр» за спеціальністю «Журналістика» зафіксовано не було. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів ОП здійснюють згідно з Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf . Під час конкурсного добору викладачів ОП на 
факультеті журналістики враховується науковий ступінь, звання, досвід науково-педагогічної роботи, наукові 
здобутки, до яких належать: кількість опублікованих статей в українських та закордонних фахових виданнях, 
виданих підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій; виступи на всеукраїнських та 
міжнародних науково-практичних конференціях, керівництво науково-дослідницькими роботами, виступи у 
медіапросторі, відгуки колег та студентів. Оголошення про конкурс на заміщення посад опубліковують у газеті 
«Високий Замок», на сайті Університету. Претенденти на посаду проводять відкрите заняття. Опісля, на засіданні 
кафедри, відбувається аналіз професійної компетентності викладача. Також на засіданні кафедри відбувається 
таємне голосування за претендента, результати якого передають на розгляд Вченої ради факультету журналістики. 
Вчена рада факультету журналістики рекомендує таємним голосуванням на посади асистентів і доцентів. 
Атестаційно-кадрова комісія розглядає справи науково-педагогічних працівників на дотримання відповідних вимог. 
Професорів обирає Вчена рада Університету після рекомендації Вченої ради факультету.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Факультет має різні види співпраці з роботодавцями, часто – нашими випускниками, яких викладачі запрошують на 
заняття, авторські майстер-класи, на засідання кафедри для вирішення назрілих освітніх проблем 
(https://www.youtube.com/watch?v=hzPueFilxBk&list=PL8fpVhN87JC8yeHUtQN0xXYg1B0xepRUF&t=10s). 
Роботодавці – часті гості наших круглих столів, де обговорюються потреби змін в освітньому процесі. Ще один вид 
співпраці – студентські стажування та виробнича практика, під час яких студенти здобувають досвід у редакціях, 
адаптуються до виробничого процесу, пізнавають ази професії. Після захистів керівники практик підбивають 
підсумки, а роботодавці дають поради щодо вмінь і навичок здобувачів. Такі обговорення спонукали зміни до курсу 
з візуалізації в нових медіа та запроваддження ВД з журналістики даних, а курс з професійного використання 
інфографіки переведено з вибіркового в нормативний. Частково побажання працедавця П. Дворянин щодо 
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впровадження нових курсів реалізовано в ОП – до нормативних дисциплін додано ОК 23 – Медіаекономіка. 
Наприкінці н. р. факультет звертається з проханням до працедавців пройти опитування, яке допоможе 
відкоригувати освітній процес на конкретному етапі.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

З метою надання здобувачам ВО актуальної інформації про запити ринку праці до проведення гостьових лекцій, 
майстер-класів залучаються практики. Такі заходи висвітлюються на сайті факультету, у соцмережах. Викладачі 
факультету також активні журналісти. Так, доц. П. Дворянин – виконавчий директор медіахолдингу «Люкс», доц. І. 
Паславський – директор видавництва ПАІС, проф. В. Лизанчук, проф. О.Сербенська та доц. С.Онуфрів – члени 
Комісії Польсько-Українських Культурних зв’язків Польської академії наук  відділ у Любліні https://www.pan-
ol.lublin.pl/pl/komisje-naukowe/#kom-6, доц. М. Ріпей – літредактор, доц. Ю. Залізняк – редактор української служби 
Німецької Хвилі (Бонн, Німеччина), керівник служби інформації «Дуже Радіо» (Львів), локальний продюсер АВС; З. 
Погранична – фоторепортер, керівник проєктів для сайтів Твоє місто, 24канал, НУШ, Українська Правда; Н. 
Войтович – в.о. шеф-редактора журналу «РІА-Львів»; І. Ладика – редактор відділу медіапроекту TheUkrainians. На 
базі освітньої інноваційної лабораторії Контент і Технології проводяться зустрічі з носіями технологічно 
найновішого у журналістській професії. Навесні 2021 р. відбувся майстер-клас керівника проекту «Aftermath VR: 
Євромайдан у віртуальній реальності» О. Фурмана, що спонукало до написання освітнього проекту, який дозволить 
охочим вивчати сторітелінг через доповнену, віртуальну реальність. Гостями лабораторії були 
«StartUpTechnoSchool» НУ «Львівська Політехніка».

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Один з пріоритетів ЛНУ – якість викладання та можливість покращувати кваліфікацію викладачів. Відповідно до ст. 
58 ЗУ «Про вищу освіту», НПП регулярно (не менш як раз на 5 років) підвищують свою кваліфікацію і проходять 
стажування. Зокрема, викладачі факультету пройшли вишкіл у межах трьох курсів викладацької майстерності: 
http://surl.li/ezjuo (01.10. 2020 – 23.01 2021 – http://surl.li/evurt; 25.03.2021-12.06.2021 – http://surl.li/ezjva; 2022 рік 
– http://surl.li/ezjvd). Окрім курсів, Університет сприяє національній та іноземній академічній мобільності 
викладачів, що сприяє професійному розвитку НПП. Викладачі факультету взяли участь у таких програмах 
стажування: «Сучасні методи та інструменти у викладанні журналістики» Journalism Teachers`Academy (JTA), 
“Крос-культурна та професійна комунікація” / Intensive Excellence Programin Higher Education “Cross-culturaland 
Professional Communication for University Academics”. Удосконалення викладацької майстерності відбулося і в рамках 
програми Еразмус+ КА2 (598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP) – «Журналістська освіта задля демократії в 
Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм»: (https://www.destin-project.info/). Проект дозволив 
шістьом викладачам пройти стажування в різних європейських вишах, вдосконалювати свою майстерність в Україні; 
на його базі створено асоціацію «Український форум викладачів медіа та журналістики» (колективний член 
Європейської асоціації тренерів у журналістиці (EJTA)).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В Університеті розроблена система мотивації для викладачів https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/  
Систему мотивування викладацької майстерності забезпечують: Положення про преміювання працівників, 
докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки; Положення про мотиваційний фонд 
Львівського національного університету імені Івана Франка; Положення про почесне звання «Заслужений професор 
Львівського національного університету імені Івана Франка»; Положення про Відзнаку Львівського національного 
університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка». Наприклад, професор кафедри радіомовлення і 
телебачення Сербенська Олександра Антонівна отримала «Медаль Івана Франка». Положення про оцінювання 
роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) визначає, що інформація щодо цих результатів 
може бути використана для матеріального заохочення працівників. Викладачі факультету журналістики є 
лауреатами позауніверситетських конкурсів (О. Романчук, Г. Яценко), а також їх візначено на рівні міста та 
Міністерства освіти та науки України (А. Яценко, І. Паславський, А. Капелюшний, М. Яцимірська, Н. Габор). 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Аудиторний фонд університету – 64 243,2 м2. Лекції і практичні заняття для реалізації ОПП відбуваються на 
факультеті журналістики, з використанням лабораторій: Контент і технології – https://cutt.ly/C3T0ebR, Сучасних 
медіатехнологій. На факультеті є 18 аудиторій заг. пл. 1084,9 м2. Наукова бібліотека університету забезпечує 
системне та якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів (бібліотечний фонд – понад 3 млн. назв, 
25 читальних залів на 794 місця, електронний каталог, відкритий доступ до мережі WІ-FI. У бібліотеці факультету 
журналістики станом на 1.01.2023 р. понад 9 тис. прим. книг зі спеціальності, у доступі на сайті наукові видання: 
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«Вісник Львівського університету: серія Журналістика» (https://cutt.ly/b3T8CL2), науковий збірник «Теле- і 
радіожурналістика» (https://cutt.ly/E3TMmoN), «Збірник тез» щорічних звітних конференцій 
(https://cutt.ly/t3TMRUm). Фінансування ОП (оплата праці, матеріально-технічне забезпечення, обслуговування) 
здійснюється з бюджетного та позабюджетного фондів. Навчально-методичне забезпечення ОП включає навчальні 
плани, робочі програми, силабуси з усіх навчальних дисциплін, методичні матеріали на кафедрах та на сайті 
факультету (https://cutt.ly/F3T4BPm). У ході опитування студентів (http://surl.li/fgjyy ) зʼясовано, що забезпеченням 
необхідними для підготовки до занять інформресурсами – цілком задоволені – 22,4 %, радше задоволені – 60,3, а 
забезпеченням лабораторіями / залами / комп’ютерними класами – відповідно 58,6 % і 32,8 %.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Здобувачі ОПП мають безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, 
викладацької та наукової діяльності в межах ОП (робота у комп’ютерному класі, використання проектора, 
лабораторій, телерадіостудії). На факультеті журналістики є безкоштовний доступ до мережі Інтернет та відкритий 
доступ до WІ-FI. Факультет журналістики отримав 69 ліцензійних акаунтів для проведення онлайн лекцій, 
зустрічей, круглих столів, семінарів, Вчених рад. Студенти беруть участь у роботі наукової звітної конференції, за 
результатами якої виходить збірник тез, міжнародних науково-практичних конференціях студентів та молодих 
вчених (https://cutt.ly/m3T6cPu), інших міжнародних наукових конференціях: https://cutt.ly/13T6WA8, 
https://cutt.ly/L3T6Ksr. На факультеті журналістики також працює Наукове товариство студентів факультету 
журналістики, функціонує Наукове коло кафедри ТПЖ. З’ясування  і врахування потреб та інтересів студентів 
відбувається за допомогою моніторингу, проведення опитувань на ОПП, результати обговорюють на засіданнях 
кафедри, методичних семінарах, засіданнях Вченої ради факультету. Згідно з опитуванням студентів факультету 
журналістики від 27-28 лютого 2023 р., доступ до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет влаштовує 74,1 % 
опитаних, з них 24,1 % цілком задоволені; забезпечення компʼютерною технікою – 72,4 % (31,0 % цілком 
задоволені). НПП та здобувачі мають безкоштовний доступ до науково-метричних баз SCOPUS і Web of Science.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Санітарно-технічний стан приміщень університету відповідає чинним вимогам щодо їх експлуатації. Випадків 
травмувань чи порушень не зафіксовано. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів, що 
навчаються за ОПП, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси. З цією метою в університеті діє відділ 
охорони праці; служба пожежної безпеки; відділ з питань надзвичайних ситуацій; служба радіаційної безпеки; 
медпункт (вул. Університетська, 1, каб.067), психологічна служба ЛНУ ім. І. Франка (вул. Коперника, 3, ауд. 513 – 
psysluzhba.lnu@gmail.com, тел. +380630383738). На факультеті є відповідальні з охорони праці, пожежної безпеки, 
створено рятувальні ланки. Приміщення оснащені вогнегасниками, аптечками. Журнали з охорони праці та 
протипожежної безпеки щодо проходження інструктажів зберігаються в деканаті. Психологічна служба ЛНУ 
проводить періодичні тренінги та семінари, видає дидактичні матеріали (https://cutt.ly/C3YufJK). На факультеті такі 
тренінги організовувала доц. Шайда Н.К. (https://cutt.ly/L8hm2Bc ). У 2020-2021 рр. викладачі Т.Балда, 
І.Полянський пройшли навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в навчально-методичному центрі 
ЦЗ та безпеки життєдіяльності Львівської області і отримали відповідні посвідчення. У приміщенні факультету є 
укриття (137.7 м2) з необхідними для перебування під час небезпеки предметами (вода, разові склянки, аптечки, 
вогнегасники), а також туалетні кімнати, лавки, стільці.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Основним координатором підтримки здобувачів під нас навчання на ОП є деканат факультету, який централізовано 
видає всі види довідок та документів, організовує освітній процес (розклади занять, контрольних заходів, практики 
тощо).  Професорсько-викладацький колектив факультету журналістики надає освітню підтримку кожному 
здобувачеві вищої освіти у питаннях, що стосуються організації освітнього процесу. Для освітньої підтримки 
здобувачів діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Метою його діяльності є 
створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу здобувачів, розвиток у них наукового мислення і 
навичок дослідницької роботи. Діяльність Товариства повʼязана з публічними лекціями, організацією наукових 
конференцій, круглих столів, конкурсів наукових робіт, видання студентських наукових збірників. Інформаційну 
підтримку здобувачі отримують з сайту універистету, факультету, кафедр, безпосередньо від адміністрації 
факультету, гаранта, викладачів, які реалізують освітній процес на ОП. Консультативна підтримка проводиться 
всіма підрозділами факультету та універстету. Зокрема, здобувач може прийти у відведений час на консультацію 
безпосередно до викладача, якщо він має юридичні питання – можна звернутися у юридичний відділ, якщо є 
питання щодо стипендій – в органи студентського самоврядування, зокрема в студвідділ. Також в університеті діє 
психологічна служба, яка надає консультативну і практичну підтримку при вирішенні психологічних ситуацій. Є 
центр соціального розвитку та громадських ініціатив, одним із завдань якого є просвітницька робота з метою 
підвищення соціальної компетентності студентів, попередження проблемних ситуацій у становленні особистості, 
запобігання конфліктам тощо. Велику підтримку для здобувачів надає первинна профспілкова організація 
студентів, яка захищає їхні права та інтереси, зокрема допомагає студентам з числа ВПО. Інформація про ці 
підрозділи є у вільному доступі на сайті університету. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених – http://sciencesociety.lnu.edu.ua/. Студентський уряд – http://studentgovernment.lnu.edu.ua/#about. 
Студентський відділ https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/. Психологічна служба 
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https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/psychological-service/. Центр соціального розвитку 
та громадських ініціатив https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/center-of-social-
development-and-public-initiatives/. Первинна профспілкова організація студентів 
https://www.facebook.com/pposlnu/?locale=uk_UA. За результатами останнього опитування (лютий 2023 р.), 
можливість комунікації з викладачами влаштовує і радше влаштовує – 89,7 % опитуваних. Забезпечення 
інформування про навчальні та позанавчальні заходи влаштовує та радше влаштовує – 79,3%. Спілкування з 
одногрупниками, студентами інших курсів у межах свого факультету повністю влаштовує – 58.6 %, радше влаштовує 
– 32,8 % (разом – 91,4%).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими потребами в університеті регламентує Статут 
університету (п. 10.19, 10.19.20). Здобувачі мають право на академвідпустку (за станом здоров’я, призовом на 
військову строкову службу, сімейними обставинами тощо) або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав 
здобувача вищої освіти; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури 
Університету згідно з медично-соціальними показаннями за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених 
станом здоров’я. Для забезпечення доступності будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення приміщення в ЛНУ обладнані за державними будівельними нормами (ДБН В.2.2-17:2006), зокрема, 
пандусами та спеціальними ліфтами обладнані: головний корпус Університету, гуртожитки за адресою: вул. 
Пасічна, 62, вул. Пасічна, 62б. На сайті Університету розміщена інформація про умови доступності осіб з особливми 
потребами та інших маломобільних груп населення до приміщень – https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/. Є порядок супроводу – 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf. Для доступу до аудиторій закуплено мобільний 
сходовий підйомник PTR-130. На ОП навчаються 2 здобувачів вищої освіти з особливими потребами: на 1 курсі – 
Скорик Олександр Вікторович (ЖРН-15с), на 2 курсі – Коваль Таміла Олегівна (ЖНР-23с)

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Для розгляду конфліктних ситуацій діє Комісія з питань ектики та професійної діяльності: 
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/. Порядок розгляду конфліктних ситуацій описано у 
Положенні про комісію з питань етики та професійної діяльності: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf, яке є у вільному доступі на сайті Університету. Під час реалізації 
ОП прецедентів для застосування процедур врегулювання конфліктних ситуацій не було, оскільки на факультеті 
журналістики нема дискримінації за мовними, релігійними, статевими ознаками чи психофізичними даними та 
суперечностями за політичними поглядами. Академічна спільнота працює злагоджено, враховуючи інтереси 
кожного учасника ОП. На факультеті є можливість відкрито та публічно обговорювати проблемні питання, вести 
неупереджений діалог поміж усіма учасниками освітнього процесу. Керівництво факультету веде політику 
відкритості, що забезпечує доброзичливі стосунки, які базуються на принципах чесності, гідності й взаємоповаги. У 
рамках загальнофакультетських заходів постійно наголошується на важливості дотримання антикорупційної та 
антидискримінаційної політики учасників ОПП. Питання про запобігання конфліктних ситуацій, у тому числі 
корупції та дискримінації, регулярно висвітлюють на засіданнях кафедр та засіданнях вченої ради факультету. 
Цьому сприяє чітка політика процедури розв’язання конфліктних ситуацій, яка доступна для всіх учасників 
освітнього процесу та якої послідовно дотримуються під час реалізації ОПП: усі конфлікти вирішують багаторівнево 
(кафедра – заступник декана з виховної роботи – декан – вчена рада – Комісія з питань етики та професійної 
діяльності). В Університеті працює Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції – доцент Іваночко 
Ірина Богданівна. Про вчинення корупційних або пов’язаних з ними правопорушень можна повідомити письмово 
на поштову адресу ЛНУ (вул. Університетська, 1) або на електронну пошту – iryna.ivanochko@lnu.edu.ua, або на 
«гарячу лінію» +38 (032) 239-42-61. Ця інформація міститься за посиланням: https://lnu.edu.ua/about/university-
today-and-%20tomorrow/documents/fighting-corruption/. З будь-яких конфліктних питань, включаючи питання, 
пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) студенти можуть звернутися анонімно на 
телефон довіри (https://lnu.edu.ua/telefon-doviry/) або написати на helpline@lnu.edu.ua чи надіслати повідомлення у 
Центр підтримки студентів у телеграмі – @profkomlnu.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП відбувається згідно з 
Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх 
програм у Львівському національному університеті ім. І. Франка: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf, які оприлюднені на сайті Університету – 
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/
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Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Підстави перегляду ОП виписані в п.4.7 Методичних рекомендацій. Зокрема, підставами перегляду є зміна 
законодавства (наприклад, введено в дію Стандарт вищої освіти зі спеціальності),  результати моніторингу – 
локального чи загальноуніверситетського. Локальний моніторинг проводиться на факультеті шляхом опитування 
студентів після вивчення кожної дисципліни, та роботодавців – під час неформальних зустрічей та розширених 
засідань рочобої групи, кафедр тощо. Результати таких моніторингів узагальнюються та обговорюються на вченій 
раді факультету. Загальноуніверситетський моніторинг проводиться Центром забезпечення якості освіти та полягає 
в опитуванні студентів, випускників та роботодавців щодо їх задоволеності ОП, її компонентами, організацією і 
забезпеченням освітнього процесу, викладацьким складом. Механізм проведення змін в освітню програму 
регулюється п.4.8 та описаний в розділі 3 цих Методичних рекомендацій і передбачає низку етапів: спочатку робоча 
група працює над проектом разом зі стейкхолдерами, потім виносить проект на засідання  кафедри. Далі проєкт йде 
на вчену раду факультету, потім – на експертизу у відділ ліцензування та акредитації, який подає документи на 
НМК. Затверджує зміни до ОП  Вчена рада Університету.  Останнє оновлення ОП відбулося у 2020 році. Підставою 
оновлення було введення в дію Стандарту вищої освіти зі спеціальності Журналістика на першому (бакалаврському) 
рівні вищої освіти. Обговорення відбувалося на розширених засіданнях робочої групи за участю академічної 
спільноти, здобувачів, роботодавців. Таким чином цього освітня програма була приведена у відповідність до 
Стандарту у частині загальних, фахових компетенцій, програмних результатів навчання, форми атестації тощо. У 
звʼязку із цим було введено ряд нових освітніх компонентів, які дозволять здобувачам оволодіти всіма програмними 
результатами на високому, наприклад, упроваджено ОК23 для забезпечення набуття ПРН 16, ОК 25, ОК 26, ОК27, 
ОК 28, ОК 29 – ПРН 05.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі безпосередньо залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості. Згідно з Положенням «Про Вчену раду ЛНУ ім. І. Франка» (http://surl.li/eunyj ), представники здобувачів 
освіти мають квоту в керівних органах факультету журналістики та Університету, де висловлюють свої ідеї при 
розгляді та затвердженні навчальних програм кожної дисципліни та ОП загалом. З метою покращення якості, 27-
28.02.23 ЦЗЯО ЛНУ провів опитування серед студентів, що включало питання рівня задоволеності змістом ОК, 
формами та методами викладання, рівнем неупередженості при оцінюванні (http://surl.li/fgjyy ). Здобувачів 
запрошують на розширені засідання кафедр, робочої групи, де розглядаються побажання щодо наповнення 
дисциплін. Так, на побажання студентів, до змісту робочої програми навчальної дисципліни «Телекомунікація: 
теорія, новітні практики (Виражальні засоби комунікації телевізійних журналістів. Методика створення 
аналітичного телевізійного тексту. Конвергенція у системі ЗМК)» (7 сем.), додали модуль, присвячений роботі 
телевізійного журналіста в актуальних нині умовах конвергентної журналістики (протокол №2 від 19.09.2022). 
Подібні зустрічі активу здобувачів, представників студентської ради і робочої групи відбуваються і щодо проєкту 
ОП. Спершу студенти обговорюють власні пропозиції на засіданнях студради і старостату (http://surl.li/fcptl ), а 
потім і на розширених засіданнях робочої групи і завкафедр (http://surl.li/fcptr ; http://surl.li/fcptv )

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Відповідно до «Положення про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана 
Франка» від 13 травня 2022 р. (http://studentgovernment.lnu.edu.ua/pdf/Regulation.pdf), Положення про факультет 
журналістики ЛНУ (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/regfac_journalism.pdf) органи студентського 
самоврядування мають право: брати участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому Законодавством 
України, Статутом Львівського національного університету імені Івана Франка та цими Положеннями; брати участь 
в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 
стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; у заходах забезпечення якості освіти; вносити 
пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм, розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з 
питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; делегувати своїх представників до робочих органів (Науково-
методична рада університету, Вчена рада університету, Вчена рада факультету журналістики, Науково-методична 
комісія факультету журналістики). З органами студентського самоврядування погоджуються відрахування, 
переведення на бюджетну чи контрактну форму. Відбувається також неформальне спілкування студентів та 
викладачів з питань якості освіти. Під час розробки ОП зауважень з боку Наукового товариства студентів і 
аспірантів, а також органів студентського самоврядування не було. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Кафедри факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка регулярно організовують зустрічі з роботодавцями у межах 
науково-методичних семінарів кафедр, окремих зустрічей, Дні відкритих дверей (https://cutt.ly/S3lJuwo), під час 
яких переглядають та обговорюють способи вдосконалення ОП відповідно до нових потреб та вимог. Зокрема, ідеї 
оновлення ОП разом із викладачами факультету журналістики у червні 2021 р. обговорювали: к.н.с.к, директорка з 
інформпроєктів ПрАТ «ТРК «Люкс» П. Я. Дворянин, яка зазначила, що попередні побажання в розробленні ОП 
були враховані і ОП «вирізняється своєю практикозорієнтованістю»; директорка «Редакції радіомовлення «Жидачів 
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ФМ» І. Берник-Данилець: ОП розроблена так, аби підготувати універсальну медіалюдину, тому відповідає вимогам 
сучасного ринку праці; завідувач кафедри журналістики ЧНУ ім. Ю. Федьковича, д.н.с.к. Л.Є. Василик, декан 
факультету журналістики ПВНЗ «МЕГУ ім. С. Дем’янчука, д.н.с.к. О. Мітчук. Рецензії на ОП розміщено на сайті 
факультету (https://cutt.ly/Z3lJj8j). У жовтні 2022 р. в межах проєкту DESTIN на факультеті журналістики ЛНУ на 
міжнародній конференції «Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку» виступили 
голова правління, ведучий «Громадського радіо» А. Куликов, спікерка Lviv Media Forum З. Красовська, які також 
порушили питання вдосконалення журналістських програм відповідно до сучасних викликів 
(https://cutt.ly/v3lJsGH).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

У Львівському національному університеті імені Івана Франка функціонує Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з 
бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/). Підрозділ сприяє кар’єрному становленню, розвитку студентів та випускників 
Львівського університету, розвиває комунікацію та співпрацю із бізнесом, державним сектором, освітнім, науковим 
та експертним середовищем. Важливо, що працівники відділу постійно налагоджують контакти зі студентами і 
випускниками, інформують їх про вакантні робочі місця та можливу співпрацю з бізнес-середовищем, ведуть базу 
даних випускників і роботодавців. На факультеті журналістики здійснюється збір необхідної інформації щодо 
траєкторій працевлаштування випускників ОП. Викладачі кафедр комунікують зі студентами та випускниками, 
проводять моніторинг інформації щодо працевлаштування випускників ОП, інформують про опитування, заходи та 
проєкти, які організовує Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом. Наприклад «Дні кар’єри ЄС/EU 
CareerDay, «Форум кар’єри», «Майстерня кар’єри», «Дайджест можливостей», #ПоПрактикуємо? та інші 
http://work.lnu.edu.ua/project/. Задля розвитку співпраці з випускниками в Університеті створено Асоціацію 
випускників Львівського Університету https://alumni.lviv.university/ та реалізується проєкт «Відомі випускники 
Львівського Університету» http://graduates.lnu.edu.ua/. Також у Facebook функціонує сторінка (Асоціація 
випускників факультету журналістики ЛНУ ім.І. Франка | Facebook).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Внутрішнє забезпечення якості ОП у Львівському університеті відбувається відповідно до вимог «Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Метою внутрішнього оцінювання є 
виялення вад та упущень в організації освітнього процесу, напрацювання шляхів їх подолання, підвищення якості 
освіти на ОП. Внутрішнє оцінювання здійснюється за допомогою опитування та рейтингового оцінювання 
здобувачів та НПП, створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату; забезпечення публічності інформації. Локальний моніторинг ОП здійснюють члени робочої 
групи програми із залученням представників органів студентського самоврядування, студентів, роботодавців. 
Відповідальність за організацію і проведення локального моніторингу ОП покладається на гаранта. Результати 
локального моніторингу не менш як один раз рік обговорюються на вченій раді факультету. Останнє опитування 
проведено у лютому 2023 р.: http://surl.li/fgjyy . Постійний аналіз якості освітнього процесу та пошук способів 
удосконалення через щорічний моніторинг ОП на кафедрах факультету, анкетування щодо якості ОП дозволили 
покращити освітню діяльність з реалізації ОП. ОПП вдосконалюють через дворівневу систему забезпечення якості 
освіти: 1) під контролем та за координації Гаранта, завідувачів кафедр, їхніх заступників, декана факультету – її 
здійснює група забезпечення; 2) якість освіти моніторить Центр забезпечення якості освіти, який підпорядковується 
ректору та проректорам ЗВО. За час впровадження ОПП «Журналістика» суттєвих упущень не виявлено. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Освітньо-професійна програма «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проходить 
акредитацію вперше. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: - через здійснення моніторингу 
якості освіти;  - через подання пропозицій щодо удосконалення змісту ОП та її компонентів. Учасники академічної 
спільноти залучені до перегляду ОП на етапах обговорення та затвердження ОП кафедр. До цього кафедри 
розглядають оновлення навчальних дисциплін, затверджують робочі навчальні програми та силабуси. Також 
кафедри оцінюють збалансованість ОП та відповідність стандарту. Рішення кафедр є підставою для передачі 
матеріалів Вченій раді факультету, яка перевіряє відповідність ОП вимогам. Позитивне рішення Вченої ради є 
підставою для передачі матеріалів на розгляд Вченої ради Університету. При коригуванні ОП враховуються 
опитування учасників спільноти.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
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Факультетський та університетський розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами в контексті 
здійснення процесів та процедур внутрішнього забезпечення ЯО регулюється Положенням «Про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ» (www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-
quality.pdf). На університському рівні ЯО контролюють ректор, проректори, Вчена рада Університету, ЦЗЯО. На 
факультетах рівень організації та контролю за якістю вищої освіти реалізується Вченими радами факультетів, 
деканами факультетів, їхніми заступниками, завідувачами кафедр та НПП, навчально-методичною радами. 
Забезпечення ЯО на рівні ЗВО реалізується шляхом взаємного контролю за якістю освітньої діяльності (дотримання 
графіку відкритих занять, відбору лекторів, стимулювання кращих); забезпечення підвищення кваліфікації НПП, у 
т. ч. організації закордонних стажувань; рейтингування викладачів; забезпечення ефективної системи запобігання 
та виявлення плагіату в наукових працях; інформаційне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу 
тощо. На факультетському рівні – реалізується шляхом формування ОП, структурно-логічних схем, навчальних та 
робочих планів; перевірки якості організації освітнього процесу на кафедрах, якості навчально-методичного 
забезпечення; організації та проведення контрольних заходів, контролем за наявністю необхідних ресурсів для 
організації освітнього процесу забезпечення перевірки кваліфікаційних студентських робіт на наявність плагіату.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у ЗВО регулюються такими документами: Статутом 
Університету (https://tinyurl.com/mt9hzh5s), Правилами внутрішнього розпорядку Університету 
(https://tinyurl.com/58b5ysy6), Положенням про факультет журналістики (https://tinyurl.com/3trse52j), Положенням 
про організацію освітнього процесу (https://tinyurl.com/ycx59vxh), Положення про порядок забезпечення вільного 
вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін (https://tinyurl.com/5n9x2fk7), Положенням про апеляцію 
результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти (https://tinyurl.com/mvuptx34) тощо. Повний перелік 
документів, що формують нормативну базу ЗВО для регулювання прав та обов’язків усіх учасників освітнього 
процесу, поданий на сайті (https://tinyurl.com/2p8dpa9e). Перелік документів, що регламентують організацію та 
забезпечення якості освітнього процесу, подані на сайті (https://tinyurl.com/yeymhhnx).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://journ.lnu.edu.ua/academics/bachelor 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/op-2020.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП: 1) відповідність мети й цілей ОП місії і стратегії Університету; 2) відповідність запитам 
сучасного медіаринку, адже з допомогою ОПП готують фахівця з компетентностями та вміннями для роботи в 
журналістських колективах, державних і приватних структурах, гуманітарній сфері; 3) Забезпеченість ОП 
висококваліфікованими НПП, що мають наукові ступені, вчені звання (4 заслужені професори ЛНУ 
(https://journ.lnu.edu.ua/about/zasluzheni-profesory), 5 докторів наук, 9 професорів, 36 доцентів), а також значний 
практичний досвід роботи у галузі журналістики: заслужені журналісти України (проф. Лось Й. Д., проф. Лизанчук 
В. В., доц. Паславський І. І.), понад 30 членів НСЖУ; 4) комплексність ОП, яку забезпечують 6 кафедр факультету і 6 
загальноуніверситетських кафедр або інших факультетів; 5) Високий рейтинг факультету журналістики, що сприяє 
високому конкурсу при вступі; 6) своєчасність підвищення кваліфікації викладачів ОП у формі стажування в 
українських та європейських ЗВО; 7) «Вісник Львівського університету. Серя журналістика» – фахове видання 
України категорії «Б» (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism), інші наукові видання; 8) 
організування і проведення наукових конференцій, апробація наукових досліджень, семінарах фахового 
спрямування; 9) звʼязок з редакціями і залучення журналістів-практиків у вигляді тренінгів, майстер-класів, 
творчих зустрічей, круглих столів; 10) сформованість і розширення баз практики (теле- і радіоорганізації, редакції 
друкованих видань); 11) чіткість політики дотримання академічної доброчесності; 12) задіяння компетентнісного 
підходу, який, згідно з вимогами освітнього законодавства, є методологічним підґрунтям ОП: форми навчання і 
методи викладання дозволяють досягти заявлених в освітній програмі цілей та ПРН; 13) розвиток матеріально-
технічної бази факультету (телерадіостудія, лабораторія «Контент і технології»).
Над цим потрібно ще попрацювати: 1) для посилення практикоорієнтованості та максимального врахування 
сучасних вимог ринку праці у сфері журналістики потребує перегляду та збалансування перелік ОК у циклі 
професійної і практичної підготовки; 2) удосконалення системи співпраці з роботодавцями, у т. ч. шляхом 
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залучення журналістів-практиків до викладання; 3) сертифікація електронних навчальних курсів на базі Moodle; 4) 
поглиблення практики спільних публікацій студентів і наукових керівників; 6) активізація міжнародних наукових 
проєктів з залученням здобувачів, у т.ч. і ґрантових.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

В умовах повномасштабної агресії росії проти України, а також у найближчі три роки дуже важливо зберегти обсяг 
набору студентів на ОП. Для цього потрібно працювати в таких напрямках: зміцнення звʼязку з ринком праці через 
залучення роботодавців до освітнього процесу; пошук нових баз практик; створення факультетської радіостудії і 
студентського радіо; посилення профорієнтаційної роботи; удосконалення індивідуальної співпраці між 
викладачами та студентами, заохочення публікацій у співавторстві, розвиток інституту тьюторства. Важливо також 
сприяти розвитку потенціалу НПП; налагодженню партнерських стосунків з українськими і закордонними 
університетами та науковими установами, які вивчають журналістику і соціальні комунікації; організації 
українських та міжнародних семінарів і конференцій; міжнародним стажуванням НПП та студентській 
академмобільності; проведенню студентських конференцій з метою підвищення зацікавлення науковою діяльністю 
за профілями кафедр, виходу у світ матеріалів і тез; залученню студентів до наукових досліджень, які мають 
практичне значення для професійної діяльності журналіста. Професорсько-викладацькому складу важливо готувати 
навчально-методичні посібники, підручники (у т. ч. в електронному форматі), які забезпечували б якісне 
викладання освітніх компонентів освітньої програми; створювати сертифіковані курси в системі електронного 
навчання Moodle; розширювати можливості проєктно-орієнтованих методів навчання, насамперед для ОК 
практичного спрямування (які завершуються заліком). Перспективи розвитку ОП Журналістика передбачають 
також підвищення загальної культури академічної доброчесності, нетолерування списування, привласнення, 
плагіату (як у наукових текстах, так і за професійним спрямуванням), адже журналістика – творчий фах, в якому 
авторська складова має бути оригінальною; надання викладачам доступу до перевірки якості виконаних робіт. 
Важливо продовжити публікаційну активність викладачів ОП у виданнях, що індексуються в міжнародних 
наукометричних базах, передовсім у Web of Science і Scopus, фаховому виданні України категорії «Б» «Вісник 
Львівського університету. Серія журналістика» (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism)

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Іваночко Ірина Богданівна

Дата: 06.03.2023 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Вступ до 
журналістики

навчальна 
дисципліна

21sylabus-slotiuk-
vstup-do-

zhurnalistyky.pdf

ru5mDxBVzVHK6Z4
bRufj9vuuZ+DA/vBT

iq3Xzsnb7Es=

Комп’ютер, телефон, планшет, 
проектор, колонки

Теорія та історія 
української літератури

навчальна 
дисципліна

09sylabus-tykholoz-
velychko-teorija-ta-
istorija-ukrajinskoji-

literatury.pdf

iKKDtqEs++84pg02
Z++xr4rs8poDN+ZP

FJGTVlqZ83o=

Комп’ютер/ноутбук, 
мультимедійний проєктор, 
доступ до інтернету, мобільний 
телефон, екран, акустична 
система (для трансляції 
навчального медіаконтенту)

Зарубіжна 
журналістика: історія, 
теорія, сучасна 
практика

навчальна 
дисципліна

13sylabus-Los-
Zarubizhna-

presa.pdf

4wMVdrID3Zuu0haa
3pnJp13/qkrkCr2IEZ

Xtiov0rX4=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Організація роботи в 
ЗМІ

навчальна 
дисципліна

10sylabus-
prysjazhnyj-

orhanizacya roboty 
v zmi.pdf

rsFHVjUB1IZyKy1jY
N6vZsqsK2T5sHfWF

b7PHEoeHw0=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Теорія і методика 
журналістської 
творчості

навчальна 
дисципліна

16sylabus-spilnyy-
Teor-i-metod-zurn-

tvorch.pdf

NPrrNA0TsBIDhxp9
HxuCzBx46r4xiCnrU

ivrdwN4J1A=

комп’ютер, інтернет-мережа, 
мультимедійний проектор, 
диктофон, камера, ноутбук, 
мобільний телефон чи планшет

Етично-правові норми 
журналістики

навчальна 
дисципліна

25sylabus_voitovych
_etychno-prawowi 

normy.pdf

1lvQwwiRnfUExTKH
Y6UMW9L4NFNMx

8Si33tVlaE0pvk=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук,
мобільний телефон чи планшет

Історія української 
журналістики

навчальна 
дисципліна

08Sylabus_Yatsenko
_Istorija-ukr-

zyrnalistyky.pdf

YaGcgW3vV4f2Lo8K
fZCEQrIbZEG8s1pR

FEgcHanEol8=

Комп’ютер, мультимедійний 
проєктор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Медіаекономіка навчальна 
дисципліна

23sylabus-
medіaeconomica.pdf

DCQroETXKCzP5uZ
VHPVRIJsYC+CLcd
PsOncJhBABXEQ=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Навчально-ознайомча 
практика

навчальна 
дисципліна

30navchalno-
oznajomcha 
praktyka.pdf

MCUuV44H6Nd2JsJ
3lsiwamcNb9NgneBi

+zko0sXa5kY=

Комп’ютер або інший пристрій з 
доступом мережі Інтернет

Навчальна практика навчальна 
дисципліна

31navchalna 
praktyka.pdf

FdYhvkHYhJbzx0V4
SBdetksrSCb0MsAQ

nSzyfCLWj2U=

Комп’ютер або інший пристрій з 
доступом мережі Інтернет

Виробнича практика навчальна 
дисципліна

32vyrobnycha 
praktyka.pdf

RYVOVemj45Q1qqU
ATAKXGxZHngidUI

aAIXyZ0BGQiIo=

Комп’ютер або інший пристрій з 
доступом мережі Інтернет

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

01sylabus-inozemna-
bakalavry-2022-

2023.pdf

HFThOtzzmMBJUq3
IokjyWdFDxH3IZg6

nrdObAjLSPTM=

Мультимедійний проектор, 
комп’ютер

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

навчальна 
дисципліна

12Sylabus-
Lyzanchuk-

IntelektPsychologich
niZasady.pdf

IYl/nITP+WJm51gfG
GWAZNaoZP0gvwH
RR5bUPimMaLo=

Звукозаписуюча апаратура, 
телекамера, радіорепортер, 
мікрофон, комп’ютер, інтернет, 
мультимедійний проєктор

Світова література і 
публіцистика

навчальна 
дисципліна

14Sylabus-MelnykA-
MelnykIu-Svitova-

literatura-ta-
publicystyka.pdf

llybo0hflsfxv2QWPS
Oq0ej4MhPuU+h1RJ

a0n1rbx+A=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Комунікаційно- навчальна 29sylabus- gjDC/g28aRVys/dy9 Комп’ютер, мультимедійний 



видавничі процеси дисципліна komunikac-vydav-
procesy.pdf

e8V9+SFnx674VRNI
IbwYSkyqTU=

проектор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Основи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

07sylabus-slotiuk-
osnovy-naukovych-

doslidzhen.pdf

8leDnzw1nSR7PvxE
WW3+Yec+gkc09wS
kYU3WS4TwMdY=

Комп’ютер, телефон, планшет, 
проектор

Соціальні комунікації 
та комунікаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

22sylabus-habor-
socialni 

komunikaciyi-ta-
komunikatsiini-
tekhnolohii.pdf

L5fqDtcDCegOHqb5
WPwczv9aRm4BrJ0

udIi1qt0OW+E=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі 
інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет.

Українська ділова 
мова

навчальна 
дисципліна

19Sylabus-
Datsyshyn-

Ukrajinska-dilova-
mova.pdf

qnvk5ZV1faJj9SXG/
GfazF3PyzjbJmbvTe

mX9Hv5I5c=

Комп’ютер, мультимедійний 
проєктор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Філософія навчальна 
дисципліна

sylabus-sarabun-
oksana-filosofia.pdf

xYygZaBArM5zdoP1
VmpCPSz1zMvFMQ6

sjE5hC90/eMg=

Стандартне програмне 
забезпечення

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

sylabus-bezpeka-
zhyttyediyalnosti-

2020.pdf

sFNtZpNUboEgRxc/
3HxS2AUyL/ag7VX6

zP7+BvHgXfw=

Проектор, комп'ютер, мережа 
Інтернет

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

Sylabus-
KhomenkoT-Istoriia-

ukrainskoi-
kultury.docx.pdf

MdP/r5bvtQDbecwK
QsH6isUFRspty1yKn

Gk7iTvMCvo=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі 
інтернет,
ноутбук, мобільний телефон чи 
планшет

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

sylabus_fizkultura.p
df

2YPejl7bIQhcOtyXZ0
nlnRlLYlHUuSMi/z/j

U6M+V6Y=

Комп’ютерне обладнання, 
програмне забезпечення ZOOM, 
Microsoft Teams, Moodle, 
спортивний інвентар та 
обладнання

Текст і комунікація навчальна 
дисципліна

11sylabus-Yatsenko-
Tekst i 

komunikacija.pdf

LwMONfNsNm4ddR
kvkPt+SGuFKkhRQx

8P0c1JWM5mIik=

Комп’ютер, мультимедійний 
проєктор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

навчальна 
дисципліна

27sylabus-lavrysh-
aleksandrov-

tsyfrova 
zhurnalistyka.pdf

RPSCtLlyk6JAjVMP9
X2DUyvN6hGy3w0I

dTtZPYyDEWY=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі 
інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Історія України навчальна 
дисципліна

sylabus-istoriia-
Ukraiiny.pdf

7aXYx3ILi/tyON+5n
8pT37RDJSIFqZtz6z

4UCEqAsKk=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі 
Інтернет

Редагування в ЗМІ навчальна 
дисципліна

20Sylabus-
Datsyshyn-

Redaguvannia-v-
ZMI.pdf

5b0DmOhcnjZvOxT
H9TE1jhGI0YUWz06

6ffDAARMjPg0=

Комп’ютер, мультимедійний 
проєктор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Медіариторика навчальна 
дисципліна

15Sylabus-
Datsyshyn-

Mediarytoryka 
(1).pdf

/E7UkoQFnLC32tzQ
Pwc0a5PVXW5oPmj

fysT4aGEEkts=

Комп’ютер, мультимедійний 
проєктор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Українська мова в ЗМІ 
(за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

17sylabus_Yatsenko_
Ukr. mova v ZMI.pdf

ejyOY5U9PlAVX8uR
kP5ZctfJ9/yFeEwWa

URDD3yvRq0=

Комп’ютер, мультимедійний 
проєктор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Кваліфікаційна робота навчальна 
дисципліна

34sylabus-
zhytaryuk-

kvalifakatsiina-
bakalavrska.pdf

FUmYvF2ld/QxY4kN
YKTNgoQ2VRz9Y+S
7mwBHHk0xJMI=

Комп’ютер або інший пристрій з 
доступом мережі Інтернет, що 
дозволить опрацювати дані у 
відповідних програмах та 
продемонструвати презентацію.          

Курсова робота навчальна 
дисципліна

33sylabus-
zhytaryuk-
kursova.pdf

7raj2nDdQn/6JTOc
WppscebKOxGMuV0

ad0JGkO+ulT8=

Комп’ютер або інший пристрій з 
доступом мережі Інтернет, що 
дозволить опрацювати дані у 
відповідних програмах та 
продемонструвати презентацію.



Фотожурналістика в 
системі ЗМК

навчальна 
дисципліна

26Sylabus-
Tabinskyi-

Photozurnalistyka-v-
systemi-ZMK.pdf

UZcFA1fp2myFU3P
Wvc1Xdwo6YoymJE
nR8CfwTGXBu98=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, смартфони, 
ноутбуки, студійне світло, 
фотокамера, фотоспалах, 
штатив, комп’ютер для 
монтажу та редагування 
контенту.

Сучасні технології 
цифрового 
сторітелінгу та 
інфографіки

навчальна 
дисципліна

28sylabus-zalizniak-
suchasni-

tekhnolohii-
tsyfrovoho-

storitelinhu-ta-
infohrafiky.pdf

eumWb3VPdWi1BJ1
NuGHtHTgL0ov+VH
TULnDmU9Nr9EQ=

Комп’ютер, мультимедійний 
проектор, доступ до мережі 
Інтернет

Практична стилістика 
української мови

навчальна 
дисципліна

18Sylabus-
Kapelyushnyy-

Praktychna 
stylistyka 

ukr.movy.pdf

bGBJ7s3TYNbGcfxe
FKAJ/ur14D/Y1dJL7

gN6kEiOSnw=

Комп’ютер, мультимедійний 
проєктор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук, мобільний 
телефон чи планшет

Історія філософії навчальна 
дисципліна

sylabus_istoria-
filosofiyi.pdf

3R3NyONfpGFHbm
hDZV2R6RsxwaKDa
nYH+vMjnZAj6js=

Комп’ютер, проектор, доступ до 
Інтернету

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

115502 Дмитровськ
ий Зенон 
Євгенович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1966, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 011973, 
виданий 

23.11.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002586, 
виданий 

24.06.1992

30 Організація 
роботи в ЗМІ

Диплом Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (Х № 
632561, виданий 
27.06.1966 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.08 
– журналістика (ФЛ 
№ 011973, виданий 
23.11.1988 р.).

Атестат доцента 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (ДЦ АР 
№ 002586, виданий 
24.06.1992 р.).

Педагогічний стаж – 
31 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 7, 12, 
19, 20  п.38 



Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
          + 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1. Дмитровський З. Є. 
Поетично-пісенний 
ужинок 
радіожурналіста 
Йосипа Фиштика / 
Зенон Дмитровський 
// Теле- та 
радіожурналітика. � 
2019. � Вип. 18. � С. 
321–322.
2. Дмитровський З. Є. 
Криниця вчителя 
завжди повна 
живлющої води / 
Зенон Дмитровський 
// Теле- та 
радіожурналітика. � 
2020. � Вип. 19. � С. 
254–258.
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Дмитровський З. Є. 
Інтернет-проект 
«Телекритика» в 
медіапросторі України 
/ Зенон 
Дмитровський. – 
Львів : Малий 
видавничий центр 
факультету 
журналістики ЛНУ ім. 
І. Франка, 2017. – 88 с.   
2. Дмитровський З. Є. 
Організація роботи на 
телебаченні : 
Навчальний посібник 
/ Зенон 
Дмитровський, 2018. 
–  (Електронний 
ресурс) // Режим 
доступу : 
https://www.facebook.c
om/groups/304962482
975772/



           + 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості»,  
«Організація роботи в 
ЗМІ», «Журналістська 
майстерність».
2. Тексти лекцій:
1. Дмитровський З. Є. 
Організація роботи на 
телебаченні: Тексти 
лекцій / Зенон 
Дмитровський. – 
Львів : Малий 
видавничий центр 
факультету 
журналістики ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020. – 98 с.
2. Дмитровський З. Є. 
Аналітична 
журналістика: Тексти 
лекцій / Зенон 
Дмитровський – 
Львів: Малий 
видавничий центр 
факультету 
журналістики ЛНУ ім. 
І. Франка, 2022. – 192 
с.
        + 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 
1. 2016-2020 рр. – 
член спеціалізованої 
вченої ради К 
35.051.24 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка зі 
спеціальності 27.00.04 
– теорія та історія 
журналістики.
      + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 



науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Дмитровський З. Є. 
Публіцистика 
опоетизованої землі. 
Передмова. // 
Радіопубліцистика: 
дискурс тексту / За 
ред. проф. Г. Ф. 
Семенюка і проф. М. І. 
Зимомрі. – Дрогобич : 
Посвіт, 2017. – С. 6–9.
2. Дмитровський З. Є. 
З невичерпної 
криниці вчителя / 
Зенон Дмитровський 
// Журналіст    
України. � 2019. � 
№ 6. � С. 37 –39.
3. Дмитровський З. Є. 
Semper discipulus � 
завжди учень / Зенон 
Дмитровський // 
Крізь роки і долі: 
львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах... � Львів : 
ПАІС. � 2019. �  С. 
19–23.
4. Дмитровський З. Є. 
Львівське радіо: 
погляд у минуле / 
Зенон Дмитровський 
// Крізь роки і долі: 
львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах... � Львів : 
ПАІС. � 2019. �  С. 
154–158.
5. Дмитровський З. Є. 
Вчений, педагог, 
батько (спогад про 
Тараса Франка) / 
Зенон Дмитровський 
// Тарас Франко. 
Вибране: У 2-х томах. 
� Том 2. � Івано-
Франківськ : Сеньків 
М. Я. � 2019. � С. 
601–602.
6. Дмитровський З. Є. 
Суспільне 
телебачення в регіоні: 
кроки становлення / 
Зенон Дмитровський 
// Журналіст України. 
– N 6. – С. 38–39.
7. Дмитровський З. Є. 
Підручник, який 
навчає і виховує / 
Зенон Дмитровський 
// Слово Просвіти. – 
2021. – 22-28 липня. – 
С. 11.
Тези:
1. Дмитровський З. Є. 
Редактор як головна 
особа у телевізійному 
творчому процесі  / 
Зенон Дмитровський  
// Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2017 
рік (секція 



«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2018. – 
С. 6–8.
         + 19) діяльність 
за спеціальністю у 
формі участі у 
професійних та/або 
громадських 
об’єднаннях: 
1. 1963-1998 рр. – член 
правління і 
секретаріату 
Львівської обласної 
організації 
Національної спілки 
журналістів України.
2. з 1998 р. і до тепер – 
секретар Львівської 
обласної організації 
Національної спілки 
журналістів України.
3. член Вченої ради 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1965-1985 рр. – 
робота на Львівському 
телебаченні на 
посадах коментатора, 
редактора, головного 
редактора
2. 1986-1992 рр. – 
головний редактор 
Львівського 
видавництва ВО 
«Вища школа» (тепер 
видавництво «Світ»).
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 17 травня по 27 
червня 2021 року – 
проходив наукове 
стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в НДІ 
пресознавства ЛННБ 
ім. В. Стефаника. 

129837 Лавриш 
Юліана 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

030201 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 037134, 
виданий 

01.07.2016

7 Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні 
студії

Диплом магістр, 
виданий 05.06.2012 р. 
у Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка, 
спеціальність - 
журналістика, 
кваліфікація - магістр 
журналістики. 
Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій 
спеціальність 
27.00.04- теорія та 
історія журналістики, 
номер ДК №037134, 
виданий  01.07. 2016р. 
у Львівському 



національному 
університеті імені 
Івана Франка.
Спеціальність: 
27.00.04 – теорія та 
історія соціальних 
комунікацій 2007-
2008 рр. – робота 
журналіста (відділ 
культури,  газета 
«Високий Замок»)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 10, 12, 
14, 20    п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1.Лавриш Ю. 
Суспільно-культурні 
концепти 
громадянсько-
професійних нових 
медій Польщі та 
України (на прикладі 
електронного зразка 
польського часопису 
«Нова Польща» та 
веб-проекту газети 
«день» – «Україна 
incognita») / Юліана 
Лавриш // Вісник 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”. Серія: 
Журналістські науки. 
— Львів : Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2018. — 
№ 896. — С. 106–116. 
— (Соціальні 
комунікації та 
журналістика).
          Лавриш Ю. 
Віртуальна реальність 
в системі нових 
медій// Вісник 
Львівського 
університету/ Серія: 
Журналістика. – 2019. 
– №46.
  Лавриш Ю. Жанрова 
палітра нових медій: 
специфіка і 
креативність// Вісник 
Львівського 
університету/ Серія: 
Журналістика, 2018. – 
№44. – с. 239–245.

Gabor N., Lavrysh Y. 
Tomos in the context of 
the Russia and Ukraine 
information war// 
Obraz, 2020. -  Vol.2 
(34). -  P. 6–14
Gabor N. Vocabularies 
of Parallels in 



Ukrainian Political 
Communication: 
Analogies and 
Precedents In The 
Analysis Conflict / 
Gabor N., Lavrysh, Yu., 
Pavlyuk, I., Pavlyuk, L. 
// Social 
Communications: 
Theory and Practice. – 
2022. – Vol. 14 (1) – P. 
125-145. – Available 
from : DOI 
10.6084/m9.figshare.20
97461
3. Лавриш Ю. Церква 
у нових медіях 
України: проблеми і 
пріоритети 
комунікації. 
«Компанія 
«Імперіал», Львів, 
2017. – 156 с.
Мережева 
журналістика: 
спеціалізовані курси: 
навч. посібник/ Н. 
Габор, Ю. Залізняк, З. 
Козачок, Ю. Лавриш, 
Ю. Луць, І. 
Марушкіна, А. 
Палійчук, Б. 
Потятиник, О. Щур. - 
Львів: ЛНУ ім. 
І.Франка, 2015. - 136 с. 
(с.75-90 – публікації 
Лавриш Ю.С.).
Українське 
християнство в 
цифровому світі: 
виклики та 
перспективи / за ред. 
А. Смирнова/ М. 
Балаклицький, П. 
Балог, В. 
Волковський, Г. 
Коваленко, Ю. 
Лавриш, М. 
Петрушкевич, У. 
Севастьянів, А. 
Смирнов, С. 
Тимченко, А. 
Шиманович. Острог : 
Видавництво 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
2022. 286 с  (c.121-147 
– публікація Юліани 
Лавриш).
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня;
«Діалогізм у нових 
медіях України як 
засіб соціальних 
комунікацій: 
релігійний аспект» - 
керівник доцент 
Габор Н.Б., 2016 р.

10. Менеджер (від 
групи ЛНУ) 
міжнародного проекту 
Еразмус+КА2  
«Журналістська освіта 
заради демократії» 
(DESTIN). Проєкт 
триває у співпраці з 
Bath Spa University 
(Об’єднане 



Королівство Великої 
Британії та Північної 
Ірландії).
Координатор 
академічної 
мобільності проєктів 
Erasmus+ на 
факультеті 
журналістики.
12. Nataliia Habor, 
Yuliana Lavrysh. 
Journalism education 
in Ukraine: problem 
aspects and priorities// 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2020. 136 
с. – с. 49-51
Nataliia Gabor. 
Journalism Education 
Plusthe European 
opportunity / Nataliia 
Gabor, Yuliana Lavrysh 
// Актуальні 
проблеми 
українського 
журналістикознавства
, Львів, Україна, 2021 
рік – Львів : Простір-
М, 2022. – P. 42-45.
Лавриш Ю. 
Навчально-освітнє 
середовище КіТ-
лабораторії як 
майданчик роботи з 
технологіями нових 
медій / Ю. Лавриш, А. 
Мандрика, М. Струк 
// Актуальні 
проблеми 
українського 
журналістикознавства
, Львів, Україна, 2021 
рік – Львів : Простір-
М, 2022. – С. 45-47.
14. Науковий керівник 
переможця ІІ 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт – 
Бельзецька Наталія 
(2021 рік, ІІІ місце)
20. З 2013 року і до 
сьогодні редактор веб-
ресурсу “Духовна 
велич Львова”, з 2022 
року - редактор сайту 
“Капеланство. Інфо” 
(Центру військового 
капеланства 
Львівської 
Архиєпархії УГКЦ)
V. Підвищення 
кваліфікації:
1. Тижневе 
стажування у межах 
програми «Erasmus+» 
для викладачів 
(Опольський 
університет, Польща), 
2017 р.
2. Тритижневе 
стажування у 
Зальцбурзькому 



університеті (Австрія) 
у межах Австрійського 
бюро кооперації 
освіти. Після 
завершення 
стажування з 
Інститутом 
комунікації 
Зальцбурзького 
університету укладено 
договір стажування 
для викладачів та 
студентів у межах 
«Erasmus+»; 2018 р.
3. Курси 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» при 
ЛНУ ім. І. Франка 
(2020 рік).
4. Сертифікована 
програма "English 
Academic 
Communication" 
Центру англомовної 
академічної та крос-
культурної 
комунікації 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (6 
кредитів) - 
стажування квітень-
червень 2022 року.
5. Участь у вебінарі 
«Успішна акредитація 
освітньої програми: 
актуальні проблеми і 
шляхи вирішення» 
обсягом 3 академічні 
години (0,1 кредиту 
ЄКТС), м. Львів, 6 
грудня 2022 року. 
Сертифікат - ПК 
02070987/000144-22.

330582 Александров 
Павло 
Миколайови
ч

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030201 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054053, 
виданий 

15.10.2019

4 Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні 
студії

Диплом магістра, ВК 
№22772338, виданий 
30.06.2003 р. у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка, 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: магістр 
журналістики

Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій 
спеціальність 27.00.04 
- теорія та історія 
журналістики, номер 
ДК №054053,виданий 
(день місяць)2019р. у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка.
Спеціальність: 
27.00.04 – теорія та 
історія соціальних 
комунікацій 2007-
2008 рр. – робота 
журналіста (відділ 
культури,  газета 
«Високий Замок»)
Академічна та 



професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 10, 12, 
14, 20    п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
Александров П. 
Особливості 
експлуатації мотивів 
страху і тривоги у 
комерційній, 
соціальній та 
політичній рекламі. 
Science and Education 
a New Dimension: 
Humanities and Social 
Sciences. Budapest, 
2016. IV(16), Is.: 95, P. 
27–31.
Александров П. 
Особливості 
висвітлення сучасних 
загроз у новинах: 
медійні пріоритети та 
оцінки експертів. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
журналістика. 2018. 
Вип. 43. С. 323–328.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
Александров П.М. 
Медіакритика 
(https://mediakrytyka-
lnu.blogspot.com/ )

5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня;
Дисертація на 
здобуття ступеня 
кандидата наук із 
соціальних 
комунікацій за 
спеціальністю 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики 
«Медійні 



інтерпретації 
сучасних загроз». 
Дата захисту: 
27.06.2019. Науковий 
керівник: док. філол. 
н. Потятиник Б.В.

V. Підвищення 
кваліфікації:
1. Участь у вебінарі 
«Успішна акредитація 
освітньої програми: 
актуальні проблеми і 
шляхи вирішення» 
обсягом 3 академічні 
години (0,1 кредиту 
ЄКТС), м. Львів, 6 
грудня 2022 року. 
Сертифікат - ПК 
02070987/000001-22.
2. Участь у навчальній 
програмі для 
викладачів 
журналістики 
українських 
університетів "Сучасні 
методи та інструменти 
у викладанні 
журналістики" 
обсягом 180 годин (6 
кредитів), 16 вересня - 
2 грудня 2022 року.

Александров П.М. 
Гейміфікація новин як 
феномен нових медій: 
тенденції та 
перспективи. Збірник 
матеріалів звітної 
конференції за 2018р. 
Серія журналістика. 
Львів, 2019. C. 99–102
Александров П. 
Нелінійний 
сторітелінг як 
альтернатива 
традиційним формам 
медійного наративу. 
Збірник матеріалів 
звітної конференції за 
2020р. Серія 
журналістика. Львів, 
2021. С. 47-49.
Александров П. 
Феномен 
трансмедійності у 
нових медіа. Збірник 
матеріалів звітної 
конференції за 2021р. 
Серія журналістика. 
Львів, 2022. С. 47-49.
Керівник наукової 
теми Інституту 
екології масової 
інформації у межах 
робочого часу 
«Медіатизація 
політики в Україні» 
реєстраційний номер 
0120U101761.
Редактор науково-
популярного інтернет-
видання 
МедіаКритика 
Інституту екології 
масової інформації.

178907 Габор 
Наталія 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 

28 Соціальні 
комунікації та 
комунікаційні 
технології

Диплом спеціаліста 
МВ №931395, видано 
28.06.1986, у  
Львівському 



університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 011837, 
виданий 

27.09.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010956, 
виданий 

21.04.2005

національному 
університеті імені 
Івана Франка; 
спеціальність - 
журналістика
Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 
10.01.08- 
журналістика, номер 
КН №011837, виданий 
27.03.1996 р,. у 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Спеціальність: 
10.01.08 – 
журналістика.
Диплом доцента 
кафедри зарубіжної 
преси та інформації, 
ДЦ №010956, 
виданий 21.04.2005р.
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 6, 8, 
10, 12, 14,  19, 20   п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
 
П. 1.
1.      Н. Габор. 
Медіакультура: 
аналізуючи 
дослідження, 
досліджуючи 
практику//Медіакульт
ура в контексті 
міждисциплінарних 
досліджень : 
монографія / за загал. 
наук. ред. В. В. 
Березенко, М. А. 
Лепського, О. О. 
Семенець ; відп. ред. 
К. Г. Сіріньок-
Долгарьова. – 
Запоріжжя : Кераміст, 
2017. – С. 33-43.
2.      Журналістська 
освіта епохи WEB.3.0: 
дослідження, новітні 
навички, спроби 
перезавантаження / 
Наталія Габор // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. - 2018. 
- Випуск 43. - С. 273–
279
3.      Lavrysh Yuliana, 
Gabor Nataliya. 
Tomosin the contex to 
the Russia and Ukraine 
in formation war// 
Obraz, 2020. Vol. 2 
(34). p. 6-14



4.      Natalia Gabor; 
Yuliana Lavrysh; 
Lyudmyla Pavlyuk; Ihor 
Pavlyuk «Vocabularies 
of Parallels» in 
Ukrainian Political 
Communication: 
Analogies and 
Precedents in the 
Analysis of 
Conflict//Theory and 
Practice, Vol.14(1), 125–
145. 
DOI:10.51423/2524-
0471-2022-14-1-7
5.      Nataliia Gabor. 
Journalism education 
plus the European 
opportunity / Yuliana 
Lavrysh //Актуальні 
проблеми 
українського 
журналістикознавства
, Львів, Україна, 2021 
рік – Львів :Простір-
М, 2022.
  П.3
Медіакультура в 
контексті 
міждисциплінарних 
досліджень : 
монографія / за загал. 
наук. ред. В. В. 
Березенко, М. А. 
Лепського, О. О. 
Семенець ; відп. ред. 
К. Г. Сіріньок-
Долгарьова. – 
Запоріжжя : Кераміст, 
2017 (автор підрозділу 
Медіакультура: 
аналізуючи 
дослідження, 
досліджуючи 
практику)
П. 4.
6.      Розробка 
робочих програм з 
освітніх компонентів:
 «Соціальні  
комунікації та 
комунікаційні 
технології», 
Візуалізація в нових 
медіа: 
фотожурналістські 
проекти»,  
Журналістська 
майстерність.
7.      П.6.
Лавриш Ю.С. 
Діалогізм у нових 
медіях України як 
засіб соціальних 
комунікацій: 
релігійний аспект
П.8.
Науковий керівник 
теми в межах 
робочого часу 
викладачів “Нові 
ЗМК: від 
медіатрадицій до 
провідних трендів”, 
номер державної 
реєстрації: 
0122U200484.
П. 10
Член робочої групи 
освітньо-наукової 
магістерської 



програми двох 
дипломів «Нові медіа 
та комунікаційні 
технології» ( 
співпраця ф-ту 
журналістики ЛНУ 
ім.Івана Франка та 
факультету 
політичних наук і 
журналістики 
університету ім. Адама 
Міцкевича, Познань, 
Польща).
Керівник (від групи 
ЛНУ) міжнародного 
проекту Еразмус+КА2  
«Журналістська освіта 
заради демократії» 
(DESTIN). Проєкт 
триває у співпраці з 
BathSpaUniversity 
(Об’єднане 
Королівство Великої 
Британії та Північної 
Ірландії).
А також:експерт 
Українського 
культурного фонду: 
експерт програми 
Фулбрайт в Україні; 
експерт 
дослідницьких 
проектів Інституту 
Демократії імені 
Пилипа Орлика, Київ.
П.12
Габор Наталія. Огляд 
медіа тенденцій.// 
Медіакритика.№25. 
Львів: 2018. с. 56-59.
Габор Наталія. 
Журосвіта в контексті 
змін та міжнародної 
співпраці// 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістика»)/ 
упоряд. А. Яценко. 
Львів: Простір-М, 
2021. с. 60-62.
NataliiaGabor 
Journalismeducationpl
ustheEuropeanopportu
nity / YulianaLavrysh 
// Актуальні 
проблеми 
українського 
журналістикознавства
, Львів, Україна, 2021 
рік – Львів : Простір-
М, 2022. – P. 42-45.
Габор Н.  Європейська 
модель 
журналістської освіти-
це DESTIN// 
Журналістика 
майбутнього: 
виклики, тенденції, 
перспективи 
розвитку: збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції у рамках 
міжнародного проєкту 
Європейського Союзу 



ERASMUS+КА2 
«Journalism Education 
for Democracy in 
Ukraine: Developing 
Standards, Integrity 
and Professionalism» 
(DESTIN) 
(«Журналістська 
освіта задля 
демократії в Україні: 
розробка стандартів, 
доброчесність та 
професіоналізм»). 
Львів: Простір-М, 
2022. С.28-31.
 
П.14
Керувала 
студентською роботою 
Витівської С. , яка 
отримала друге місце 
на ІІ Міжнародному 
конкурсі 
медіакомунікаційних 
проектів
Керувала 
студентською роботою 
Бельзецької Н.,
 яка отримала друге 
місце на ІІ 
Міжнародному 
конкурсі 
медіакомунікаційних 
проектів
П.19
Українська асоціація 
медіадослідників 
«Український форум 
викладачів медіа і 
журналістики». 
П.20
1986-1991рр. –
кореспондент газети 
“Трибуна робітника”
1991-1992рр.–
кореспондент 
тижневика  “Поклик 
сумління
2003- 2023р.р. 
редактор науково-
популярного журналу 
«Медіакритика»
Нагороди:
Грамота  
Департаменту освіти і 
науки ЛОДА;
Подяка Міністерства 
освіти і науки України
Стажування:
В рамках 
Інтенсивного 
тренінгового інституту 
з методології медіа 
досліджень 120 год 
(на базі ЗНУ) ПК 
№00202.
V. Підвищення 
кваліфікації:
1. Запорізький 
національний 
університет, 16. 03 - 
30. 10. 2017 р., 
ПК№00202; 
Програма: 
Інтенсивний тренінг з 
методології 
медіадосліджень.
2. У 2020 році доц. 
Габор Н.Б. пройшла 
курси 
«Вдосконалення 



викладацької 
майстерності» при 
ЛНУ ім. І. Франка.
3. Участь у вебінарі 
«Успішна акредитація 
освітньої програми: 
актуальні проблеми і 
шляхи вирішення» 
обсягом 3 академічні 
години (0,1 кредиту 
ЄКТС), м. Львів, 6 
грудня 2022 року. 
Сертифікат - ПК 
02070987/000051-22.

213285 Крупський 
Іван 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
доктора наук 
ДH 002764, 

виданий 
04.07.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

IT 008105, 
виданий 

27.06.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
093094, 
виданий 

27.08.1986, 
Атестат 

професора ПP 
001392, 
виданий 

18.04.2002

41 Комунікаційно
-видавничі 
процеси

Диплом Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (А-ІІ № 
135286, виданий 
29.06.1976 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
історичних наук,  
спеціальність 07.00.10 
– історія науки і 
техніки (історія 
журналістики) (ИТ № 
008105, виданий 
27.06.1984 р.)

Атестат доцента 
кафедри теорії і 
практики партійно-
радянської преси (ДЦ 
№ 093094, виданий 
27.08.1986 р.).

Диплом доктора 
історичних наук, 
спеціальність 07.00.06 
– історіографія, 
джерелознавство та 
спеціальні історичні 
дисципліни (ДН № 
002764, виданий 
04.07.1996 р.).

Атестат професора 
кафедри 
радіомовлення і 
телебачення (ПР № 
001392, виданий 
18.04.2002 р.).

Педагогічний стаж – 
44 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 12, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 



No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Крупський І. В. 
Життя вченого 
продовжується в його 
працях / Іван 
Крупський  // Теле- та 
радіожурналістика: 
Зб. наук. праць. – Вип. 
16. – Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – 2017. 
– С. 258–261. 
2. Крупський І. В. 
Українські мас-медіа і 
влада: партнери чи 
супротивники / Іван 
Крупський // 
Соціальні комунікації 
і нові комунікативні 
технології. – 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2017. – С. 
138–141. 
3. Крупський І. В. 
Правдива інформація 
– фундамент 
національної безпеки 
держави / Іван  
Крупський // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2018. 
– Вип. 44. – С. 359–
363. 
4. Крупський І. В. 
Витоки 
«об’єктивності» 
радянської 
журналістики / Іван  
Крупський // 
Українська періодика: 
історія і сучасність. – 
Львів:  Національна  
наукова бібліотека 
України  ім. В. 
Стефаника, 2018. – С. 
279–282. 
5. Крупський І. В. 
Журналістика – 
місток між молодістю 
і зрілістю. 
Професійний досвід 
випускників буде 
запроваджуватися  у 
навчальний процес / 
Іван Крупський // 
Теле- та 
радіожурналістика. – 
2020. – Вип. 19. – С. 
259 – 263.
6. Крупський І. В. 



Українська преса на 
окраїнах Російської 
імперії як чинник 
відстоювання 
інтересів українства / 
Іван Крупський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2020. 
–  Вип. 47. – С. 3–10.
7. Krupskyy, I. V. 
DETERMINANTS AND 
MODERN GENRES OF 
AUDIO-VISUAL ART / 
Zykun N. I., 
Ovchynnikova A. P., 
Gorevalov S. I., Mitchuk 
O. A.  // Journal of the 
Balkan Tribological 
Associationthis. – 2021. 
– 27 (4) – 
http://audiovisual-
art.knukim.edu.ua  
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1 Крупський І. В.  
Сторінками історії 
радіомовлення і 
телебачення / В. В. 
Лизанчук, І. В. 
Крупський, О. М. 
Білоус та ін.  // 
Телевізійна та 
радіокомунікація: 
історія, теорія, новітні 
практики : підручник. 
За ред. д-ра філол. 
наук, проф. В. В. 
Лизанчука. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – С. 11–
42.
+ 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: 
«Комунікаційно-
видавничі процеси».



+ 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Наукове 
керівництво 
кандидатської 
дисертації 
Яблонського Максима 
Романовича 
«Журналістська та 
редакційно-видавнича 
діяльність Петра 
Волиняка». 
Спеціальність 27.00.01 
– теорія та історія 
соціальних 
комунікацій. Захист 
відбувся 26 червня 
2019 року на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.24 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка.
2. Наукове 
керівництво 
кандидатської 
дисертації асистента 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики 
Войтович Н. О. 
«Правові, етичні та 
соціально-
психологічні аспекти 
політичної реклами 
як складової 
соціальних 
комунікацій». 
Спеціальність 27.00.01 
– теорія та історія 
соціальних 
комунікацій. Захист 
відбувся 4 травня 2021 
року на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради  К 08.051.19 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара.
+ 7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
1. 2002-2020 рр. – 
Голова 
спеціалізованої вченої 
ради К.35.051.24 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка,  
(спеціальність 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики).
2. 2016-2019 рр. – 
член спеціалізованої 
вченої ради 
Д.26.001.33 у 
Київському 



національному 
університеті ім. Т. Г. 
Шевченка, Інститут 
журналістики 
(спеціальність 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики).
3. 2017 р. – 
Експертний висновок 
на дисертацію Гресько 
О. 
«Телерадіомовлення 
України в системі 
міжнародних 
медіакомунікацій». – 
Інститут 
журналістики КНУ ім. 
Т. Г. Шевченка, 
спеціалізована вчена 
рада Д 26.001.33. 
(захист відбувся 20 
жовтня 2017 р.).
4. 2018 р. – 
Експертний висновок 
на дисертацію Рижко 
О. М. «Плагіат у 
соціальнокомунікацій
ному вимірі початку 
ХХІ століття: явища та 
історія боротьби» – 
Інститут 
журналістики КНУ ім. 
Т. Г. Шевченка, 
спеціалізована вчена 
рада Д 26.001.33. 
(захист відбувся у 
травні 2018 р.).
+ 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. 2017-2021 рр. – 
науковий керівник 
позабюджетної теми 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики 
“Журналістика в 
реаліях 
інформаційного 
суспільства: 
історичний досвід і 
сучасність” (№ 
держреєстрації: 
0117U001308).
2. 2017-2022 рр. – 
заступник голови 
редакційної колегії  
збірника науково-
методичних праць 
„Телевізійна і 
радіожурналістика” 
(Львівський 



національний 
університет імені 
Івана Франка).
3. 2017 р. – член 
наукової редколегії 
Збірника матеріалів 
«Іван Франко в 
сучасних вимірах та 
осягах». – Івано-
Франківський 
національний 
медичний 
університет.
4. 2017 р. – член 
редколегії наукового 
збірника «Діалог» 
(Одеський 
національний 
університет ім. І. 
Мечникова).
5. з 2017 р. і до тепер – 
член редколегії 
наукового вісника 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
„Журналістика”.
6. 2017-2022 рр. – 
член редколегії 
журналу 
„Інформаційне 
суспільство” (Інститут 
журналістики 
Київського 
національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка).
7. 2017-2022 рр. – 
член редколегії 
наукового вісника 
Київського 
міжнародного 
університету 
„Журналістика, 
медіалінгвістика, 
кіномистецтво”. 
8. 2017-2022 рр. – 
член редколегії 
збірника „Наукові  
записки Української 
академії друкарства”. 
Серія „Соціальні 
комунікації”.
9. 2017-2022 рр. – 
член редколегії 
журналу „Наукові 
записки” Львівського 
університету бізнесу 
та права.
10. 2017-2022 рр. – 
член редколегії 
збірника наукових 
статей «Медіапростір» 
(Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет ім. В. 
Гнатюка).
Рецензування 
монографій, 
підручників, 
посібників:
1. Мединська  О., 
Янець Н. Новинна 
журналістика у схемах 
і таблицях: 
навчальний посібник.- 
Тернопіль: Осадца Ю. 
В., 2018. – 162 с.
2. Демченко В. Д. 



Журналістика в 
Дніпропетровському 
університеті: вчора, 
сьогодні, завтра. 
Факти. Події. Постаті. 
– Дніпро, 2018. – 198 
с.
3. «Медіаобраз 
громадянського 
суспільства України»: 
монографія за заг. 
ред. проф. Л. В. 
Супрун. – Острог: 
Національний 
університет Острозька 
академія, 2018. – 324 
с.  
4. рецензія  на 
рукопис монографії В. 
М. Владимирова 
«Парадокси сучасної 
науки про масові 
комунікації» (Київ, 
2020 р.)
+ 9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю):
1. 2016-2018 рр. – член 
Державної 
Акредитаційної  
Комісії (ДАК) з 
журналістики при 
Міністерстві освіти і 
науки України.
+ 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 



або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
Статті:
1. Крупський І. В. 
Відданий ідеалам 
науки, добра і 
справедливості / Іван 
Крупський // 
Університети 
Володимира Різуна 
(Слово на пошану з 
нагоди 60-річчя та 
праці ювіляра) – 
Одеса : «Астропринт», 
2017. – С. 105–107.
2. Крупський І. В. 
Інформаційна безпека 
України : теорія і 
практика / Іван  
Крупський // Дзвін. – 
2018. – № 12. – С. 76–
79.
5. Крупський І. В. Іван 
Франко – автор і 
дослідник газети 
«Батьківщина» / Іван 
Крупський // Іван 
Франко: «Я єсть 
пролог…»: У 2-х 
томах. – Т. І. – Львів, 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – С. 
343–350. 
6. Крупський І. В. 
Львів – місто перших 
в Україні газет і 
журналів (переднє 
слово) / Іван  
Крупський // Крізь 
роки і долі: львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах. – Львів : 
ПАІС, 2019. – С. 5–8.
9. Крупський І. В. 
Формування тематики 
українських 
таборових часописів 
(1915 – 1917 рр.) / Іван 
Крупський // Засіяно 
рясно – колоситься 
щедро : наук. зб. на  
пошану д ра філ. н., 
заслуженого діяча 
науки і техніки 
України, проф. 
Качкана В. А. – Івано-
Франківськ : вид-во 
ІФНМУ, 2020. – С. 
227–232. 
4) Крупський І. В. 
Зародження і 
розвиток 
багатонаціональної 
журналістики у Львові 
/ Іван Крупський  // 
Актуальні проблеми 
науки і практики у 
світлі євроінтеграції. 
Львівський 
університет бізнесу і 
права. – Львів, 2018. – 
С. 119 – 123.
Тези:
1. Крупський І. В. 
Західноукраїнська 
преса 1944–1956 рр. в 
умовах посилення 
компартійного 



диктату / Іван 
Крупський // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2016 рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 3–5. 
3. Крупський І. В. 
Зародження і 
розвиток 
багатонаціональної 
журналістики у Львові 
/ Іван Крупський  // 
Актуальні проблеми 
науки і практики у 
світлі євроінтеграції. 
Львівський 
університет бізнесу і 
права. – Львів, 2018. – 
С. 119–123.
7. Крупський І. В. 
Українська 
журналістика на 
шляху від 
горбачовської 
перебудови до 
незалежної преси / 
Іван Крупський // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності: збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2020. – С. 
3–5.
8. Крупський І. В. 
Партійне керівництво 
ЗМІ як різновид 
ідеологічної цензури 
(на прикладі 
західноукраїнських 
земель повоєнних 
років) / Іван 
Крупський // 
Тоталітаризм як 
система знищення 
національної пам’яті : 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю. 
–  Міністерство 
охорони здоров’я 
України, Львівський 
національний 
медичний університет 
імені Данила 
Галицького. Кафедра 
українознавства. – 
Львів, 11-12 червня 
2020 р. – С. 37–41.
10. Крупський І. В. 
Іван Франко про 
моквофільську  пресу 
Галичини (на 
прикладі журналу 
«Беседа») / Іван 
Крупський // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 



рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
3–5.
4) Крупський І. В. 
Українська преса за 
межами України в 
Російській імперії 
(1860-1914 рр.) /  Іван 
Крупський  // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2017 рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2018. – 
С. 3–5.
8) Крупський І. В. 
Українська преса 
Наддніпрянщини 
після революційного 
піднесення 1905-1906 
рр. / Іван Крупський 
// Актуальні 
проблеми сучасного 
журналістикознавства
, Львів, Україна, 3-4 
лютого 2021 р.
+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
1. з 1982 р. і до тепер – 
член Національної 
спілки журналістів 
України.
2. з 1980 р. і до тепер – 
член Вченої Ради 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
3. 2017 р. – Голова 
Екзаменаційних 
комісій з 
установлення 
відповідності рівня 
освітньої підготовки 
кадрів до вимог 
освітньої програми та 
присвоєння їм 
кваліфікації в  
національному 
університеті 
«Острозька академія».
4. 2017 р. – Голова 
Екзаменаційних 
комісій з 
установлення 
відповідності рівня 
освітньої підготовки 
кадрів до вимог 
освітньої програми та 
присвоєння їм 
кваліфікації на 
факультеті 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
5. 2018 р. – Голова 
Екзаменаційної 
комісії з журналістики  
у Міжнародному 
економіко-



гуманітарному 
університеті імені 
академіка С. 
Дем’янчука (м. Рівне).
6. з 2019 р. і до тепер – 
член Вченої ради 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
7. 2022 р. – Голова 
Екзаменаційних 
комісій з 
установлення 
відповідності рівня 
освітньої підготовки 
кадрів до вимог 
освітньої програми та 
присвоєння їм 
кваліфікації на 
факультеті 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
8. 2008 р. – присвоєно 
звання Академіка АН 
ВО України.
9. 2012 р. – присвоєно 
почесне звання  
«Заслуженого 
професора 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка» за 
особливі заслуги в 
розвитку науки і 
освіти, підготовку 
наукових кадрів вищої 
кваліфікації, 
багаторічну науково-
педагогічну та 
громадську діяльність 
в Університеті. 
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1974 р. – редактор 
багатотиражної газети 
Університету «За 
радянську науку».
2. 1977 р. – завідувач 
відділу студентської та 
шкільної молоді 
обласної газети 
«Ленінська молодь». 
3. 1978 р. – завідувач 
редакції історико-
філологічної 
літератури 
видавництва «Вища 
школа».
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 01 квітня по 01 
травня 2019 року  – 
наукове стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в Науково-
дослідному інституті 
пресознавства 
Львівської 



національної наукової 
бібліотеки НАН 
України ім. 
В.Стефаника 
(відповідно до наказу 
№ 21-аг від 29 березня 
2019 року).

52661 Лозинський 
Мар`ян 
Володимиро
вич

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024708, 
виданий 

03.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020216, 
виданий 

30.10.2008

30 Комунікаційно
-видавничі 
процеси

Диплом Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ИВ-I № 
093758, виданий 
29.06.1983 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
історичних наук, 
спеціальність 07.00. 
01 – „Історія України” 
(ДК № 024708,  
виданий 30.06.2004 
р.).

Атестат доцента 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (12 ДЦ 
№ 020216, виданий 
30.10.2008 р.).

Педагогічний стаж – 
34 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 8, 12, 
19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
           + 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1 Лозинський М. В. 
Тематичний аналіз 
історіографічних 
праць про Чин Св. 
Василія Великого (за 
матеріалами наукових 
видань української 
діаспори другої 
половини ХХ 



століття) / Мар’ян 
Лозинський // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2018. 
– Вип. 44. – С.75–80.
2. Лозинський М. В. 
Внесок Василіянських 
учених в українську 
історіографію в 
контексті наукової 
періодики у другій 
половині XX ст. / 
Мар’ян Лозинський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2020. 
–  Вип. 48. – С. 13–21.
3. Лозинський М. В. 
Університетське 
наукове видання 
“Доповіді та 
повідомлення” / 
Мар’ян Лозинський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. – 2019-
2021. – Спецвипуск. С. 
580–589.
4. Лозинський М. В. 
Основні штрихи до 
книговидавничої 
діяльності 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (кінець 
90-х років ХХ ст. – 
перші два десятиліття 
ХХІ ст.) / Мар’ян 
Лозинський // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
історична. – 2022. – 
Вип. 51 – С. 25–33. – 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2022.51.11392.
            + 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Лозинський М. В. 
Василіянські 
періодичні наукові 
видання у діаспорі : 
навчальний посібник 
/ Мар’ян Лозинський. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2020. – 
84 с.
           + 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 



освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості»,  
«Організація роботи в 
ЗМІ», 
«Комунікаційно-
видавничі процеси».
           + 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 
1. член редакційної 
ради багатотомного 
науково-
просвітницького 
серійного видання
Всеукраїнської 
організації 
«Меморіал», зокрема: 
«На шляху 
відновлення та 
утвердження 
державності» м. Київ, 
2018 р.
“За Україну, за ЇЇ 
долю, за честь і славу 
за народ”. м. Київ, 
2022 р.
2. член редакційної 
колегії енциклопедії 
«Світова історія ХХ-
ХХІ століть». Том 1.
2020 р., Том 2. 2021 р.
         + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Лозинський М. В., 
Гоцур О. Геополітична 



стратегія України як 
журналістикознавча 
наукова проблема: до 
історіографії питання. 
/ Мар’ян Лозинський, 
Оксана Гоцур // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2017. 
– Вип. 43. – С.110–120.
2. Лозинський М. В. 
Послання 
Митрополита Андрея 
Шептицького як 
національно-духовна 
спадщина для 
науковців та 
журналістів / Мар’ян 
Лозинський // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2019. 
– Вип. 45. – С.136–141.
Тези:
1. Лозинський М. В. 
Початки наукової 
видавничої діяльності 
Львівського 
університету в 1945-
1947 роках  / Мар'ян 
Лозинський // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
10–11.
     + 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
1. з 2003 р. – член 
Національної спілки 
журналістів України.
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. заступник головного 
редактора часопису 
«Листи до приятелів».
2. участь в обговоренні 
законопроєкту «Про 
громадське 
телебачення і 
радіомовлення».
3. робота над 
концепцією створення 
університетського 
мас-медійного 
телерадіол 
інформаційного 
центру.

166057 Присяжний 
Михайло 
Павлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 

Франка ордена 

37 Медіаекономік
а

Диплом Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (В-1 № 
549673, виданий 
23.06.1977 р., 
спеціальність: 



Леніна, рік 
закінчення: 

1977, 
спеціальність: 

061 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 012855, 
виданий 

16.08.1989, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001609, 
виданий 

28.12.1994

журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.08 
– журналістика (ФЛ 
№ 012855, виданий 
16.08.1989 р.).

Атестат доцента 
кафедри української 
преси (ДЦ АР № 
001609, виданий 
28.12.1994 р.).

Доктор суспільно-
економічних наук 
(1998 р.), професор 
Українського Вільного 
Університету, 2004 р. 
(м. Мюнхен, 
Німеччина).

Педагогічний стаж – 
38 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 7, 8, 10, 
12, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
         + 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Присяжний 
Михайло, Василь 
Лизанчук: довга 
дорога до себе // Теле- 
та радіожурналістика: 
збірник наукових 
праць. – Вип. 16. – 
ЛНУ імені Івана 
Франка – Львів. – 
2017. – С. 3–6.
2. Присяжний М. П. 
Проблеми української 
освіти і науки за 
рубежем у висвітленні 
еміграційної преси / 
Михайло Присяжний 
// Науковий збірник 



Українського Вільного 
Університету, Т. 23, 
Мюнхен. – 2019. – С. 
176–183.
3. Присяжний М. П. 
Унікальні, але 
незавершені проекти 
(з історії української 
еміграційної       
преси) / Михайло 
Присяжний // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2021. 
– Вип. 50. – С. 30–39.
       + 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: 
«Організація роботи в 
ЗМІ», 
«Медіаекономіка», 
«Бренд-менеджмент у 
ЗМІ», «Журналістська 
майстерність».
2. Методичні 
рекомендації:
1. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
2. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої 
(переддипломної) 
практики для 
студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я., Л. 
Імбіровська-
Сиваківська, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 



імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
3. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації до 
написання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
на здобуття другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за  
спеціальністю 061 – 
«Журналістика» 
денної та заочної 
форм навчання /  С. Т. 
Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
4. Присяжний М. П.  
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л. А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
5. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчальної практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
6. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчально-
ознайомчої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
        + 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 



опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 
1. з 2002 р. по 2019 р. 
– член спеціалізованої 
вченої ради 
К.35.051.24 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка,  
(спеціальність 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики).
2. 2017 р. – опонент 
кандидатської 
дисертації, за 
спеціальністю 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики, 
Бондаренко Ю. С. 
«Альтернативна преса 
сучасної Німеччини 
(особливості 
функціонування, 
редакційна політика, 
місце в національній 
системі медіа)» // 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
спеціалізована вчена 
рада К.35.051.24. 
(захист відбувся 5 
жовтня 2017 р.)
         + 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 
1. 2022-2024 рр. – 
науковий керівник 
позабюджетної теми 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики  
“Журналістика в 
умовах суспільних 
трансформацій” (№ 
держреєстрації: 
0122U200485).
2. 2017 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуск 42.
3. 2018 р. – член 
редакційної колегії 



«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуск 44.
4. 2019 р. – заступник 
головного редактора 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуск 45.
5. 2020 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуски 47, 48.
6. 2021 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуски 49, 50.
+ 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. член 
організаційного 
комітету міжнародної 
конференції “MEDIA 
CHALLENGES OF THE 
WAR TIME MEDIA–
INFORMATION–
DISINFORMATION–
PROPAGANDA”, 18’th 
November 2022, 
Bielsko-Biala, Poland.
        + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Присяжний 
Михайло. Коли зброя 
– слово // Іван Сало. 
Дорогами життя і 
творчості: 
бібліографічний 
покажчик. – Львів : 
Камула. – 2017. – С. 6–
29.
2. Рудик М. С. 
Криниця досвіду і 
знань Володимира 
Здоровеги / вступне 
слово М. Присяжний. 
Perpetuum mobile 
Володимира 
Здоровеги. – Львів : 
Простір –М, 2018. – С. 
3–6.
3. Присяжний М. П. 
Добра доля 
фотомайстра / 
Михайло Присяжний 
/ Високий Замок. – 
2020. – 9-11 жовтня. – 



С. 4.
Тези:
1. Присяжний М. П. 
Специфіка російських 
пропагандистських 
диверсій: виклики для 
українських ЗМІ / 
Михайло Присяжний 
// Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. –  С. 3–4.
2. Присяжний М. П. 
Новаторство в 
проблематиці та 
оформленні журналу 
«Театр» / Михайло 
Присяжний // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності: збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2020. –  С. 
6–8.
3. Присяжний М. П. 
Причинки до 
біографії журналіста 
Зенона Пеленського / 
Михайло Присяжний 
// Актуальні 
проблеми сучасного 
журналістикознавства
, Львів, Україна, 3-4 
лютого 2021. – С. 5–8.
4. Присяжний М. П. 
Висока місія преси 
пласту в еміграції / 
Михайло Присяжний 
// Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
5–7.
5. Присяжний М. П. 
Переваги і недоліки 
подачі інформації для 
переміщених осіб: 
український і 
закордонний досвід / 
Тетяна Війтович, 
Михайло Присяжний 
// Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Scientific researchin 
the modern world». 
Канада: Торонто, 9-11 
листопада 2022 року.
+ 15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 



Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня):
1. 2021 р. – науковий 
керівник роботи 
учениці 10 класу 
класичної гімназії при 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка 
Анастасії Вірт, яка 
зайняла І місце на 
обласному етапі 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів Малої академії 
наук та ІІ місце на 
Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів Малої академії 
наук
 + 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
 1. з 1984 р. і до тепер 
– член Львівської 
обласної організації 
Національної спілки 
журналістів України.
2. з 1998 р. і до тепер – 
голова Вченої Ради 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
3. з 2005 р. і до тепер 
– член Асоціації 
випускників 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
4. з 01 по 30 червня 
2017 р. – член 
Екзаменаційних 
комісій з 



установлення 
відповідності рівня 
освітньої підготовки 
кадрів до вимог 
освітньої програми та 
присвоєння їм 
кваліфікації 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
         + 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1976-1985 рр. – 
кореспондент, 
старший 
кореспондент, 
завідувач відділу 
«Листів і масового 
контролю», 
відповідальний 
секретар Львівської 
обласної молодіжної 
газети «Ленінська 
молодь».
2. 1993-1996 р. – 
наукове стажування в 
Українському 
Вільному Університеті 
(м. Мюнхен, 
Німеччина), науковий 
співробітник, 
головний секретар, 
член Сенату (1996 р.)
3. 1998 р. – доктор 
суспільно-
економічних наук, 
професор 
Українського Вільного 
Університету (м. 
Мюнхен, Німеччина).
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 07 листопада по 16 
грудня 2022 року – 
наукове стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в НДІ 
пресознавства ЛННБ 
ім. В. Стефаника 
(відповідно до наказу 
№ 5002 від 09.11.2022 
р.).

111467 Войтович 
Наталія 
Олегівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 060918, 
виданий 

29.06.2021

17 Етично-
правові норми 
журналістики

Диплом спеціаліста 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
10197178, виданий 
30.06.1998 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом магістра 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ДМ № 



001680, виданий 
15.07.1999 
р.,спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: магістр 
журналістики).

Диплом про 
перепідготовку 
факультету 
гуманітарно-
природничого 
Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського
національного 
університету імені 
Івана Франка (12 ДСК 
№ 256454, виданий 
08.02.2013 р., 
кваліфікація: 
психолог, викладач).

Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій, 
спеціальність 27.00.01 
‒ теорія та історія 
соціальних 
комунікацій (ДК № 
060918, виданий 
29.06.2021 р.).

Педагогічний стаж – 
18 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 5, 10, 
12, 14, 15, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Eleonora Kryvka1, 
Olha Mitchuk, Olha 
Bykova, Myroslava 
Rudyk, Olga 
Khamedova & Nataliia 
Voitovych Social Media 
Applications as an 



International Tool for 
the Development of 
English-Language 
Communicative 
CompetenciesJournal 
of Curriculum and 
Teaching Vol. 11, No. 6; 
Special Issue, 2022. S. 
1-15 
(http://jct.sciedupress.c
om) (Sсopus)
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Інфомедійна 
грамотність онлайн: 
посібник для тренера 
/ за заг. ред. 
Тараненко О. / 
Розроблено в рамках 
проєкту «Вивчай та 
розрізняй: інфо-
медійна грамотність». 
Київ : IREX, 2021. 400 
с. (автор 5 вправ).
2. Конструктор вправ. 
Збірник практичних 
завдань з 
інфомедійної 
грамотності, 
інтегрованої до 
фахової підготовки 
студентів-журналістів. 
Колектив авторів. 
Відп. ред. та упоряд. 
Будівська Г., Дуцик Д., 
Тараненко О. Київ: 
IREX, 2022. (автор 7 
вправ) https://e-
courses.jta.com.ua/e-
manuals/konstruktor-
vprav-irex/
+ 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості», «Етично-



правові норми 
журналістики», 
«Медіаграмотність», 
«Організація роботи 
пресслужби», 
«Політичний імідж у 
комунікаційному 
просторі», 
«Психологія 
політичної реклами», 
«Критичне 
мислення», 
«Медіаграмотність: 
технології та 
практичне 
застосування», 
«Журналістська 
майстерність».
2. Методичні 
рекомендації:
1. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
2. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої 
(переддипломної) 
практики для 
студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я., Л. 
Імбіровська-
Сиваківська, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
3. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації до 
написання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
на здобуття другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за  
спеціальністю 061 – 
«Журналістика» 
денної та заочної 
форм навчання /  С. Т. 
Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
4. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 



для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л. А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
5. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчальної практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
6. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчально-
ознайомчої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
        + 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня:
1. 04 травня 2021 року 
– захист дисертації на 
тему «Правові, етичні 
та соціально-
психологічні аспекти 
політичної реклами 
як складової 
соціальних 
комунікацій» на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради  К 08.051.19 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара. 
Спеціальність 27.00.01 
– теорія та історія 
соціальних 
комунікацій.
         + 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 



міжнародної 
категорії”:
1. у період 08-12.03. і 
22-24.03.2017 року 
була запрошена до 
Жешівського 
університету 
(Польща) і читала 
курс лекцій 
«Прикордонна преса 
(українсько-
польська)» для 
студентів напряму 
«журналістика та 
соціальні 
комунікації».
2. у період 11-12 квітня 
2018 року була 
запрошена до 
Жешівського 
університету 
(Польща) і читала 
курс лекцій 
«Прикордонна преса 
(українсько-
польська)» для 
студентів напряму 
«журналістика та 
соціальні 
комунікації». 
3. з 2018 по 2022 рр. – 
участь у 
міжнародному проєкті 
DESTIN Erasmus +  
КА2 Capacity Building 
– учасник проєкту. 
4. з березня 2020 р. – 
червень 2022 р. –
участь у проєкті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність», який 
виконується Радою 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси – керівник від 
навчального закладу 
(ЛНУ ім. І. Франка). 
5. 2-3 квітня 2019 року 
була запрошена як 
гість і брала участь у 
дебатах «Світлі та 
темні сторони праці 
журналіста» в рамках 
«ХІІ Дні полоністики 
та журналістики», які 
відбулися в Інституті 
полоністики і 
журналістики 
Жешувського 
університету, м. 
Жешув, Польща.
6. з вересня 2020 р. по 
лютий 2021 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»  на 
зйомки відео уроків 
«П’ятихвилинка медіа 
грамотності» − 
керівник проєкту. 
7. з жовтня 2021 р. по 



лютий 2022 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» на 
онлайн курс 
«Медіаграмотний 
світ» − керівник 
проєкту. 
8. з 2022 по 2024 рр. − 
учасниця проєкту 
Центру досконалості 
імені Жана Монне 
“Західнодноукраїнськ
ий дослідницький 
центр з європейських 
студій" - “Спільні 
політики ЄС: стратегії 
узгодження для 
України” (EUCPASU).
        + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Natalija Wojtowicz 
Wplyw 
przedwyborczych 
sondazy na opinie 
publiczna // Adepci 
dziennikarstwa o 
dziennikarstwie. Mlode 
dziennikarstwo. – 
Rzeszow, 2017. – 
S.187–195.
2. Войтович Н. О. 
Революція гідності – 
1500 днів опісля  / 
Наталія Войтович  // 
РІА-Львів. – 2017. – 
листопад. – С. 4–5. 
3. Войтович Н. О. 
Андрій Садовий: 
«Цього року львів’яни 
стали дорослішими та 
краще пізнали себе» / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2017. – 
грудень. – С. 12–13. 
4. Войтович Н. О. 
Орест Фредина: «Небо 
і земля нині 
торжествують» / 
Наталія Войтович  // 
РІА-Львів. – 2018. – 
січень. – С. 15. 
5. Войтович Н., 
Ковальчук Я. Дмитро 
Добродомов: «Тільки 
разом ми зможемо!» /  
Наталія Войтович, 
Яна Ковальчук // РІА-
Львів. – 2018. – 
червень. – С. 8–10. 
6. Войтович Н. О. Ігор 
Юхновський: «Перш 
за все, ми повинні 
побудувати націю» / 
Наталія Войтович // 
Голос України. – 2018. 
– 18 лип. – С. 9.
7. Войтович Н. О. Чи 
щасливою буде 7? / 



Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
серпень. – С. 8–9. 
8. Войтович Н. О. 
Сергій Бурко: 
«Найважливіше, щоб 
слухач був 
задоволеним» / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
листопад. – С. 48.
9. Войтович Н. О. Дім, 
який збудував Франко 
/ Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
грудень. – С. 52–53.
10. Войтович Н. О. 
Антон Ковач: «У 
дрібницях Господь 
заклав максимальну 
красу» / Наталія 
Войтович // РІА-
Львів. – 2018. – 
грудень. – С. 54–55.
11. Войтович Н. О. 
Ілько Лемко: 
«Радянський контент 
може бути вимитий зі 
свідомості і світогляду 
людини, якщо 
відмовитись від 
нього» / Наталія 
Войтович // РІА-
Львів. – 2019. – січень. 
– С. 27.
12. Войтович Н. О. 
Балтійські береги / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
січень. – С. 36–38.
13. Войтович Н. О., 
Формос Ю. В. Віктор 
Бронюк: «Найкраща 
професія – обрана за 
покликом серця» / 
Наталія Войтович, 
Юлія Формос // РІА-
Львів. – 2019. – 
березень. – С. 50–51. 
14. Войтович Н. О. 
Львівські палаци / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
березень. – С. 38–39.
15. Войтович Н. О. 
Непопсова Індія / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
березень. – С. 42–43.
16. Войтович Н. О. 
Глянцевий журнал з 
матовою обкладинкою 
/ Наталія Войтович // 
Крізь роки і долі: 
львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах… – Львів : 
ПАІС. – 2019. – С. 112–
114.
17. Войтович Н. О., 
Іванців Х. Р., Іванців-
Гріга І. С. Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
медіа / Наталія 
Войтович, Христина 
Іванців, Ірина 
Іванців-Гріга // 
Science and Education 
a New Dimension. 



Humanities and Social 
Sciences, VII(36), I.: 
214. – Будапешт, 2019. 
– С. 52–55.
18. Войтович Н. О., 
Формос Ю. О. 
Проблема сексизму у 
засобах масової 
інформації / Наталія 
Войтович, Юлія 
Формос // Професійне 
становлення 
журналіста: традиції 
та нові підходи : 
збірник матеріалів 
Третьої міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених. – 
Львів : Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 29–34.
19. Voitovych N. O. The 
influence of journalism 
and blogosphere on the 
Ukrainian political 
situation / N. O. 
Voitovych, A. Konyk // 
Adepci dziennikarstwa 
o dziennikarstwie. 
Mlode dziennikarstwo 
4. Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 
Rzeszow. – 2021. – P. 
13–23.
20. Войтович Н. О. 
Добра співпраця дає 
гарні успіхи / Наталія 
Войтович //  
Львівщина медійна. ‒ 
жовтень-грудень 2021. 
‒ № 8. ‒ С. 2
21. Войтович Н. О. 
Медіаграмотність для 
студентів Львівського 
національного 
університету ім. І. 
Франка: виклики 
реалізації / Наталія 
Войтович // Методика 
інтеграції в проєкті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»: збірник 
матеріалів / Редкол.: 
В. Ф. Іванов (голов. 
ред.) [та ін.]. – Київ: 
Академія української 
преси, IREX, Центр 
вільної преси, 2022. – 
160 с. – С. 28–36.
Тези:
1. Войтович Н. О. 
Рекламно-
інформаційні 
технології політичної 
реклами / Наталія 
Войтович // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2016 рік (секція 
«Журналістика»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 14–16 
2. Войтович Н. О. 
Критичне мислення 
як протидія 



маніпулятивним 
технологіям / Наталія 
Войтович // Соціальні 
комунікації: 
інструменти, 
технології і практика: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 22-23 
жовтня 2019 р. – 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. – С. 
72–75
3. Войтович Н. О. 
Критичне мислення 
як компонента 
протидії 
маніпулятивним 
технологіям під час 
виборчих кампаній / 
Наталія Войтович // 
Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. – С. 8–9.
4. Войтович Н. О. 
Друга конференція 
проекту «DESTIN. 
Journalism Education 
for Democracy in 
Ukraine: Developing 
Standards, Integrity 
and Professionalism» / 
Наталія Войтович // 
КНУ імені Тараса 
Шевченка. – Київ, 
Україна. –13-17 травня 
2019 р.
5. Войтович Н. О. 
Фактчекінг як умова 
якісної журналістики 
/ Наталія Войтович // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2020. – С. 
18–20.
6. Войтович Н. О. 
Фейки та пропаганда, 
як методи 
інформаційної війни / 
Наталія Войтович // 
Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. (Львів, 9 
травня 2022 р.) / 
Упорядники: 
Мальський М.З., 
Лещенко Л.В., Кучик 
О.С., Вовк Р.В. – 
Львів: Факультет 



міжнародних відносин 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2022. – С. 26–29.
7. Войтович Н. О. 
Дотримання 
положень академічної 
доброчесності у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка / 
Наталія Войтович // 
Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності: 
збірник наукових есе 
учасників 
дистанційного етапу 
наукового стажування 
для освітян 
(Республіка Польща, 
Варшава, 24.01 – 
04.03.2022) / уклад. 
Ю. Главчева; 
Польсько-українська 
фундація «Інститут 
Міжнародної 
Академічної та 
Наукової Співпраці»; 
Духовна Академія 
Університету 
Кардинала Стефана 
Вишинського; 
Фундація ADD. 
Варшава, 2022. – 
С.15–17.
8. Bartosz Hordecki, 
Jędrzej Skrzypczak, 
Natalia Wojtowicz 
Narracje medialne 
dotyczące uchodźców z 
Ukrainy w Polsce po 24 
lutego 2022 roku – 
szanse i wyzwania / 
Bartosz Hordecki, 
Jędrzej Skrzypczak, 
Natalia Wojtowicz // 
Мультидисциплінарні 
підходи до аналізу 
суспільно-політичних 
проблем в умовах 
російсько-української 
гібридної війни: 
матеріали 
міжнародного 
круглого столу: 28 
квітня 2022 р. – Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2022. – С. 
27–30.
9. Formos Y., Voitovych 
N. L’équilibre entre les 
sexes dans les médias 
ukrainiens pendant la 
guerre russo-
ukrainienne /  Y. 
Formos, N. Voitovych 
// The 4th 
International scientific 
and practical 
conference “Discussion 
and development of 
modern scientific 
research” (October 18-
21, 2022) Helsinki, 
Finland. International 
Science Group. – 2022. 
– Р. 133–135 (487 p.).
10. Войтович Н. О. 
Гейміфікація у 



навчальному процесі: 
плюси та мінуси / 
Наталія Войтович // 
Актуальні проблеми 
сучасного 
журналістикознавства 
: збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2021 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2022. – С. 
20–22.
11. Voitovych N., 
Formos Y. 
Lesrécitscommoutildeg
uerredel`information 
// The 6th 
International scientific 
and practical 
conference 
“Multidisciplinary 
scientificnotes. Theory, 
history and practice” 
(November 01 – 04, 
2022) Edmonton, 
Canada. International 
Science Group. – 2022. 
– P. 218–220 (712 p.).
12. Войтович Н. О. 
Розвиток навичок 
критичного мислення 
та медіаграмотності у 
населення як спосіб 
протидії російській 
пропаганді в 
інформаційній війні / 
Наталія Войтович // 
Журналістика 
майбутнього: 
виклики, тенденції, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
18-19 жовт. 2022 р.). 
Львів : Простір-М, 
2022. C.297-299 (312 
с.).\
13. Войтович Н. О. 
Журналістська етика 
через призму ідей 
гуманізму Григорія 
Сковороди / Наталія 
Войтович // Григорій 
Сковорода у 
сучасному 
багатовимірному світі 
: зб. тез VIIІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 16 листопада 
2022 р.) / за ред. чл.-
кор. НАН України, д-
ра філос. наук, проф. 
В. П. Мельника ; відп. 
за вип. В. М. Качмар, 
Л. В. Рижак, Н. І. 
Жигайло, Ю. В. 
Максимець. – Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. – С. 65–67 (316 
с.).
+ 14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 



олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 



спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівник наукового 
кола «Науковий 
гурток» студентів 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (20 
студентів).
2. Петро Козак зайняв 
призове місце (1 
місце) на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 2021-
2022 н.р.
+ 15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня):
1. 2019 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала 1 місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема: «Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
українських 
друкованих ЗМІ».
2. 2019 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала ІІІ місце на 
ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Київ. 
Тема: «Гендерний 



аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
українських 
друкованих ЗМІ».
3. 2020 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала 1 місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема «Історично-
культурна спадщина 
малих населених 
пунктів Львівської 
области (Творчий 
захист).
4. 2020 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала ІІІ місце на 
ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Київ. 
Тема «Історично-
культурна спадщина 
малих населених 
пунктів Львівської 
области (Творчий 
захист)».
5. 2021 р. – Науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика 
Катерини Рязанцевої, 
яка отримала ІІ місце 
на ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема «Протидія 
фейкам у мас-медіа у 
період пандемії 
COVID-19».
6. 16 листопада 2020 
року  – підготовка 
учнів секції 
«Журналістика» 
Всеукраїнського 
конкурсу «Нове 
покоління задає тобі 
ритм» у рамках 
проекту «Youth 
MediaLab» – Катерина 
Рязанцева, Софія 
Мельник, Сніжана 
Студена, Нік Нестер – 
м. Київ – 1 місце.
+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
1. з 2006 р. – 
членкиня 
Національної спілки 
журналістів України.
2. з 2011 р. – членкиня 
правління Асоціації 
випускників 



факультету 
журналістики  
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
3. 2014 р. – медіа-
юрист у ГО 
«Молодіжне 
об’єднання 
Львівський 
Євромайдан».
4. 2014 р. – 
співзасновник ГО «Ти 
– Медіа», заступник 
голови, член 
правління.
5. 2016 р. – 
відповідальний 
секретар первинної 
журналістської 
організації НСЖУ 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
6. з 2017 р. – членкиня 
правління Львівської 
обласної організації 
НСЖУ;
7. з 01 по 30 червня 
2017-2020 рр. – 
організатор літньої 
школи журналістики 
МАН «Journlab» у 
якій брали участь учні 
закладів загальної 
середньої освіти м. 
Львова;
8. 2018 р. – 
сертифікований 
тренер з 
медіаграмотності (DW 
Akademie Europe and 
Central Asia 
(Німеччина), 
Академія української 
преси;
9. з вересня 2020 р. по 
лютий 2021 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»  на 
зйомки відео уроків 
«П’ятихвилинка медіа 
грамотності» − 
керівник проєкту;
10. 2021 р. – членкиня 
клубу для тренерів 
«Майстерня 
медіаграмотності»;
11. 2021 р. – 
співзасновник ГО 
«Український форум 
викладачів медіа і 
журналістики», 
заступник голови, 
член правління;
12. з жовтня 2021 р. по 
січень 2022 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» на 
онлайн курс 
«Медіаграмотний 
світ» − керівник 
проєкту;



13. 2022 р. – членкиня 
журі ІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України;
14. 2022 р. – членкиня 
ГО «Українська 
Асоціація 
Європейських 
Студій»;
15. 2023 р. – членкиня 
секретаріату 
Львівської обласної 
організації НСЖУ;
16. редактор-
консультант 
навчальної 
студентської газети 
«Молодий 
Журналіст»;
17. 2023 р. – членкиня 
Науково-методичної 
ради факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1994-1995 рр. – 
журналіст-стажер 
газети   “Молода 
Галичина”.
2. 1995-1998 рр. – 
журналіст, редактор 
сторінки “Культура”, 
“Жіноча сторінка” в 
газеті “Експрес”.
3. 1996-1998 рр. – 
власкор газети 
“Франкова криниця” 
(м. Трускавець).
4. Фрілансер газет 
“Високий Замок”, 
“Міліцейський 
кур’єр”, “Міст”, “Твій 
захисник”, журналів 
“Універсум”, 
“Медіакритика”.
5. 2005-2006 рр. – за 
сумісництвом 
відповідальний 
секретар газети 
«Іскра-Інформ», 
фахівець зв’язків з 
громадськістю та 
пресою ВАТ «Іскра».
6. 2006-2014 рр. – 
головний редактор 
студентської газети 
«Молодий 
Журналіст».
7. 2010-2011 рр. – 
Головний редактор 
газети «Наш Вулик».
8. 2017-2019 рр.  – 
випусковий редактор 
глянцевого журналу 
«РІА-Львів».
Стажування, 
професійний 
розвиток:



1. з 11 грудня по 17 
грудня 2017 року, в 
рамках співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Варшавським 
університетом 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування на 
факультеті 
журналістики, 
інформації та 
бібліології.
2. з 15 листопада 2018 
р. по 14 листопада 
2020 рр. проходила 
міжнародне 
стажування в DESTIN 
Erasmus +  КА2 
Capacity Building 
Проєкт Journalism 
Education for 
Democracy in Ukraine: 
Developing Standards, 
Integrity and 
Professionalism. 
Сертифікат 598964-
EPP-1-2018-1-UK-
EPPKA2-CBHE-JP.
3. з 05 по 11 жовтня 
2019 року, в рамках 
співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
університетом Ліннеус 
м. Калмар (Швеція) 
перебувала у 
науковому 
відрядженні на 
факультеті медіа та 
журналістики. 6-10 
жовтня  брала участь у 
науково-практичному 
семінарі 
«Журналістська 
освіта: досвід Швеції» 
в рамках проєкту 
Еразмус +КА2.
4. з 20 грудня 2019 р. 
по 02 лютого 2020 р., 
в рамках співпраці 
між Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Інститутом 
полоністики та 
журналістики 
Коледжу гуманітарних 
наук Жешівського 
університету 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування.
5. з березня 2020 р. до 
тепер керівник від 
навчального закладу 
(ЛНУ ім.І.Франка) у 
проєкті «Вивчай та 
розрізняй: інфо-
медійна грамотність», 
який виконується 
Радою міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 



США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси.
6. з 20 по 30 вересня 
2020 року проходила 
онлайн-школу 
«Digital-teacher: 
онлайн інструменти у 
навчанні 
медіаграмотності» від 
ГО «Академія 
Української преси», 
загальна тривалість 
онлайн-школи 15 
годин, сертифікат 
№AUP-78-SEP-20. 
7. з 01 жовтня 2020 
року по 23 січня 2021 
року проходила курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 
Модуль 3. Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади», 1 
кредит у Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Сертифікат СВ № 
02070987/000141-21.
8. брала участь у циклі 
вебінарів на тему 
«Ігри експертів: 
мистецтво 
маніпуляції» від ГО 
«Академія Української 
Преси» за фінансової 
підтримки Фонду 
Конрада Аденауера 
(Німеччина). Загальна 
тривалість 36 годин. 
Сертифікати № AUP-
177-OCT-20 від 15-16 
жовтня 2020 р. (9 
год.), № AUP-191-
OCT-20 від 20-21 
жовтня 2020 р. 
(9год.), № AUP-264-
OCT-20 від 26-27 
жовтня 2020 р. 
(9год.), № AUP-322-
OCT-20 від 29-30 
жовтня 2020 р. (9 
год.). 
9.  19-28 жовтня 2020 
року та 9-18 листопада 
2020 року  проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проєкту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка). 



Сертифікат – 30 
годин.
10. з 19 по 28 жовтня 
2020 року та з 9 по 18 
листопада 2020 року 
проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проєкту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала Асоціації 
з міжнародних питань 
(Чеська республіка).
11. 22 січня та 11 
червня 2021 року 
проходила 
навчальний курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка.
12. 20 лютого 2021 
року організувала 
локальну дискусію 
Широке коло:  «ЗДО:  
батьківські, 
виховательські та 
дитячі  очікування» 
на Другій 
Міжнародній 
педагогічній 
стрітенській онлайн-
конференції «Освітнє 
Дитинство в 20-х 
роках ХХІ ст.: 
виклики та 
можливості» 
організованої 
Департаментом освіти 
і науки Львівської 
обласної державної 
адміністрації, КЗ ЛОР 
«Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти», 
Львівським обласним 
центром Гуманної 
Педагогіки, 
Об'єднанням 
українців у Польщі та 
Спілкою українських 
учителів і виховників 
у Великій Британії.
13. з 20 лютого по 21 
лютого 2021 року 
проходила наукове 
стажування у ГО 
Львівського обласного 
центру гуманної 
педагогіки.
14. з 09 по 25 березня 
2021 року проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 



у межах проекту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка). 
Сертифікат – 20 
годин.
15. з березня по 
травень 2021 
рокуучасниця 
щотижневих наукових 
онлайн-семінарів 
«Spotkania 
Warsztatowe IPiD», які 
проводить Інститут 
полоністики і 
журналістики 
Жешівського 
університету, Польща.
16. брала участь у 
вебінарах від ГО 
«Академія Української 
Преси» за фінансової 
підтримки Фонду 
Конрада Аденауера 
(Німеччина) 
«Політична 
медіаграмотність: як 
не стати 
«електоратом» в руках 
політичних 
«Карабасів» 
(сертифікат № AUP-
872-APR-21 від 12-13 
квітня 2021 р. (9 год.)  
та «Як перевірити 
заяви політиків без 
детектора брехні» 
(сертифікат № AUP-
894-APR-21 від 15-16 
квітня 2021 р. (9 год.). 
17. 21 квітня 2021 року 
провела вебінар для 
студентів 
Ягелонського 
університету (м. 
Краків, Польща) на 
тему: «Медіаосвіта в 
Україні: інфомедійна 
грамотність».
18. 23 квітня 2021 року 
тренерка-спікерка з 
представлення досвіду 
викладання 
інфомедійної 
грамотності онлайн на 
п’ятій онлайн 
«Майстерні 
медіаграмотності» у 
рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність», який 
виконується Радою 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси.
19. з квітня 2021 р. по 
жовтень 2021 р. брала 



участь у вебсемінарі з 
питань політичної 
медіаграмотності, 
медіаграмотності та 
критичного мислення, 
програма для тренерів 
з медіа грамотності 
(Академія української 
преси). Сертифікати: 
AUP-1043-JUL-21 (30 
годин, 1 кредит), AUP-
947-MAY-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
872-APR-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
894-APR-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
1353-OCT-21 (9 годин, 
0,3 кредити).
20. 02 липня 2021 
року провела тренінг 
на тему 
«Журналістські 
стандарти» для учнів 
Літньої школи для 
обдарованої молоді 
Львівщини 
організованої за 
підтримки Львівської 
обласної Малої 
академії наук.
21. 22 жовтня 2021 
року доповідачка на 
вебінарі «Естафета 
чемпіонів» на тему 
«Обмін досвідом 
інтеграції 
інфомедійної 
грамотності в 
навчальний процес 
закладів – учасників 
проєкту. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка» в 
рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність».
22. з 26 по 29 жовтня 
2021 року брала участь 
у тренінгу "Від 
дезінформації до 
фейків: декодування 
маніпулятивного 
контенту" при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1413-OCT-21 (9 
год., 0,3 кред.).
23. з 29 листопада по 
24 грудня 2021 року 
проходила 
підвищення 
кваліфікації МАН 
ІППО «Розвиток 
творчих здібностей 
учнів на гурткових 
заняттях» у 
Комунальному 
закладі Львівської 
обласної ради 
«Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти». 
Сертифікат AAЯ-1394 
(30 год.).
24. проходила 
підвищення 
кваліфікації за 



загальною 
короткостроковою 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
“Медіаосвіта та 
прикладні соціально-
комунікаційні 
технології” у 
Навчально-
методичному центрі 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації, 
ДНІПРОВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ З 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ 
ГОНЧАРА та 
отримала сертифікат 
на 60 год 2 кред. № 
ПК21 № 02066747-312 
від 30 листопада 2021 
р.
25. проходила онлайн-
курс для журналістів 
«У фокусі – Крим» від  
ГО «Національна 
спілка журналістів 
України». Сертифікат  
№ NUJU-001-OCT-
DEC-21 (30 год.) від 20 
грудня 2021 р.  
26. з 29 січня по 11 
червня 2022 року 
брала участь у семи 
засіданнях відкритого 
клубу тренерів з 
інфомедійної 
грамотності. 
Сертифікат № L2D-
MM-135 (15 год.) за 
«Майстерня 
медіаграмотності. 
27. з 24 січня по 04 
березня 2022 року 
проходила наукове 
стажування на тему: 
«Академічна 
доброчесність» у 
Вищому Семінаріуму 
Духовного 
університету UKSW, 
Варшава (Польща). 
Сертифікат № KW-
040322/036 (180 год. 
6 кред.).
28. проходила 
міжнародне наукове 
стажування 
«Академічна 
доброчесність» 
(онлайн) (Вищий 
Семінаріум Духовного 
університету UKSW, м. 
Варшава, Польща). 
Сертифікат на 180 год 
6 кред. № KW-
040322/036 від 4 
березня 2022 р.
29. 11 квітня 2022 року 
проходила навчання 
на Національній 
онлайн-платформі 
Дія. Цифрова освіта 
"Цифрограм 2.0" при 
Міністерстві цифрової 
трансформації 
України. Сертифікат 
№ D0000720580 
рівень С1.



30. з 23 по 29 червня 
2022 р., в рамках 
співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Інститутом 
полоністики та 
журналістики 
Коледжу гуманітарних 
наук Жешівського 
університету 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування.
31. проходила 
підвищення 
кваліфікації для 
викладання курсів 
«Медіабезпека» та 
«Журналістська 
майстерність». 
Сертифікат № AUP-
1672-MAY-22 від 17 
травня 2022 р. (4 год.) 
від ГО «Академія 
Української Преси» за 
фінансової підтримки 
Фонду Конрада 
Аденауера 
(Німеччина). 
32. з травня по 
червень 2022 року 
проходила 
навчальний курс 
«Журналістика в 
умовах  воєнного 
часу», який проводила 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка) в 
межах проєкту 
«Підвищення якості 
підготовки молодих 
журналістів України». 
Сертифікат на 12 год. 
33. з травня по 
червень 2022 року 
проходила 
навчальний курс 
«Журналістика в 
умовах воєнного часу» 
у межах проєкту 
«Підвищення якості 
підготовки молодих 
журналістів в Україні» 
при Асоціації з 
міжнародних питань. 
Чеська республіка. 
Сертифікат 12 год.
34. 17 травня 2022 
року брала участь у 
тренінгу «Особиста 
безпека та правила 
роботи журналістів в 
умовах війни» при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1672-MAY-22 (4 
год. 0,2 кред.).
35. 20 липня 2022 
року брала участь у 
тренінгу «Фінансові 
шахрайства в 
інтернеті під час 
війни» при Академії 
української преси. 
Сертифікат № AUP-
1874-JUL-22 (4 год. 
0,2 кред).



36. 22 липня 2022 
року  брала участь у 
тренінгу «Особиста 
фінансова безпека під 
час війни» при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1899-JUL-22 (4 
год. 0,2 кред.).
37. проходила 
стажування «Цифрові 
інструменти Google 
для освіти» базовий та 
середній рівень, яке 
проходило онлайн в 
ТОВ “АКАДЕМІЯ 
ЦИФРОВОГО 
РОЗВИТКУ” з 5 
вересня по 25 вересня 
2022 року. 
Сертифікати № 
GDTfE-02-05173 (30 
годин 1 кредит) від 18 
вересня 2022 р., № 
GDTfE-02-С-02097 (15 
годин 0,5 кредити)  
від 25 вересня 2022 р.
38. проходила 
стажування «Сучасні 
методи та інструменти 
у  викладанні 
журналістики», яке 
проходило онлайн в 
ГО «Український 
інститут медіа й 
комунікацій» у 
співпраці з Deutsche 
Welle Akademie за 
фінансової підтримки 
Федерального 
міністерства та 
розвитку Німеччини 
(BMZ)  16 вересня по 2 
грудня 2022 року. 
Сертифікат (180 годин 
6 кредитів) ГО 
«Український інститут 
медіа й комунікацій».
39. проходила 
міжнародне 
стажування «DIGITAL 
FUTURE: BLENDED 
LEARNING», яке 
проходило онлайн за 
підтримки 
Університету 
прикладних наук 
Анхальт (Hochshule 
Anhalt, HSA) 
(Німеччина) на базі 
DUDIZ (німецько-
український центр 
цифрових інновацій) 
16 жовтня по 30 
листопада 2022 року. 
Сертифікат (180 годин 
6 кредитів) № DN 
202211166 Університет 
прикладних наук 
Анхальт (Hochshule 
Anhalt, HSA) 
(Німеччина).
40. з 05 по 11 
листопада 2022 року у 
зв’язку із реалізацією 
проекту 
«Журналістська освіта 
задля демократії в 
Україні: розробка 
стандартів, 
доброчесність та 



професіоналізм» в 
рамках проєкту 
Еразмус+ КА2 
проходила 
міжнародне наукове 
стажування в 
Університеті Адама 
Міцкевича (м. 
Познань, Польща).
41. спільно з 
Варшавським 
університетом, 
факультетом 
журналістики, 
інформації та 
бібліології (Польща)  і 
сайтом WPROST 
організували  проект 
"Щоденники війни". 
Опубліковано більше 
20 матеріалів про 
війну в Україні. 
42. сертифікат СВ № 
02070987/000141-21 
за 1 модуль «Основні 
засади сучасної 
системи вищої освіти» 
з програми 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» як 
підвищення 
кваліфікації.
43.  з 23-24 листопада 
2022 року брала 
участь в онлайн-
вебінарах «Ігри 
експертів. 
Маніпуляції: імперія 
завдає удару, яке 
проводило ГО 
«Академія Української 
преси” і «Ігри 
експертів. 
Маніпуляції: імперія 
завдає удару». 
Сертифікат № AUP-
NOV-22/2353 (24 
годин 0,8 кредиту).

166057 Присяжний 
Михайло 
Павлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 

Франка ордена 
Леніна, рік 
закінчення: 

1977, 
спеціальність: 

061 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 012855, 
виданий 

16.08.1989, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001609, 
виданий 

28.12.1994

37 Організація 
роботи в ЗМІ

Диплом Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (В-1 № 
549673, виданий 
23.06.1977 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.08 
– журналістика (ФЛ 
№ 012855, виданий 
16.08.1989 р.).

Атестат доцента 
кафедри української 
преси (ДЦ АР № 
001609, виданий 
28.12.1994 р.).

Доктор суспільно-
економічних наук 
(1998 р.), професор 
Українського Вільного 



Університету, 2004 р. 
(м. Мюнхен, 
Німеччина).

Педагогічний стаж – 
38 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 7, 8, 10, 
12, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
         + 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Присяжний 
Михайло, Василь 
Лизанчук: довга 
дорога до себе // Теле- 
та радіожурналістика: 
збірник наукових 
праць. – Вип. 16. – 
ЛНУ імені Івана 
Франка – Львів. – 
2017. – С. 3–6.
2. Присяжний М. П. 
Проблеми української 
освіти і науки за 
рубежем у висвітленні 
еміграційної преси / 
Михайло Присяжний 
// Науковий збірник 
Українського Вільного 
Університету, Т. 23, 
Мюнхен. – 2019. – С. 
176–183.
3. Присяжний М. П. 
Унікальні, але 
незавершені проекти 
(з історії української 
еміграційної       
преси) / Михайло 
Присяжний // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2021. 
– Вип. 50. – С. 30–39.
       + 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 



вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: 
«Організація роботи в 
ЗМІ», 
«Медіаекономіка», 
«Бренд-менеджмент у 
ЗМІ», «Журналістська 
майстерність».
2. Методичні 
рекомендації:
1. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
2. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої 
(переддипломної) 
практики для 
студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я., Л. 
Імбіровська-
Сиваківська, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
3. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації до 
написання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
на здобуття другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за  
спеціальністю 061 – 
«Журналістика» 
денної та заочної 
форм навчання /  С. Т. 
Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 



імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
4. Присяжний М. П.  
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л. А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
5. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчальної практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
6. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчально-
ознайомчої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
        + 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 
1. з 2002 р. по 2019 р. 
– член спеціалізованої 
вченої ради 
К.35.051.24 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка,  
(спеціальність 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики).
2. 2017 р. – опонент 
кандидатської 
дисертації, за 



спеціальністю 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики, 
Бондаренко Ю. С. 
«Альтернативна преса 
сучасної Німеччини 
(особливості 
функціонування, 
редакційна політика, 
місце в національній 
системі медіа)» // 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
спеціалізована вчена 
рада К.35.051.24. 
(захист відбувся 5 
жовтня 2017 р.)
         + 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 
1. 2022-2024 рр. – 
науковий керівник 
позабюджетної теми 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики  
“Журналістика в 
умовах суспільних 
трансформацій” (№ 
держреєстрації: 
0122U200485).
2. 2017 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуск 42.
3. 2018 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуск 44.
4. 2019 р. – заступник 
головного редактора 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуск 45.
5. 2020 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуски 47, 48.
6. 2021 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 



Випуски 49, 50.
+ 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. член 
організаційного 
комітету міжнародної 
конференції “MEDIA 
CHALLENGES OF THE 
WAR TIME MEDIA–
INFORMATION–
DISINFORMATION–
PROPAGANDA”, 18’th 
November 2022, 
Bielsko-Biala, Poland.
        + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Присяжний 
Михайло. Коли зброя 
– слово // Іван Сало. 
Дорогами життя і 
творчості: 
бібліографічний 
покажчик. – Львів : 
Камула. – 2017. – С. 6–
29.
2. Рудик М. С. 
Криниця досвіду і 
знань Володимира 
Здоровеги / вступне 
слово М. Присяжний. 
Perpetuum mobile 
Володимира 
Здоровеги. – Львів : 
Простір –М, 2018. – С. 
3–6.
3. Присяжний М. П. 
Добра доля 
фотомайстра / 
Михайло Присяжний 
/ Високий Замок. – 
2020. – 9-11 жовтня. – 
С. 4.
Тези:
1. Присяжний М. П. 
Специфіка російських 
пропагандистських 
диверсій: виклики для 
українських ЗМІ / 
Михайло Присяжний 
// Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. –  С. 3–4.
2. Присяжний М. П. 
Новаторство в 



проблематиці та 
оформленні журналу 
«Театр» / Михайло 
Присяжний // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності: збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2020. –  С. 
6–8.
3. Присяжний М. П. 
Причинки до 
біографії журналіста 
Зенона Пеленського / 
Михайло Присяжний 
// Актуальні 
проблеми сучасного 
журналістикознавства
, Львів, Україна, 3-4 
лютого 2021. – С. 5–8.
4. Присяжний М. П. 
Висока місія преси 
пласту в еміграції / 
Михайло Присяжний 
// Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
5–7.
5. Присяжний М. П. 
Переваги і недоліки 
подачі інформації для 
переміщених осіб: 
український і 
закордонний досвід / 
Тетяна Війтович, 
Михайло Присяжний 
// Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Scientific researchin 
the modern world». 
Канада: Торонто, 9-11 
листопада 2022 року.
+ 15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 



учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня):
1. 2021 р. – науковий 
керівник роботи 
учениці 10 класу 
класичної гімназії при 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка 
Анастасії Вірт, яка 
зайняла І місце на 
обласному етапі 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів Малої академії 
наук та ІІ місце на 
Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів Малої академії 
наук
 + 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
 1. з 1984 р. і до тепер 
– член Львівської 
обласної організації 
Національної спілки 
журналістів України.
2. з 1998 р. і до тепер – 
голова Вченої Ради 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
3. з 2005 р. і до тепер 
– член Асоціації 
випускників 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
4. з 01 по 30 червня 
2017 р. – член 
Екзаменаційних 
комісій з 
установлення 
відповідності рівня 
освітньої підготовки 
кадрів до вимог 
освітньої програми та 
присвоєння їм 
кваліфікації 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
         + 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1976-1985 рр. – 



кореспондент, 
старший 
кореспондент, 
завідувач відділу 
«Листів і масового 
контролю», 
відповідальний 
секретар Львівської 
обласної молодіжної 
газети «Ленінська 
молодь».
2. 1993-1996 р. – 
наукове стажування в 
Українському 
Вільному Університеті 
(м. Мюнхен, 
Німеччина), науковий 
співробітник, 
головний секретар, 
член Сенату (1996 р.)
3. 1998 р. – доктор 
суспільно-
економічних наук, 
професор 
Українського Вільного 
Університету (м. 
Мюнхен, Німеччина).
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 07 листопада по 16 
грудня 2022 року – 
наукове стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в НДІ 
пресознавства ЛННБ 
ім. В. Стефаника 
(відповідно до наказу 
№ 5002 від 09.11.2022 
р.).

52661 Лозинський 
Мар`ян 
Володимиро
вич

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024708, 
виданий 

03.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020216, 
виданий 

30.10.2008

30 Організація 
роботи в ЗМІ

Диплом Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ИВ-I № 
093758, виданий 
29.06.1983 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
історичних наук, 
спеціальність 07.00. 
01 – „Історія України” 
(ДК № 024708,  
виданий 30.06.2004 
р.).

Атестат доцента 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (12 ДЦ 
№ 020216, виданий 
30.10.2008 р.).

Педагогічний стаж – 
34 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 



підпунктів 1, 3, 4, 8, 12, 
19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
           + 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1 Лозинський М. В. 
Тематичний аналіз 
історіографічних 
праць про Чин Св. 
Василія Великого (за 
матеріалами наукових 
видань української 
діаспори другої 
половини ХХ 
століття) / Мар’ян 
Лозинський // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2018. 
– Вип. 44. – С.75–80.
2. Лозинський М. В. 
Внесок Василіянських 
учених в українську 
історіографію в 
контексті наукової 
періодики у другій 
половині XX ст. / 
Мар’ян Лозинський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2020. 
–  Вип. 48. – С. 13–21.
3. Лозинський М. В. 
Університетське 
наукове видання 
“Доповіді та 
повідомлення” / 
Мар’ян Лозинський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. – 2019-
2021. – Спецвипуск. С. 
580–589.
4. Лозинський М. В. 
Основні штрихи до 
книговидавничої 
діяльності 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (кінець 
90-х років ХХ ст. – 
перші два десятиліття 
ХХІ ст.) / Мар’ян 
Лозинський // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
історична. – 2022. – 
Вип. 51 – С. 25–33. – 



DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2022.51.11392.
            + 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Лозинський М. В. 
Василіянські 
періодичні наукові 
видання у діаспорі : 
навчальний посібник 
/ Мар’ян Лозинський. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2020. – 
84 с.
           + 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості»,  
«Організація роботи в 
ЗМІ», 
«Комунікаційно-
видавничі процеси».
           + 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 
1. член редакційної 



ради багатотомного 
науково-
просвітницького 
серійного видання
Всеукраїнської 
організації 
«Меморіал», зокрема: 
«На шляху 
відновлення та 
утвердження 
державності» м. Київ, 
2018 р.
“За Україну, за ЇЇ 
долю, за честь і славу 
за народ”. м. Київ, 
2022 р.
2. член редакційної 
колегії енциклопедії 
«Світова історія ХХ-
ХХІ століть». Том 1.
2020 р., Том 2. 2021 р.
         + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Лозинський М. В., 
Гоцур О. Геополітична 
стратегія України як 
журналістикознавча 
наукова проблема: до 
історіографії питання. 
/ Мар’ян Лозинський, 
Оксана Гоцур // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2017. 
– Вип. 43. – С.110–120.
2. Лозинський М. В. 
Послання 
Митрополита Андрея 
Шептицького як 
національно-духовна 
спадщина для 
науковців та 
журналістів / Мар’ян 
Лозинський // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2019. 
– Вип. 45. – С.136–141.
Тези:
1. Лозинський М. В. 
Початки наукової 
видавничої діяльності 
Львівського 
університету в 1945-
1947 роках  / Мар'ян 
Лозинський // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
10–11.
     + 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 



участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
1. з 2003 р. – член 
Національної спілки 
журналістів України.
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. заступник головного 
редактора часопису 
«Листи до приятелів».
2. участь в обговоренні 
законопроєкту «Про 
громадське 
телебачення і 
радіомовлення».
3. робота над 
концепцією створення 
університетського 
мас-медійного 
телерадіол 
інформаційного 
центру.

431092 Шайда 
Наталія 
Костянтинів
на

Заступник 
декана 
факультету 
журналісти
ки з 
навчально-
виховної 
роботи, 
Суміщення

Факультет 
журналістики

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030201 
Журналістика, 

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

7.03040101 
правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

0302 
Журналiстика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024674, 
виданий 

31.10.2014

8 Організація 
роботи в ЗМІ

Диплом Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (ВК 
№35252284, виданий 
30.06.2008 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: магістр 
журналістики).
Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій, 
спеціальність 27.00.04 
–   теорія та історія 
журналістики (ДК № 
024674, виданий 
31.10.2014 р.).
Доцент кафедри теорії 
і практики 
журналістики
Заступник декана 
факультету 
журналістики з 
навчально-виховної 
роботи
Педагогічний стаж – 
10 р.
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 4, 5, 12, 14, 
19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:



+ 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: 
«Організація роботи в 
ЗМІ», «Бренд-білдинг 
в системі масової 
комунікації», 
«Журналістська 
майстерність».
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня;
Захист дисертації 
доктора філософії: 
Спеціальність 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики. 
Захист відбувся у 
Дніпропетровському 
національному 
університеті імені 
Олеся Гончара 31. 10. 
2014 - науковий 
керівник професор 
Лизанчук В.В.
       + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
Тези:
1. Шайда Н. К. 
Просвітницька 
діяльність як один з 
елементів підвищення 
соціальної 
легітимності суду / 
Наталія Шайда // 
Правовий режим 
державних реєстрів та 
їх роль у здійсненні 
господарської 
діяльності: збірник 
матеріалів науково-
практичного семінару 
(21 квітня 2017 року) / 
упор. М. С. Долинська 
— Львів: Кафедра 
господарсько-
правових дисциплін 
факультету № 6 
ЛьвДУВС, 2017. – С. 



21–23.
2. Шайда Н. К. 
Порядок створення і 
реєстрації друкованих 
ЗМІ / Наталія Шайда 
/ Правовий режим 
державних реєстрів та 
їх роль у здійсненні 
господарської 
діяльності: збірник 
матеріалів науково-
практичного семінару 
(21 квітня 2017 року) / 
упор. М. С. Долинська 
– Львів : Кафедра 
господарсько-
правових дисциплін 
факультету № 6 
ЛьвДУВС, 2017. – С. 
63.
3. Шайда Н. К. 
Комунікативна 
стратегія суду як 
чинник зростання 
довіри до судової 
влади / Наталія 
Шайда // Теоретико-
прикладні проблеми 
правового 
регулювання ТЗЗ в 
Україні: тези 
регіональної науково-
практичної 
конференції (16 
лютого 2017 року) / 
упор. В. К. Грищук. – 
Львів : ЛьвДУВС, 2017. 
– С. 486–487.
4. Шайда Н. К. 
Правові ризики 
судової журналістики 
/ Наталія 
Шайда//Сучасна 
українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
“Журналістики” / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. –  Львів: 
ПАІС, 2019. –  С.21–
22.
5. Шайда Н. К. 
Висвітлення роботи 
судів в соціальних 
мережах / Наталія 
Шайда // Актуальні 
правові проблеми 
господарської 
діяльності в Україні: 
збірник тез доповідей 
учасників науково-
практичного семінару 
/ Упорядники: М. С. 
Долинська, В. О. 
Кучер. Львів : 
ЛьвДУВС, 2019. – С. 
85.
6. Шайда Н. К. Аналіз 
інформаційного 
наповнення сайтів 
державних установ 
Львівщини / Наталія 
Шайда // Актуальні 
правові проблеми 
господарської 
діяльності в Україні: 
збірник тез доповідей 



учасників науково-
практичного семінару 
(30 травня 2019) / 
Упорядники: М. С. 
Долинська, В. О. 
Кучер. Львів: 
ЛьвДУВС, 2019. – С. 
106.
7. Шайда Н. К. 
Особливості 
авторської позиції в 
журналістському 
тексті / Рудик М. С., 
Шайда Н. К., Бердак 
Х. М. – 2021. – С. 213–
216.
8. Шайда Н. К. 
Інформація як 
інструмент впливу 
ЗМІ на громадську 
думку / Рудик М. С., 
Шайда Н. К., Бердак 
Х. М. // VI 
International Scientific 
and Practical 
Conference, Харків, 
Україна, 26-28 грудня 
2021 – Харків, 2021. – 
С. 1037-1042. 6.1.6.2
9. Рудик М. С. 
Специфіка 
журналістської освіти 
в час російсько-
української війни. / 
Рудик М. С., Шайда Н. 
К. // Всеукраїнська 
науково-практична 
онлайн-конференція 
«Регіональна 
журналістика в 
Україні: історія, реалії, 
виклики, 
перспективи» : 
Матеріали 
Всеукраїнська 
науково-практична 
онлайн-конференція 
«Регіональна 
журналістика в 
Україні: історія, реалії, 
виклики, 
перспективи», м. 
Полтава, Україна, 6-7 
жовтня 2022 – м. 
Полтава, 2022.
10. Шайда Н. К. 
Питання етики в  
роботі над матеріалом 
у жанрі судового 
репортажу / Наталія 
Шайда // 
Журналістика 
майбутнього: 
виклики, тенденції, 
перспективи розвитку 
ЗБІРНИК матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції у рамках 
міжнародного проєкту 
Європейського Союзу 
ERASMUS+КА2 
«Journalism Education 
for Democracy in 
Ukraine: Developing 
Standards, Integrity 
and Professionalism» 
(DESTIN) 
(«Журналістська 
освіта задля 
демократії в Україні: 



розробка стандартів, 
доброчесність та 
професіоналізм») – 
Львів, 2022. – С. 178–
180.
+ 14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 



тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. 2022-2023 н.р. – 
членкиня журі 
проведення 
університетського 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
журналістики 
(спеціальність 
«журналістика").
+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
1. з 2014 р. і до тепер – 
членкиня Асоціації 
випускників 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
2. з 2015 р. і до тепер – 
консультант 
Господарського суду 
Львівської області та 
Західного 
апеляційного 
господарського суду у 
сфері комунікації.
3. з 2022 р. і до тепер 
– членкиня Вченої 
Ради факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. з 2016 р. і до тепер –  
тренер Львівського 
регіонального 
відділення 
Національної школи 
суддів України у сфері 
налагодження зв’язків 
з журналістами та 
громадськістю в судах.
2. з 2015 р. і до тепер – 
прес-секретар 
Господарського суду 
Львівської області.
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 06 по 13 листопада 



2022 року –проходила 
стажування в 
Німеччині Das 
Moldova-Institut 
Leipzig (MIL) 
“Підтримка 
компетенції 
візуальної грамотності 
в регіонах для 
консолідації 
демократії”.

111467 Войтович 
Наталія 
Олегівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 060918, 
виданий 

29.06.2021

17 Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості

Диплом спеціаліста 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
10197178, виданий 
30.06.1998 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом магістра 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ДМ № 
001680, виданий 
15.07.1999 
р.,спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: магістр 
журналістики).

Диплом про 
перепідготовку 
факультету 
гуманітарно-
природничого 
Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського
національного 
університету імені 
Івана Франка (12 ДСК 
№ 256454, виданий 
08.02.2013 р., 
кваліфікація: 
психолог, викладач).

Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій, 
спеціальність 27.00.01 
‒ теорія та історія 
соціальних 
комунікацій (ДК № 
060918, виданий 
29.06.2021 р.).

Педагогічний стаж – 
18 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 5, 10, 
12, 14, 15, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 



професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Eleonora Kryvka1, 
Olha Mitchuk, Olha 
Bykova, Myroslava 
Rudyk, Olga 
Khamedova & Nataliia 
Voitovych Social Media 
Applications as an 
International Tool for 
the Development of 
English-Language 
Communicative 
CompetenciesJournal 
of Curriculum and 
Teaching Vol. 11, No. 6; 
Special Issue, 2022. S. 
1-15 
(http://jct.sciedupress.c
om) (Sсopus)
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Інфомедійна 
грамотність онлайн: 
посібник для тренера 
/ за заг. ред. 
Тараненко О. / 
Розроблено в рамках 
проєкту «Вивчай та 
розрізняй: інфо-
медійна грамотність». 
Київ : IREX, 2021. 400 
с. (автор 5 вправ).
2. Конструктор вправ. 
Збірник практичних 
завдань з 
інфомедійної 
грамотності, 
інтегрованої до 
фахової підготовки 
студентів-журналістів. 
Колектив авторів. 
Відп. ред. та упоряд. 
Будівська Г., Дуцик Д., 
Тараненко О. Київ: 
IREX, 2022. (автор 7 
вправ) https://e-
courses.jta.com.ua/e-



manuals/konstruktor-
vprav-irex/
+ 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості», «Етично-
правові норми 
журналістики», 
«Медіаграмотність», 
«Організація роботи 
пресслужби», 
«Політичний імідж у 
комунікаційному 
просторі», 
«Психологія 
політичної реклами», 
«Критичне 
мислення», 
«Медіаграмотність: 
технології та 
практичне 
застосування», 
«Журналістська 
майстерність».
2. Методичні 
рекомендації:
1. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
2. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої 
(переддипломної) 
практики для 
студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я., Л. 
Імбіровська-



Сиваківська, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
3. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації до 
написання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
на здобуття другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за  
спеціальністю 061 – 
«Журналістика» 
денної та заочної 
форм навчання /  С. Т. 
Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
4. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л. А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
5. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчальної практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
6. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчально-
ознайомчої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
        + 5) захист 



дисертації на здобуття 
наукового ступеня:
1. 04 травня 2021 року 
– захист дисертації на 
тему «Правові, етичні 
та соціально-
психологічні аспекти 
політичної реклами 
як складової 
соціальних 
комунікацій» на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради  К 08.051.19 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара. 
Спеціальність 27.00.01 
– теорія та історія 
соціальних 
комунікацій.
         + 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. у період 08-12.03. і 
22-24.03.2017 року 
була запрошена до 
Жешівського 
університету 
(Польща) і читала 
курс лекцій 
«Прикордонна преса 
(українсько-
польська)» для 
студентів напряму 
«журналістика та 
соціальні 
комунікації».
2. у період 11-12 квітня 
2018 року була 
запрошена до 
Жешівського 
університету 
(Польща) і читала 
курс лекцій 
«Прикордонна преса 
(українсько-
польська)» для 
студентів напряму 
«журналістика та 
соціальні 
комунікації». 
3. з 2018 по 2022 рр. – 
участь у 
міжнародному проєкті 
DESTIN Erasmus +  
КА2 Capacity Building 
– учасник проєкту. 
4. з березня 2020 р. – 
червень 2022 р. –
участь у проєкті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність», який 
виконується Радою 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 



науки України та 
Академією української 
преси – керівник від 
навчального закладу 
(ЛНУ ім. І. Франка). 
5. 2-3 квітня 2019 року 
була запрошена як 
гість і брала участь у 
дебатах «Світлі та 
темні сторони праці 
журналіста» в рамках 
«ХІІ Дні полоністики 
та журналістики», які 
відбулися в Інституті 
полоністики і 
журналістики 
Жешувського 
університету, м. 
Жешув, Польща.
6. з вересня 2020 р. по 
лютий 2021 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»  на 
зйомки відео уроків 
«П’ятихвилинка медіа 
грамотності» − 
керівник проєкту. 
7. з жовтня 2021 р. по 
лютий 2022 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» на 
онлайн курс 
«Медіаграмотний 
світ» − керівник 
проєкту. 
8. з 2022 по 2024 рр. − 
учасниця проєкту 
Центру досконалості 
імені Жана Монне 
“Західнодноукраїнськ
ий дослідницький 
центр з європейських 
студій" - “Спільні 
політики ЄС: стратегії 
узгодження для 
України” (EUCPASU).
        + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Natalija Wojtowicz 
Wplyw 
przedwyborczych 
sondazy na opinie 
publiczna // Adepci 
dziennikarstwa o 
dziennikarstwie. Mlode 
dziennikarstwo. – 
Rzeszow, 2017. – 
S.187–195.
2. Войтович Н. О. 
Революція гідності – 
1500 днів опісля  / 
Наталія Войтович  // 
РІА-Львів. – 2017. – 
листопад. – С. 4–5. 
3. Войтович Н. О. 
Андрій Садовий: 



«Цього року львів’яни 
стали дорослішими та 
краще пізнали себе» / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2017. – 
грудень. – С. 12–13. 
4. Войтович Н. О. 
Орест Фредина: «Небо 
і земля нині 
торжествують» / 
Наталія Войтович  // 
РІА-Львів. – 2018. – 
січень. – С. 15. 
5. Войтович Н., 
Ковальчук Я. Дмитро 
Добродомов: «Тільки 
разом ми зможемо!» /  
Наталія Войтович, 
Яна Ковальчук // РІА-
Львів. – 2018. – 
червень. – С. 8–10. 
6. Войтович Н. О. Ігор 
Юхновський: «Перш 
за все, ми повинні 
побудувати націю» / 
Наталія Войтович // 
Голос України. – 2018. 
– 18 лип. – С. 9.
7. Войтович Н. О. Чи 
щасливою буде 7? / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
серпень. – С. 8–9. 
8. Войтович Н. О. 
Сергій Бурко: 
«Найважливіше, щоб 
слухач був 
задоволеним» / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
листопад. – С. 48.
9. Войтович Н. О. Дім, 
який збудував Франко 
/ Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
грудень. – С. 52–53.
10. Войтович Н. О. 
Антон Ковач: «У 
дрібницях Господь 
заклав максимальну 
красу» / Наталія 
Войтович // РІА-
Львів. – 2018. – 
грудень. – С. 54–55.
11. Войтович Н. О. 
Ілько Лемко: 
«Радянський контент 
може бути вимитий зі 
свідомості і світогляду 
людини, якщо 
відмовитись від 
нього» / Наталія 
Войтович // РІА-
Львів. – 2019. – січень. 
– С. 27.
12. Войтович Н. О. 
Балтійські береги / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
січень. – С. 36–38.
13. Войтович Н. О., 
Формос Ю. В. Віктор 
Бронюк: «Найкраща 
професія – обрана за 
покликом серця» / 
Наталія Войтович, 
Юлія Формос // РІА-
Львів. – 2019. – 
березень. – С. 50–51. 
14. Войтович Н. О. 
Львівські палаци / 



Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
березень. – С. 38–39.
15. Войтович Н. О. 
Непопсова Індія / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
березень. – С. 42–43.
16. Войтович Н. О. 
Глянцевий журнал з 
матовою обкладинкою 
/ Наталія Войтович // 
Крізь роки і долі: 
львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах… – Львів : 
ПАІС. – 2019. – С. 112–
114.
17. Войтович Н. О., 
Іванців Х. Р., Іванців-
Гріга І. С. Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
медіа / Наталія 
Войтович, Христина 
Іванців, Ірина 
Іванців-Гріга // 
Science and Education 
a New Dimension. 
Humanities and Social 
Sciences, VII(36), I.: 
214. – Будапешт, 2019. 
– С. 52–55.
18. Войтович Н. О., 
Формос Ю. О. 
Проблема сексизму у 
засобах масової 
інформації / Наталія 
Войтович, Юлія 
Формос // Професійне 
становлення 
журналіста: традиції 
та нові підходи : 
збірник матеріалів 
Третьої міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених. – 
Львів : Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 29–34.
19. Voitovych N. O. The 
influence of journalism 
and blogosphere on the 
Ukrainian political 
situation / N. O. 
Voitovych, A. Konyk // 
Adepci dziennikarstwa 
o dziennikarstwie. 
Mlode dziennikarstwo 
4. Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 
Rzeszow. – 2021. – P. 
13–23.
20. Войтович Н. О. 
Добра співпраця дає 
гарні успіхи / Наталія 
Войтович //  
Львівщина медійна. ‒ 
жовтень-грудень 2021. 
‒ № 8. ‒ С. 2
21. Войтович Н. О. 
Медіаграмотність для 
студентів Львівського 
національного 
університету ім. І. 
Франка: виклики 



реалізації / Наталія 
Войтович // Методика 
інтеграції в проєкті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»: збірник 
матеріалів / Редкол.: 
В. Ф. Іванов (голов. 
ред.) [та ін.]. – Київ: 
Академія української 
преси, IREX, Центр 
вільної преси, 2022. – 
160 с. – С. 28–36.
Тези:
1. Войтович Н. О. 
Рекламно-
інформаційні 
технології політичної 
реклами / Наталія 
Войтович // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2016 рік (секція 
«Журналістика»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 14–16 
2. Войтович Н. О. 
Критичне мислення 
як протидія 
маніпулятивним 
технологіям / Наталія 
Войтович // Соціальні 
комунікації: 
інструменти, 
технології і практика: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 22-23 
жовтня 2019 р. – 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. – С. 
72–75
3. Войтович Н. О. 
Критичне мислення 
як компонента 
протидії 
маніпулятивним 
технологіям під час 
виборчих кампаній / 
Наталія Войтович // 
Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. – С. 8–9.
4. Войтович Н. О. 
Друга конференція 
проекту «DESTIN. 
Journalism Education 
for Democracy in 
Ukraine: Developing 
Standards, Integrity 
and Professionalism» / 
Наталія Войтович // 
КНУ імені Тараса 
Шевченка. – Київ, 
Україна. –13-17 травня 
2019 р.
5. Войтович Н. О. 
Фактчекінг як умова 
якісної журналістики 



/ Наталія Войтович // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2020. – С. 
18–20.
6. Войтович Н. О. 
Фейки та пропаганда, 
як методи 
інформаційної війни / 
Наталія Войтович // 
Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. (Львів, 9 
травня 2022 р.) / 
Упорядники: 
Мальський М.З., 
Лещенко Л.В., Кучик 
О.С., Вовк Р.В. – 
Львів: Факультет 
міжнародних відносин 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2022. – С. 26–29.
7. Войтович Н. О. 
Дотримання 
положень академічної 
доброчесності у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка / 
Наталія Войтович // 
Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності: 
збірник наукових есе 
учасників 
дистанційного етапу 
наукового стажування 
для освітян 
(Республіка Польща, 
Варшава, 24.01 – 
04.03.2022) / уклад. 
Ю. Главчева; 
Польсько-українська 
фундація «Інститут 
Міжнародної 
Академічної та 
Наукової Співпраці»; 
Духовна Академія 
Університету 
Кардинала Стефана 
Вишинського; 
Фундація ADD. 
Варшава, 2022. – 
С.15–17.
8. Bartosz Hordecki, 
Jędrzej Skrzypczak, 
Natalia Wojtowicz 
Narracje medialne 
dotyczące uchodźców z 
Ukrainy w Polsce po 24 
lutego 2022 roku – 
szanse i wyzwania / 
Bartosz Hordecki, 
Jędrzej Skrzypczak, 
Natalia Wojtowicz // 
Мультидисциплінарні 
підходи до аналізу 
суспільно-політичних 
проблем в умовах 



російсько-української 
гібридної війни: 
матеріали 
міжнародного 
круглого столу: 28 
квітня 2022 р. – Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2022. – С. 
27–30.
9. Formos Y., Voitovych 
N. L’équilibre entre les 
sexes dans les médias 
ukrainiens pendant la 
guerre russo-
ukrainienne /  Y. 
Formos, N. Voitovych 
// The 4th 
International scientific 
and practical 
conference “Discussion 
and development of 
modern scientific 
research” (October 18-
21, 2022) Helsinki, 
Finland. International 
Science Group. – 2022. 
– Р. 133–135 (487 p.).
10. Войтович Н. О. 
Гейміфікація у 
навчальному процесі: 
плюси та мінуси / 
Наталія Войтович // 
Актуальні проблеми 
сучасного 
журналістикознавства 
: збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2021 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2022. – С. 
20–22.
11. Voitovych N., 
Formos Y. 
Lesrécitscommoutildeg
uerredel`information 
// The 6th 
International scientific 
and practical 
conference 
“Multidisciplinary 
scientificnotes. Theory, 
history and practice” 
(November 01 – 04, 
2022) Edmonton, 
Canada. International 
Science Group. – 2022. 
– P. 218–220 (712 p.).
12. Войтович Н. О. 
Розвиток навичок 
критичного мислення 
та медіаграмотності у 
населення як спосіб 
протидії російській 
пропаганді в 
інформаційній війні / 
Наталія Войтович // 
Журналістика 
майбутнього: 
виклики, тенденції, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
18-19 жовт. 2022 р.). 
Львів : Простір-М, 
2022. C.297-299 (312 



с.).\
13. Войтович Н. О. 
Журналістська етика 
через призму ідей 
гуманізму Григорія 
Сковороди / Наталія 
Войтович // Григорій 
Сковорода у 
сучасному 
багатовимірному світі 
: зб. тез VIIІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 16 листопада 
2022 р.) / за ред. чл.-
кор. НАН України, д-
ра філос. наук, проф. 
В. П. Мельника ; відп. 
за вип. В. М. Качмар, 
Л. В. Рижак, Н. І. 
Жигайло, Ю. В. 
Максимець. – Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. – С. 65–67 (316 
с.).
+ 14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 



робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівник наукового 
кола «Науковий 
гурток» студентів 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (20 
студентів).
2. Петро Козак зайняв 
призове місце (1 
місце) на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 2021-
2022 н.р.
+ 15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-



творчого) рівня):
1. 2019 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала 1 місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема: «Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
українських 
друкованих ЗМІ».
2. 2019 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала ІІІ місце на 
ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Київ. 
Тема: «Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
українських 
друкованих ЗМІ».
3. 2020 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала 1 місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема «Історично-
культурна спадщина 
малих населених 
пунктів Львівської 
области (Творчий 
захист).
4. 2020 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала ІІІ місце на 
ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Київ. 
Тема «Історично-
культурна спадщина 
малих населених 
пунктів Львівської 
области (Творчий 
захист)».
5. 2021 р. – Науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика 
Катерини Рязанцевої, 
яка отримала ІІ місце 
на ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 



Тема «Протидія 
фейкам у мас-медіа у 
період пандемії 
COVID-19».
6. 16 листопада 2020 
року  – підготовка 
учнів секції 
«Журналістика» 
Всеукраїнського 
конкурсу «Нове 
покоління задає тобі 
ритм» у рамках 
проекту «Youth 
MediaLab» – Катерина 
Рязанцева, Софія 
Мельник, Сніжана 
Студена, Нік Нестер – 
м. Київ – 1 місце.
+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
1. з 2006 р. – 
членкиня 
Національної спілки 
журналістів України.
2. з 2011 р. – членкиня 
правління Асоціації 
випускників 
факультету 
журналістики  
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
3. 2014 р. – медіа-
юрист у ГО 
«Молодіжне 
об’єднання 
Львівський 
Євромайдан».
4. 2014 р. – 
співзасновник ГО «Ти 
– Медіа», заступник 
голови, член 
правління.
5. 2016 р. – 
відповідальний 
секретар первинної 
журналістської 
організації НСЖУ 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
6. з 2017 р. – членкиня 
правління Львівської 
обласної організації 
НСЖУ;
7. з 01 по 30 червня 
2017-2020 рр. – 
організатор літньої 
школи журналістики 
МАН «Journlab» у 
якій брали участь учні 
закладів загальної 
середньої освіти м. 
Львова;
8. 2018 р. – 
сертифікований 
тренер з 
медіаграмотності (DW 
Akademie Europe and 
Central Asia 
(Німеччина), 
Академія української 
преси;
9. з вересня 2020 р. по 



лютий 2021 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»  на 
зйомки відео уроків 
«П’ятихвилинка медіа 
грамотності» − 
керівник проєкту;
10. 2021 р. – членкиня 
клубу для тренерів 
«Майстерня 
медіаграмотності»;
11. 2021 р. – 
співзасновник ГО 
«Український форум 
викладачів медіа і 
журналістики», 
заступник голови, 
член правління;
12. з жовтня 2021 р. по 
січень 2022 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» на 
онлайн курс 
«Медіаграмотний 
світ» − керівник 
проєкту;
13. 2022 р. – членкиня 
журі ІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України;
14. 2022 р. – членкиня 
ГО «Українська 
Асоціація 
Європейських 
Студій»;
15. 2023 р. – членкиня 
секретаріату 
Львівської обласної 
організації НСЖУ;
16. редактор-
консультант 
навчальної 
студентської газети 
«Молодий 
Журналіст»;
17. 2023 р. – членкиня 
Науково-методичної 
ради факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1994-1995 рр. – 
журналіст-стажер 
газети   “Молода 
Галичина”.
2. 1995-1998 рр. – 
журналіст, редактор 
сторінки “Культура”, 
“Жіноча сторінка” в 
газеті “Експрес”.
3. 1996-1998 рр. – 
власкор газети 
“Франкова криниця” 
(м. Трускавець).



4. Фрілансер газет 
“Високий Замок”, 
“Міліцейський 
кур’єр”, “Міст”, “Твій 
захисник”, журналів 
“Універсум”, 
“Медіакритика”.
5. 2005-2006 рр. – за 
сумісництвом 
відповідальний 
секретар газети 
«Іскра-Інформ», 
фахівець зв’язків з 
громадськістю та 
пресою ВАТ «Іскра».
6. 2006-2014 рр. – 
головний редактор 
студентської газети 
«Молодий 
Журналіст».
7. 2010-2011 рр. – 
Головний редактор 
газети «Наш Вулик».
8. 2017-2019 рр.  – 
випусковий редактор 
глянцевого журналу 
«РІА-Львів».
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 11 грудня по 17 
грудня 2017 року, в 
рамках співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Варшавським 
університетом 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування на 
факультеті 
журналістики, 
інформації та 
бібліології.
2. з 15 листопада 2018 
р. по 14 листопада 
2020 рр. проходила 
міжнародне 
стажування в DESTIN 
Erasmus +  КА2 
Capacity Building 
Проєкт Journalism 
Education for 
Democracy in Ukraine: 
Developing Standards, 
Integrity and 
Professionalism. 
Сертифікат 598964-
EPP-1-2018-1-UK-
EPPKA2-CBHE-JP.
3. з 05 по 11 жовтня 
2019 року, в рамках 
співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
університетом Ліннеус 
м. Калмар (Швеція) 
перебувала у 
науковому 
відрядженні на 
факультеті медіа та 
журналістики. 6-10 
жовтня  брала участь у 
науково-практичному 
семінарі 
«Журналістська 
освіта: досвід Швеції» 



в рамках проєкту 
Еразмус +КА2.
4. з 20 грудня 2019 р. 
по 02 лютого 2020 р., 
в рамках співпраці 
між Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Інститутом 
полоністики та 
журналістики 
Коледжу гуманітарних 
наук Жешівського 
університету 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування.
5. з березня 2020 р. до 
тепер керівник від 
навчального закладу 
(ЛНУ ім.І.Франка) у 
проєкті «Вивчай та 
розрізняй: інфо-
медійна грамотність», 
який виконується 
Радою міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси.
6. з 20 по 30 вересня 
2020 року проходила 
онлайн-школу 
«Digital-teacher: 
онлайн інструменти у 
навчанні 
медіаграмотності» від 
ГО «Академія 
Української преси», 
загальна тривалість 
онлайн-школи 15 
годин, сертифікат 
№AUP-78-SEP-20. 
7. з 01 жовтня 2020 
року по 23 січня 2021 
року проходила курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 
Модуль 3. Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади», 1 
кредит у Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Сертифікат СВ № 
02070987/000141-21.
8. брала участь у циклі 
вебінарів на тему 
«Ігри експертів: 
мистецтво 
маніпуляції» від ГО 
«Академія Української 
Преси» за фінансової 
підтримки Фонду 
Конрада Аденауера 
(Німеччина). Загальна 
тривалість 36 годин. 



Сертифікати № AUP-
177-OCT-20 від 15-16 
жовтня 2020 р. (9 
год.), № AUP-191-
OCT-20 від 20-21 
жовтня 2020 р. 
(9год.), № AUP-264-
OCT-20 від 26-27 
жовтня 2020 р. 
(9год.), № AUP-322-
OCT-20 від 29-30 
жовтня 2020 р. (9 
год.). 
9.  19-28 жовтня 2020 
року та 9-18 листопада 
2020 року  проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проєкту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка). 
Сертифікат – 30 
годин.
10. з 19 по 28 жовтня 
2020 року та з 9 по 18 
листопада 2020 року 
проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проєкту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала Асоціації 
з міжнародних питань 
(Чеська республіка).
11. 22 січня та 11 
червня 2021 року 
проходила 
навчальний курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка.
12. 20 лютого 2021 
року організувала 
локальну дискусію 
Широке коло:  «ЗДО:  
батьківські, 
виховательські та 
дитячі  очікування» 
на Другій 
Міжнародній 
педагогічній 
стрітенській онлайн-
конференції «Освітнє 
Дитинство в 20-х 
роках ХХІ ст.: 
виклики та 
можливості» 
організованої 



Департаментом освіти 
і науки Львівської 
обласної державної 
адміністрації, КЗ ЛОР 
«Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти», 
Львівським обласним 
центром Гуманної 
Педагогіки, 
Об'єднанням 
українців у Польщі та 
Спілкою українських 
учителів і виховників 
у Великій Британії.
13. з 20 лютого по 21 
лютого 2021 року 
проходила наукове 
стажування у ГО 
Львівського обласного 
центру гуманної 
педагогіки.
14. з 09 по 25 березня 
2021 року проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проекту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка). 
Сертифікат – 20 
годин.
15. з березня по 
травень 2021 
рокуучасниця 
щотижневих наукових 
онлайн-семінарів 
«Spotkania 
Warsztatowe IPiD», які 
проводить Інститут 
полоністики і 
журналістики 
Жешівського 
університету, Польща.
16. брала участь у 
вебінарах від ГО 
«Академія Української 
Преси» за фінансової 
підтримки Фонду 
Конрада Аденауера 
(Німеччина) 
«Політична 
медіаграмотність: як 
не стати 
«електоратом» в руках 
політичних 
«Карабасів» 
(сертифікат № AUP-
872-APR-21 від 12-13 
квітня 2021 р. (9 год.)  
та «Як перевірити 
заяви політиків без 
детектора брехні» 
(сертифікат № AUP-
894-APR-21 від 15-16 
квітня 2021 р. (9 год.). 
17. 21 квітня 2021 року 
провела вебінар для 
студентів 
Ягелонського 
університету (м. 
Краків, Польща) на 



тему: «Медіаосвіта в 
Україні: інфомедійна 
грамотність».
18. 23 квітня 2021 року 
тренерка-спікерка з 
представлення досвіду 
викладання 
інфомедійної 
грамотності онлайн на 
п’ятій онлайн 
«Майстерні 
медіаграмотності» у 
рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність», який 
виконується Радою 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси.
19. з квітня 2021 р. по 
жовтень 2021 р. брала 
участь у вебсемінарі з 
питань політичної 
медіаграмотності, 
медіаграмотності та 
критичного мислення, 
програма для тренерів 
з медіа грамотності 
(Академія української 
преси). Сертифікати: 
AUP-1043-JUL-21 (30 
годин, 1 кредит), AUP-
947-MAY-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
872-APR-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
894-APR-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
1353-OCT-21 (9 годин, 
0,3 кредити).
20. 02 липня 2021 
року провела тренінг 
на тему 
«Журналістські 
стандарти» для учнів 
Літньої школи для 
обдарованої молоді 
Львівщини 
організованої за 
підтримки Львівської 
обласної Малої 
академії наук.
21. 22 жовтня 2021 
року доповідачка на 
вебінарі «Естафета 
чемпіонів» на тему 
«Обмін досвідом 
інтеграції 
інфомедійної 
грамотності в 
навчальний процес 
закладів – учасників 
проєкту. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка» в 
рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність».
22. з 26 по 29 жовтня 
2021 року брала участь 



у тренінгу "Від 
дезінформації до 
фейків: декодування 
маніпулятивного 
контенту" при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1413-OCT-21 (9 
год., 0,3 кред.).
23. з 29 листопада по 
24 грудня 2021 року 
проходила 
підвищення 
кваліфікації МАН 
ІППО «Розвиток 
творчих здібностей 
учнів на гурткових 
заняттях» у 
Комунальному 
закладі Львівської 
обласної ради 
«Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти». 
Сертифікат AAЯ-1394 
(30 год.).
24. проходила 
підвищення 
кваліфікації за 
загальною 
короткостроковою 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
“Медіаосвіта та 
прикладні соціально-
комунікаційні 
технології” у 
Навчально-
методичному центрі 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації, 
ДНІПРОВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ З 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ 
ГОНЧАРА та 
отримала сертифікат 
на 60 год 2 кред. № 
ПК21 № 02066747-312 
від 30 листопада 2021 
р.
25. проходила онлайн-
курс для журналістів 
«У фокусі – Крим» від  
ГО «Національна 
спілка журналістів 
України». Сертифікат  
№ NUJU-001-OCT-
DEC-21 (30 год.) від 20 
грудня 2021 р.  
26. з 29 січня по 11 
червня 2022 року 
брала участь у семи 
засіданнях відкритого 
клубу тренерів з 
інфомедійної 
грамотності. 
Сертифікат № L2D-
MM-135 (15 год.) за 
«Майстерня 
медіаграмотності. 
27. з 24 січня по 04 
березня 2022 року 
проходила наукове 
стажування на тему: 
«Академічна 
доброчесність» у 
Вищому Семінаріуму 



Духовного 
університету UKSW, 
Варшава (Польща). 
Сертифікат № KW-
040322/036 (180 год. 
6 кред.).
28. проходила 
міжнародне наукове 
стажування 
«Академічна 
доброчесність» 
(онлайн) (Вищий 
Семінаріум Духовного 
університету UKSW, м. 
Варшава, Польща). 
Сертифікат на 180 год 
6 кред. № KW-
040322/036 від 4 
березня 2022 р.
29. 11 квітня 2022 року 
проходила навчання 
на Національній 
онлайн-платформі 
Дія. Цифрова освіта 
"Цифрограм 2.0" при 
Міністерстві цифрової 
трансформації 
України. Сертифікат 
№ D0000720580 
рівень С1.
30. з 23 по 29 червня 
2022 р., в рамках 
співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Інститутом 
полоністики та 
журналістики 
Коледжу гуманітарних 
наук Жешівського 
університету 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування.
31. проходила 
підвищення 
кваліфікації для 
викладання курсів 
«Медіабезпека» та 
«Журналістська 
майстерність». 
Сертифікат № AUP-
1672-MAY-22 від 17 
травня 2022 р. (4 год.) 
від ГО «Академія 
Української Преси» за 
фінансової підтримки 
Фонду Конрада 
Аденауера 
(Німеччина). 
32. з травня по 
червень 2022 року 
проходила 
навчальний курс 
«Журналістика в 
умовах  воєнного 
часу», який проводила 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка) в 
межах проєкту 
«Підвищення якості 
підготовки молодих 
журналістів України». 
Сертифікат на 12 год. 
33. з травня по 
червень 2022 року 
проходила 
навчальний курс 



«Журналістика в 
умовах воєнного часу» 
у межах проєкту 
«Підвищення якості 
підготовки молодих 
журналістів в Україні» 
при Асоціації з 
міжнародних питань. 
Чеська республіка. 
Сертифікат 12 год.
34. 17 травня 2022 
року брала участь у 
тренінгу «Особиста 
безпека та правила 
роботи журналістів в 
умовах війни» при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1672-MAY-22 (4 
год. 0,2 кред.).
35. 20 липня 2022 
року брала участь у 
тренінгу «Фінансові 
шахрайства в 
інтернеті під час 
війни» при Академії 
української преси. 
Сертифікат № AUP-
1874-JUL-22 (4 год. 
0,2 кред).
36. 22 липня 2022 
року  брала участь у 
тренінгу «Особиста 
фінансова безпека під 
час війни» при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1899-JUL-22 (4 
год. 0,2 кред.).
37. проходила 
стажування «Цифрові 
інструменти Google 
для освіти» базовий та 
середній рівень, яке 
проходило онлайн в 
ТОВ “АКАДЕМІЯ 
ЦИФРОВОГО 
РОЗВИТКУ” з 5 
вересня по 25 вересня 
2022 року. 
Сертифікати № 
GDTfE-02-05173 (30 
годин 1 кредит) від 18 
вересня 2022 р., № 
GDTfE-02-С-02097 (15 
годин 0,5 кредити)  
від 25 вересня 2022 р.
38. проходила 
стажування «Сучасні 
методи та інструменти 
у  викладанні 
журналістики», яке 
проходило онлайн в 
ГО «Український 
інститут медіа й 
комунікацій» у 
співпраці з Deutsche 
Welle Akademie за 
фінансової підтримки 
Федерального 
міністерства та 
розвитку Німеччини 
(BMZ)  16 вересня по 2 
грудня 2022 року. 
Сертифікат (180 годин 
6 кредитів) ГО 
«Український інститут 
медіа й комунікацій».
39. проходила 
міжнародне 
стажування «DIGITAL 



FUTURE: BLENDED 
LEARNING», яке 
проходило онлайн за 
підтримки 
Університету 
прикладних наук 
Анхальт (Hochshule 
Anhalt, HSA) 
(Німеччина) на базі 
DUDIZ (німецько-
український центр 
цифрових інновацій) 
16 жовтня по 30 
листопада 2022 року. 
Сертифікат (180 годин 
6 кредитів) № DN 
202211166 Університет 
прикладних наук 
Анхальт (Hochshule 
Anhalt, HSA) 
(Німеччина).
40. з 05 по 11 
листопада 2022 року у 
зв’язку із реалізацією 
проекту 
«Журналістська освіта 
задля демократії в 
Україні: розробка 
стандартів, 
доброчесність та 
професіоналізм» в 
рамках проєкту 
Еразмус+ КА2 
проходила 
міжнародне наукове 
стажування в 
Університеті Адама 
Міцкевича (м. 
Познань, Польща).
41. спільно з 
Варшавським 
університетом, 
факультетом 
журналістики, 
інформації та 
бібліології (Польща)  і 
сайтом WPROST 
організували  проект 
"Щоденники війни". 
Опубліковано більше 
20 матеріалів про 
війну в Україні. 
42. сертифікат СВ № 
02070987/000141-21 
за 1 модуль «Основні 
засади сучасної 
системи вищої освіти» 
з програми 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» як 
підвищення 
кваліфікації.
43.  з 23-24 листопада 
2022 року брала 
участь в онлайн-
вебінарах «Ігри 
експертів. 
Маніпуляції: імперія 
завдає удару, яке 
проводило ГО 
«Академія Української 
преси” і «Ігри 
експертів. 
Маніпуляції: імперія 
завдає удару». 
Сертифікат № AUP-



NOV-22/2353 (24 
годин 0,8 кредиту).

52661 Лозинський 
Мар`ян 
Володимиро
вич

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024708, 
виданий 

03.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020216, 
виданий 

30.10.2008

30 Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості

Диплом Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ИВ-I № 
093758, виданий 
29.06.1983 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
історичних наук, 
спеціальність 07.00. 
01 – „Історія України” 
(ДК № 024708,  
виданий 30.06.2004 
р.).

Атестат доцента 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (12 ДЦ 
№ 020216, виданий 
30.10.2008 р.).

Педагогічний стаж – 
34 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 8, 12, 
19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
           + 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1 Лозинський М. В. 
Тематичний аналіз 
історіографічних 
праць про Чин Св. 
Василія Великого (за 
матеріалами наукових 
видань української 
діаспори другої 
половини ХХ 
століття) / Мар’ян 
Лозинський // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2018. 



– Вип. 44. – С.75–80.
2. Лозинський М. В. 
Внесок Василіянських 
учених в українську 
історіографію в 
контексті наукової 
періодики у другій 
половині XX ст. / 
Мар’ян Лозинський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2020. 
–  Вип. 48. – С. 13–21.
3. Лозинський М. В. 
Університетське 
наукове видання 
“Доповіді та 
повідомлення” / 
Мар’ян Лозинський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. – 2019-
2021. – Спецвипуск. С. 
580–589.
4. Лозинський М. В. 
Основні штрихи до 
книговидавничої 
діяльності 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (кінець 
90-х років ХХ ст. – 
перші два десятиліття 
ХХІ ст.) / Мар’ян 
Лозинський // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
історична. – 2022. – 
Вип. 51 – С. 25–33. – 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2022.51.11392.
            + 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Лозинський М. В. 
Василіянські 
періодичні наукові 
видання у діаспорі : 
навчальний посібник 
/ Мар’ян Лозинський. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2020. – 
84 с.
           + 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 



вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості»,  
«Організація роботи в 
ЗМІ», 
«Комунікаційно-
видавничі процеси».
           + 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 
1. член редакційної 
ради багатотомного 
науково-
просвітницького 
серійного видання
Всеукраїнської 
організації 
«Меморіал», зокрема: 
«На шляху 
відновлення та 
утвердження 
державності» м. Київ, 
2018 р.
“За Україну, за ЇЇ 
долю, за честь і славу 
за народ”. м. Київ, 
2022 р.
2. член редакційної 
колегії енциклопедії 
«Світова історія ХХ-
ХХІ століть». Том 1.
2020 р., Том 2. 2021 р.
         + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Лозинський М. В., 
Гоцур О. Геополітична 
стратегія України як 
журналістикознавча 
наукова проблема: до 
історіографії питання. 
/ Мар’ян Лозинський, 



Оксана Гоцур // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2017. 
– Вип. 43. – С.110–120.
2. Лозинський М. В. 
Послання 
Митрополита Андрея 
Шептицького як 
національно-духовна 
спадщина для 
науковців та 
журналістів / Мар’ян 
Лозинський // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2019. 
– Вип. 45. – С.136–141.
Тези:
1. Лозинський М. В. 
Початки наукової 
видавничої діяльності 
Львівського 
університету в 1945-
1947 роках  / Мар'ян 
Лозинський // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
10–11.
     + 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
1. з 2003 р. – член 
Національної спілки 
журналістів України.
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. заступник головного 
редактора часопису 
«Листи до приятелів».
2. участь в обговоренні 
законопроєкту «Про 
громадське 
телебачення і 
радіомовлення».
3. робота над 
концепцією створення 
університетського 
мас-медійного 
телерадіол 
інформаційного 
центру.

115502 Дмитровськ
ий Зенон 
Євгенович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1966, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

30 Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості

Диплом Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (Х № 
632561, виданий 
27.06.1966 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 



ФЛ 011973, 
виданий 

23.11.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002586, 
виданий 

24.06.1992

філологічних наук, 
спеціальність 10.01.08 
– журналістика (ФЛ 
№ 011973, виданий 
23.11.1988 р.).

Атестат доцента 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (ДЦ АР 
№ 002586, виданий 
24.06.1992 р.).

Педагогічний стаж – 
31 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 7, 12, 
19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
          + 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1. Дмитровський З. Є. 
Поетично-пісенний 
ужинок 
радіожурналіста 
Йосипа Фиштика / 
Зенон Дмитровський 
// Теле- та 
радіожурналітика. � 
2019. � Вип. 18. � С. 
321–322.
2. Дмитровський З. Є. 
Криниця вчителя 
завжди повна 
живлющої води / 
Зенон Дмитровський 
// Теле- та 
радіожурналітика. � 
2020. � Вип. 19. � С. 
254–258.
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 



видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Дмитровський З. Є. 
Інтернет-проект 
«Телекритика» в 
медіапросторі України 
/ Зенон 
Дмитровський. – 
Львів : Малий 
видавничий центр 
факультету 
журналістики ЛНУ ім. 
І. Франка, 2017. – 88 с.   
2. Дмитровський З. Є. 
Організація роботи на 
телебаченні : 
Навчальний посібник 
/ Зенон 
Дмитровський, 2018. 
–  (Електронний 
ресурс) // Режим 
доступу : 
https://www.facebook.c
om/groups/304962482
975772/
           + 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості»,  
«Організація роботи в 
ЗМІ», «Журналістська 
майстерність».
2. Тексти лекцій:
1. Дмитровський З. Є. 
Організація роботи на 
телебаченні: Тексти 
лекцій / Зенон 
Дмитровський. – 
Львів : Малий 
видавничий центр 
факультету 
журналістики ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020. – 98 с.
2. Дмитровський З. Є. 
Аналітична 
журналістика: Тексти 
лекцій / Зенон 
Дмитровський – 
Львів: Малий 
видавничий центр 
факультету 
журналістики ЛНУ ім. 
І. Франка, 2022. – 192 
с.



        + 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 
1. 2016-2020 рр. – 
член спеціалізованої 
вченої ради К 
35.051.24 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка зі 
спеціальності 27.00.04 
– теорія та історія 
журналістики.
      + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Дмитровський З. Є. 
Публіцистика 
опоетизованої землі. 
Передмова. // 
Радіопубліцистика: 
дискурс тексту / За 
ред. проф. Г. Ф. 
Семенюка і проф. М. І. 
Зимомрі. – Дрогобич : 
Посвіт, 2017. – С. 6–9.
2. Дмитровський З. Є. 
З невичерпної 
криниці вчителя / 
Зенон Дмитровський 
// Журналіст    
України. � 2019. � 
№ 6. � С. 37 –39.
3. Дмитровський З. Є. 
Semper discipulus � 
завжди учень / Зенон 
Дмитровський // 
Крізь роки і долі: 
львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах... � Львів : 
ПАІС. � 2019. �  С. 
19–23.
4. Дмитровський З. Є. 
Львівське радіо: 
погляд у минуле / 
Зенон Дмитровський 
// Крізь роки і долі: 
львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах... � Львів : 
ПАІС. � 2019. �  С. 
154–158.
5. Дмитровський З. Є. 
Вчений, педагог, 
батько (спогад про 
Тараса Франка) / 
Зенон Дмитровський 
// Тарас Франко. 
Вибране: У 2-х томах. 
� Том 2. � Івано-



Франківськ : Сеньків 
М. Я. � 2019. � С. 
601–602.
6. Дмитровський З. Є. 
Суспільне 
телебачення в регіоні: 
кроки становлення / 
Зенон Дмитровський 
// Журналіст України. 
– N 6. – С. 38–39.
7. Дмитровський З. Є. 
Підручник, який 
навчає і виховує / 
Зенон Дмитровський 
// Слово Просвіти. – 
2021. – 22-28 липня. – 
С. 11.
Тези:
1. Дмитровський З. Є. 
Редактор як головна 
особа у телевізійному 
творчому процесі  / 
Зенон Дмитровський  
// Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2017 
рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2018. – 
С. 6–8.
         + 19) діяльність 
за спеціальністю у 
формі участі у 
професійних та/або 
громадських 
об’єднаннях: 
1. 1963-1998 рр. – член 
правління і 
секретаріату 
Львівської обласної 
організації 
Національної спілки 
журналістів України.
2. з 1998 р. і до тепер – 
секретар Львівської 
обласної організації 
Національної спілки 
журналістів України.
3. член Вченої ради 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1965-1985 рр. – 
робота на Львівському 
телебаченні на 
посадах коментатора, 
редактора, головного 
редактора
2. 1986-1992 рр. – 
головний редактор 
Львівського 
видавництва ВО 
«Вища школа» (тепер 
видавництво «Світ»).
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 17 травня по 27 
червня 2021 року – 
проходив наукове 



стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в НДІ 
пресознавства ЛННБ 
ім. В. Стефаника. 

102218 Скленар Ігор 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 

Франка ордена 
Леніна, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність: 

061 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053757, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036225, 
виданий 

10.10.2013

18 Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості

Диплом спеціаліста 
Львівського 
державного  
університету імені 
Івана Франка (ЛД № 
009534, виданий 
20.06.1997 р, 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій, 
спеціальність 27.00.04 
– теорія та історія 
журналістики (ДК № 
053757, виданий 
08.07.2009 р.). 
Доцент кафедри теорії 
і практики 
журналістики

Атестат доцента 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (ДЦ  № 
036225, виданий 
10.10.2013 р.).

Педагогічний стаж – 
21 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 8, 10, 
12, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
   +    1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection: 
1. Скленар І. М. Нове 
навчальне джерело 
про релігійну 
тематику



в медіях: структура і 
проблематика / Ігор 
Скленар // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналіcтика. – 2018. 
– Вип. 43. – C. 323–
325.
2. Скленар І. М. 
Сенсаційність чи 
правдивість і точність 
в інформаційних та 
аналітичних 
матеріалах релігійної 
тематики (за 
публікаціями преси та 
інтернет-видань) / 
Ігор Скленар // 
Український 
інформаційний 
простір. – К. : 
Київський 
національний 
університет культури і 
мистецтв. – 2018. – Ч. 
2. – С. 176–188.
3. Скленар І. М. 
Проповідь як наукова 
категорія в працях 
українських 
гуманітаріїв загалом 
та 
журналістикознавців 
зокрема: особливості 
трактування / Ігор 
Скленар// Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналіcтика. – 2018. 
– Вип. 44. ‒ С. 352–
358. 
4. Скленар І. М. 
Наукові і науково-
популярні книги про 
Митрополита Андрея 
Шептицького як 
джерельна база для 
журналістико знавців 
(2015-2019) / Ігор 
Скленар // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналіcтика. – 2020. 
– Вип. 48. ‒ С. 31–39.
5. Sklenar I. М. Prawda 
i роstprawda w 
dziennikarstwie 
(refleksje na temat 
filmu Agnieszki Holland 
„Obywatel Jones” 
(2019) / Ihor Sklenar // 
Media i Spoleczeństwo: 
czasopismo naukowe. – 
Nr. 12. – Bielsko-Biała: 
Wydawnictwo Wydziału 
Humanistyczno-
Społecznego oraz 
Wydziału Zarządzania i 
Transportu Akademii 
Techniczno-
Humanistycznej. – 
2020. – S. 68–76.
6. Скленар І. М. Нові 
форми інформаційної 
взаємодії масмедіа 
УГКЦ в суспільному 
контексті під час 
пандемії 
коронавірусу/ Ігор 
Скленар // 
Український 



інформаційний 
простір: науковий 
журнал. – Ч.1. – К.: 
КНУКіМ, 2021. – 
С.105–118.
7. Скленар І. М. Місія 
часопису 
«Християнський 
Голос» в діаспорі (за 
матеріалами 
публіциста Зенона 
Пеленського) / Ігор 
Скленар // 
Український 
інформаційний 
простір: науковий 
журнал. – Ч.1. – К.: 
КНУКіМ, 2022. – С. 
198-210.
8. Скленар І. М. 
Часопис 
«Християнський 
Голос» (Мюнхен) в 
післявоєнний період: 
історія, тематична 
палітра, провідні 
автори і публіцисти  / 
Ігор Скленар // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2022. 
– Вип. 51. – С. 34–45.
      + 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості», 
«Менеджмент у 
видавничій справі», 
«Журналістська 
майстерність».
        + 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 



іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 
1. з 2016 р. по 2019 р. – 
відповідальний 
секретар «Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
журналістика».
+ 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. член 
організаційного 
комітету міжнародної 
конференції «Media 
Challenges of the 
wartime Media-
Information-
Disinformation-
Propaganda», 18’th 
November 2022, 
Bielsko-Biala, Poland;
+ 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
Статті:
1. Скленар І. М. «Те, 
що робимо, мусить 
бути найкраще», ‒ 
редактор 
найпопулярнішого 
польського тижневика 
о. Марек Ґанцарчик 
(нотатки після 
медійного семінару) 
[Електронний ресурс] 
/ Ігор Скленар // Cайт 
суспільно-релігійного 
видання «Credo». – 
28.06.2017. –Режим 
доступу до статті : 
CREDO : 
http://credo.pro/2017/
06/185663
2. Скленар І. М. Нове 
навчальне джерело 
про релігійну 
тематику в медіях 
[Електронний ресурс] 
/ Ігор Скленар // 
Релігійно-
інформаційна служба 
України. – 10.07.2017. 
– Режим доступу до 
статті: 
https://risu.org.ua/ua/i
ndex/studios/studies_o
f_religions/67538/
3. Скленар І. М. 
Журнал «Скинія» на 
порозі четвертого 
року видання 



[Електронний ресурс] 
/ Ігор Скленар //  
Сайт РІСУ. ‒ 
20.04.2017. – Режим 
доступу до статті: 
https://risu.org.ua/ua/i
ndex/blog/~Komunikat
or/66745/
4. Скленар І. М. 
Постать Митрополита 
Андрея Шептицького 
у 150-літній ювілей 
його народження (за 
матеріалами 
публікацій 2015 року) 
/ Ігор Скленар // 
Збірник праць 
Науково-дослідного 
центру пресознавства 
Львівської 
національної наукової 
бібліотеки України 
імені В. Стефаника. − 
Львів, 2017. – Вип. 7 
(25). – С. 272−288.
5. Скленар І. М. 
«Відкрити самого 
себе» (відгук на книгу 
о. Т. Мертона 
«Семиярусна гора») / 
Ігор Скленар // 
Патріярхат. – 2018. – 
Ч. 2. – С. 27–29.
6. Скленар І. М. 
Майбутнє Європи під 
загрозою (за 
матеріалами 
Міжнародної 
конференції у Львові 
29-31 травня 2017 р.) / 
Ігор Скленар // 
Патріярхат. – 2018. – 
Ч. 4. – С. 15.
7. Скленар І. М. 
Парафіяльне й 
спільнотне життя 
Львівської 
Архиєпархії: медійний 
ракурс / Ігор Скленар 
// Патріярхат. – 2019. 
– Ч. 2. – С. 27.
8. Скленар І. М. 
Костел Всіх Святих у 
Годовиці: примарні 
шанси на збереження 
закритої святині / Ігор 
Скленар // Сайт РІСУ 
– 26.07.2019. 
9. Скленар І. М. Цікаві 
факти з історії 
«українського» 
Перемишля і його 
церков/ Ігор Скленар 
// Сайт «Фотографії 
старого Львова». – 
25.08.2019. – Доступ 
до джерела: 
https://photo-
lviv.in.ua/tsikavi-fakty-
z-istorii-ukrainskoho-
peremyshlia-i-joho-
tserkov/
10. Скленар І. М. Якою 
є ціна правди у 
професії журналіста? 
(рефлексії довкола 
фільму Агнєшки 
Голланд) 
[Електронний ресурс] 
/ Ігор Скленар // Сайт 
факультету 



журналістики ЛНУ ім. 
І. Франка. � Режим 
доступу до 
статті:https://journ.lnu
.edu.ua/news/yakoiu-
ie-tsina-pravdy-u-
profesii-zhurnalista-
refleksii-dovkola-
odnoymennoho-fil-mu 
(Дата звернення: 
14.10.2020).
11. Скленар І. М. З 
часу 
повномасштабного 
вторгнення Росія 
цілеспрямовано 
знищує об’єкти 
культури і релігії / 
Ігор Скленар // Сайт 
«Фотографії старого 
Львова». – 
20.03.2022. URL: 
https://photo-
lviv.in.ua/z-chasu-
povnomasshtabnoho-
vtorhnennia-rosiia-
tsilespriamovano-
znyshchuie-ob-iekty-
kultury-irelihii/?
fbclid=IwAR3Tm02kym
5ieHYjPqoV49mUgmuD
lietJha89DlWSec7jScSq
1B3dUPjWg
12. Скленар І. М. 
Країну-агресора 
блокують на 
культурному рівні і 
закликають не 
проводити 45-ту сесію 
ЮНЕСКО в рф  / Ігор 
Скленар // Сайт 
«Фотографії старого 
Львова». – 
02.04.2022. URL: 
https://photo-
lviv.in.ua/krainu-
ahresora-blokuiut-
nakulturnomu-rivni-i-
zaklykaiut-ne-
provodyty-45-tu-sesiiu-
yunesko-v-rf/
13. Скленар І. М. Нова 
статистика про 
втрачені і пошкоджені 
об’єкти культури 
внаслідок 
рашистських обстрілів 
і авіаударів / Ігор 
Скленар // Сайт 
«Фотографії старого 
Львова». – 10.04.2022. 
URL: https://photo-
lviv.in.ua/nova-
statystyka-pro-
vtracheni-i-
poshkodzheni-ob-iekty-
kultury-vnaslidok-
rashystskykh-obstriliv-
i-aviaudariv/
14. Скленар І. М. 
Мінування довкола 
«Кам’яної могили», 
вивезення цінних 
полотен з Маріуполя – 
нові злочини 
московитів / Ігор 
Скленар // Сайт 
«Фотографії старого 
Львова».  – 
28.04.2022. URL: 
https://photo-



lviv.in.ua/minuvannia-
dovkola-kam-ianoi-
mohyly-vyvezennia-
tsinnykh-poloten-z-
mariupolia-novi-
zlochyny-moskovytiv/
15. Скленар І. М. 
Пошкодження і 
руйнування 
культурних та 
релігійних об’єктів у 
світлі нових цифр та 
резонанс в Європі / 
Ігор Скленар // Сайт 
«Фотографії старого 
Львова». – 
08.05.2022. URL: 
https://photo-
lviv.in.ua/poshkodzhen
nia-i-ruynuvannia-
kulturnykh-ta-
relihiynykh-ob-iektiv-u-
svitli-novykh-tsyfr-ta-
rezonans-v-yevropi/
16. Скленар І. М. 
Відновлена дерев’яна 
церква у селі Жирівка, 
або як спільними 
зусиллями збережено 
унікальний храм на 
Львівщині / Ігор 
Скленар // Сайт 
«Фотографії старого 
Львова».  – 
25.08.2022. URL: 
https://photo-
lviv.in.ua/vidnovlena-
derev-iana-tserkva-u-
seli-zhyrivka-abo-iak-
spilnymy-zusylliamy-
zberezheno-unikalnyy-
khram-na-lvivshchyni/
Тези:
1. Скленар І. М. 
Проблема правдивості 
й точності у релігійній 
інформації в мас-
медіа України /  Ігор 
Скленар // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2017 рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2018. – 
С. 14–18.
2. брав участь у 
секційному засіданні 
X Міжнародної 
наукової конференції 
«Медіа в суспільному 
просторі – Суспільний 
простір в медіа», яка 
відбулася 13 грудня 
2019 року в Технічно-
Гуманітарній Академії 
(м. Бєльсько-Бяла, 
Польща). Тема 
доповіді: «Правда і 
постправда у 
журналістиці 
(роздуми довкола 
фільму Агнєшки 
Голланд «Ціна 
правди»).
3. Онлайн-участь в 
секційному засіданні 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Віртуалізація 
суспільного життя в 



умовах пандемії». 
Організатор: кафедра 
соціології Технічно-
Гуманітарної академії 
в Бєльсько-Бялій 
(Польща), 17.12.2020 
р.
4. Скленар І. М. Нові 
форми комунікації 
медіаресурсів УГКЦ 
під час пандемії 
коронавірусу в 2020 
році / Ігор Скленар // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. ‒ Львів: 
Простір-М, 2021. ‒ С. 
14–17.
5. Скленар І. М. 
Часопис 
«Християнський 
Голос» (Мюнхен) в 
післявоєнний період 
(1940-1950-ті рр.): 
штрихи до історії, 
редактори і знакові 
публіцисти  / Ігор 
Скленар // Звітна 
конференція 
факультету 
журналістики ЛНУ ім. 
І. Франка за 2022 рік : 
Актуальні  проблеми  
сучасного  
журналістикознавства
, Львів, 04-05 лютого 
2022 року. – Львів : 
Простір-М, 2022. – С. 
13–15.
+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
1. 2015-2022 рр. - член 
науково-методичної 
ради факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
2. 2021-2022 р .– 
делегат конференцій 
трудового колективу 
Університету від 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1997-2005 рр. в 
якості штатного 
працівника часопису 
«Місіонар» (Львів) 
опублікував біля 150-



ти матеріалів.
 2. 2002-2005 рр. – 
відповідальний 
секретар часопису 
«Місіонар».
3. 2013-2018 рр. – 
член редакції журналу 
«Скинія».
4. з 2006 року дописує 
до журналу 
«Патріярхат», до 
інтернет-видання 
«Релігійно-
інформаційна служба 
України», сайту 
«Фотографії старого 
Львова».
- співпрацює з 
Асоціацією 
Католицької Преси.
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 17 жовтня по 17 
листопада 2017 року – 
проходив наукове 
стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в Науково-
дослідному інституті 
пресознавства ЛННБУ 
ім. В. Стефаника 
(відповідно до наказу 
№ 62-аг від 10 жовтня 
2017 року).
2. з 27 січня по 04 
червня  2022 року  – 
проходив наукове 
стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу). Тема «Курс 
професійного 
розвитку педагогічних 
працівників». 
Сертифікат СВ  N 
0558- 2022,від 
04.06.2022 р., 
виданий при ЛНУ 
імені Івана Франка.
3. 06 грудня 2022 р. – 
брав участь у вебінарі 
«Успішна акредитація 
освітньої програми: 
актуальні проблеми і 
шляхи вирішення». 
Сертифікат ПК 
02070987/000218-22, 
виданий Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка.

157995 Гадьо 
Наталія 
Романівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0302 
Журналiстика, 

Диплом 
кандидата наук 

6 Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості

Диплом  магістра 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (ВК 
25733038, виданий 
30.06.2004 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
наук із соціальних 



ДK 045199, 
виданий 

12.12.2017

комунікацій, 
спеціальність 27.00.04 
– теорія та історія 
журналістики (ДК 
045199, виданий 
12.12.2017 р.).
Доцент кафедри теорії 
і практики 
журналістики
Педагогічний стаж – 7 
р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 5, 10, 
12, 14, 15, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Гадьо Н. Р. 
Медіастратегії 
Католицької Церкви в 
інтернеті / Наталія 
Гадьо // Studia 
Leopolensia. – Краків-
Львів, 2021. – Вип. 14. 
– С. 331–341.
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Гадьо Н. Р. 
Медіастратегії 
Католицької Церкви в 
інтернеті : монографія 
/ Наталія Гадьо – 
Львів : Простір М, 
2022. – 218 с.
+ 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 



для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості», 
«Соціологія масової 
комунікації», 
«Журналістська 
майстерність».
             + 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
1. 06 жовтня 2017 р. –  
захист дисертації на 
тему «Медіастратегії 
Католицької Церкви 
в Інтернеті» на 
засіданні 
спеціалізованої 
вченої ради 
К.35.051.24 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 
Спеціальність 
27.00.04. – теорія 
та історія 
журналістики. 
          + 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. 2016-2017 рр. і 
другий семестр 2021-
2022 рр. – читала курс 
лекцій з 
«Медіаосвіти» для 
студентів 
Теологічного 
інституту імені святого 
Йосифа Більчевського 
(філія Люблінського 
католицького 
університету, КУЛ).
2. членкиня 
організаційного 
комітету міжнародної 
конференції «Media 
Challenges of the 
wartime Media-
Information-
Disinformation-
Propaganda», 18’th 
November 2022, 
Bielsko-Biala, Poland



       + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Гадьо Н. Р. 
Приклади ефективної 
реалізації 
медіастратегій 
Католицької Церкви в 
інтернеті / Наталія 
Гадьо // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2017 рік(секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 34–36.
2. Гадьо Н. Р. Історія 
становлення та 
сучасний стан системи 
католицьких медій 
України / Наталія 
Гадьо // Вісник 
Львівського 
університету. Серія  
Журналістика.–2018. 
–Вип. 43. –С. 16–23.
3. Гадьо Н. Р. 
Розвиток католицьких 
блогів (порівняльний 
аналіз) / Наталія 
Гадьо // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2018 рік(секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2018. – 
С. 10–12.
4. Гадьо Н. Р. Спільні 
та відмінні напрямки 
у вивченні релігійних 
медій в працях 
закордонних та 
українських 
дослідників / Наталія 
Гадьо // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. –2019. 
–Вип. 46. –С. 215–222.
5. Гадьо Н. Р. 
Особливості 
періодизації 
історіографіїх 
досліджень релігійної 
комунікації в Україні 
1990–2020 рр. / 
Наталія Гадьо // 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2019 
рік(секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2019. – 
С. 15–17.
6. Гадьо Н. Р. Місійна 
діяльність 
Католицької Церкви 
як головна підстава 



формування 
медіастратегій в 
інтернеті / Наталія 
Гадьо // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. –2020. 
– Вип. 48. –С. 49–55. 
7. Гадьо Н. Р.Інтернет 
як засіб релігійної 
комунікації під час 
пандемії (на прикладі 
діяльності 
Католицької Церкви в 
Україні) // Наталія 
Гадьо // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2020. Серія 
Журналістика. Львів, 
2021. – С. 17–18. 
1) 9. Hado N. 
Un(in)formed terrain: 
problems facing the 
study of religious 
journalism in Ukraine 
today, Contemporary 
teaching and research 
in Ukraine’s 
universities: challenges, 
solutions, and 
perspectives Faculty of 
Education University of 
Białystok, Edited by 
Marta Kowalczuk-
Waledziak and 
Krzysztof Sawicki: 
Сonference 
proceedings, 18th 
November 2021, 
Białystok, p. 99–104.
10. Гадьо Н. Р. 
Медіатизація 
пропаганди: проблема 
аксіології поняття / 
Наталія Гадьо // 
Матеріали 
конференції 
«Інновації та 
можливості медіа в 
демократичному 
суспільстві», НУ 
«Львівська 
Політехніка», 2022.
11. Hado N. Czego 
potrzebuja dzieci z 
Ukrainy(i ich rodzice) 
wpolskiejszkolie / 
NataliaHado // 
“Wychowawca”, N 6, 
s.26–27.
Тези:
1. Hado N. Тhe main 
problems of the study 
of religious journalism 
in Ukraine", in: The 
international 
conference on the 
‘Teachingandlearningin 
a contemporary 
university: challenges, 
solutions, 
andperspectives’, 
UniversityofBialystok, 
November 18, 2021.
2. Гадьо Н. Р. 
Медіатизація 
пропаганди: проблема 
аксіології поняття, 
Міжнародна 
конференція 



«Інновації та 
можливості медіа в 
демократичному 
суспільстві», 
«Львівська 
Політехніка", 22 
травня, 2022 р.
2) 3. Hado N. Rola 
mediówe 
lektronicznych w 
podtrzymywaniuwięziw
spólnotowych w okresie 
pandemii (aspekt 
porównawczy)", 
Materiały 
międzynarodowej Inter 
dyscyplinarnej 
Konferencii Naukowej 
“Kościółpopandemii – 
wyzwania i zadania”, 
Kraków, 2022.
4. Гадьо Н. Р. 
Католицькі медії в 
інтернеті: український 
і закордонний досвід / 
Наталія Гадьо // 
Звітна конференція 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного
університету імені 
Івана Франка за 2016 
рік(м. Львів, 2–4 
лютого 2017 р.)
5. Гадьо Н. Р. 
Приклади ефективної 
реалізації 
медіастратегій 
Католицької Церкви в 
інтернеті / Наталія 
Гадьо // Звітна 
конференція 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка за 2016 
рік (м. Львів, 2–4 
лютого 2018 р. 
6. Гадьо Н. Р. 
Молодіжна 
проблематика в 
релігійних 
публікаціях / Наталія 
Гадьо // Звітна 
конференція 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка за 2016 
рік (м. Львів, 2–4 
лютого 2019 р.). 
7. Гадьо Н. Р. Інтернет 
як засіб релігійної 
комунікації під час 
пандемії (на прикладі 
діяльності 
Католицької Церкви в 
Україні) / Наталія 
Гадьо // Перспективи 
і тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 



упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
17–18.
8. Гадьо Н. Р. 
Католицька 
журналістика епохи 
онлайну: 
порівняльний аналіз / 
Наталія Гадьо // 
Звітна конференція 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
ІванаФранказа 2021 
рік (м. Львів, 2–4 
лютого 2021 р.).
9. Hado N. "Un(in) for 
medterrain: problems 
facing the study of 
religious journalism in 
Ukraine today", 
Contemporary teaching 
and research in 
Ukraine’s universities: 
challenges, solutions, 
and perspectives 
Faculty of Education 
University of Białystok, 
Edited by Marta 
Kowalczuk-Waledziak 
and Krzysztof Sawicki: 
Сonference 
proceedings, 18th 
November 2021, 
Białystok, p. 99–104.
10. Гадьо Н. Р. 
Католицька 
журналістика епохи 
онлайну 
(Порівняльний 
аналіз) / Наталія 
Гадьо // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2021 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2022. – С. 
18–19.
11. Hado N. 
Kreatywność wmediach 
ukraińskich jako sposób 
zwalczeniapropagandy 
rosyjskiej, 
Ogólnopolska 
konferencja „Konteksty 
kreatywności”,Wydział, 
Filozofii i Socjologii 
UMCS w Lublinie, 24 
czerwca 2022 roku.
12. HadoN. Rosyjska 
propaganda religijna 
pod czas wojny w 
Ukrainie: historija 
powstania i 
mechanizmy 
oddziaływania, “Media I 
Spoleczenstwo”, N17, 
2022
13. Гадьо Н. Р. 
Медіатизація 
пропаганди: проблема 
аксіології поняття / 
Наталія Гадьо// 
Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції 
«Інновації та 
особливості 
функціонування ЗМІ в 
демократичному 
суспільстві». – 
Львів,26 травня 2022 
року. – С. 48–49.
           + 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 



іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: 
1. 2022 р. – 
нагороджена 
Департаментом освіти 
і науки Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
грамотою за плідну 
працю з обдарованою 
учнівською молоддю 
та високі здобутки 
вихованців на ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
робіт МАН.
15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня);
Нагорода 
Департаменту освіти і 
науки Львівської 
обласної державної 
адміністрації за високі 
здобутки вихованців 
на ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН 
України (Софія 
Мельник).



+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
1. 2022 р. – членкиня 
робочої групи 
Папського 
університету Івана 
Павла ІІ (м. Краків, 
Польща).
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 2012-2020 рр. – 
робота в редакції 
«Католицький 
Оглядач». 
2. 2012-2022 рр. – 
робота в редакції 
«Видавництво ВХЦ».
3. 2018-2021 рр. – 
прес-секретар 
компанії 
«Львівхолод».
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 01 жовтня 2020 р. 
по 23 січня 2021 р. –
проходила курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 
Модуль 3. Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади», 1 
кредит, у Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Сертифікат СВ № 
02070987 / 000234-21.
2. з 22 по 23 квітня 
2021 року – брала 
участь у вебсемінарі 
«Ігри експертів: 
мистецтво 
маніпуляцій», 9 
годин, 0, 3 кредити, 
який організували 
Академія Української 
Преси (м. Київ) та 
Фонд Конрада 
Аденауера в Україні 
(м. Харків). 
Сертифікат № AUP-
917-APR-21.
3. з 11 жовтня по 19 
листопада 2021 року –
проходила наукове 
закордонне 
стажування "Teaching 
and researchin a 
contemporary 
university: challenges, 
solutions, and 
perspectives, Faculty of 
Education, University 
of Białystok, Poland 
(180teachinghours (6 



ects)), October 11th – 
November 19th, 2021
4.  26 по 29 жовтня 
2021року – брала 
участь у вебсемінарі 
«Від дезінформації до 
фейків: декодування 
маніпулятивного 
контенту» 0, 3 
кредити,який 
організували Академія 
Української Преси (м. 
Київ) та Фонд Конрада 
Аденауера в Україні 
(м. Харків).
5. з 27 січня по 04 
червня 2022 року –
проходила курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Всдосконалення 
викладацької 
майстерності», 6 
кредитів, у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Сертифікат СВ N 
0558- 2022.
6. у квітні 2022 року в 
межах предмету 
Теорія і методика 
журналістської 
творчості організувала 
зустріч з 
журналісткою Лесею 
Вакулюкhttps://journ.l
nu.edu.ua/news/nam-
davno-pora-vidiyty-vid-
rosiyskoi-kultury-
vidbulasia-lektsiia-lesi-
vakuliuk-zhurnalistky-
ta-veduchoi-kanalu-
ukraina-24
7. 23 травня 2022 року 
– читала лекцію 
"Медіаграмотність в 
епоху фейків і 
напівправди" для 
викладачів ліцею 
"Школа Радості" 
(Львівська обл., м. 
Золочів).
8. з 29 вересня по 01 
жовтня 2022 року –
брала участь у 
міжнародній програмі 
підвищення 
кваліфікації для 
викладачів та 
науковців ЗВО 
України на базі 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка “Крос-
культурна та 
професійна 
комунікація” / 
Intensive Excellence 
Programin Higher 
Education “Cross-
cultural and 
Professional 
Communication for 
University Academics”.
9. 29 вересня 2022 
року у межах предмету 



Теорія і методика 
журналістської 
творчості організувала 
зустріч з Христиною 
Ілик, кандидаткою 
соціологічних наук, 
керівницею Центру 
моніторингу та 
асистенткою кафедри 
соціології ЛНУ імені 
ІванаФранкаhttps://w
ww.facebook.com/phot
o/?
fbid=579944997009954
2&set=gm.2508746325
930699&idorvanity=30
4962482975772
11. з 09 по 22 
листопада 2022 року – 
проходила наукове 
закордонне 
стажування в 
Папському 
університеті Івана 
Павла ІІ (м. Краків, 
Польща).

Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій, 
спеціальність 27.00.04 
– теорія та історія 
журналістики (ДК 
045199, виданий 
12.12.2017 р.).
Доцент кафедри теорії 
і практики 
журналістики
Педагогічний стаж – 7 
р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 5, 10, 
12, 14, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Гадьо Н. Р. 
Медіастратегії 
Католицької Церкви в 
інтернеті / Наталія 



Гадьо // Studia 
Leopolensia. – Краків-
Львів, 2021. – Вип. 14. 
– С. 331–341.
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Гадьо Н. Р. 
Медіастратегії 
Католицької Церкви в 
інтернеті : монографія 
/ Наталія Гадьо – 
Львів : Простір М, 
2022. – 218 с.
+ 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості», 
«Соціологія масової 
комунікації», 
«Журналістська 
майстерність».
             + 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня: 
1. 06 жовтня 2017 р. –  
захист дисертації на 
тему «Медіастратегії 
Католицької Церкви 
в Інтернеті» на 
засіданні 
спеціалізованої 
вченої ради 
К.35.051.24 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 
Спеціальність 
27.00.04. – теорія 
та історія 
журналістики. 
          + 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 



залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. 2016-2017 рр. і 
другий семестр 2021-
2022 рр. – читала курс 
лекцій з 
«Медіаосвіти» для 
студентів 
Теологічного 
інституту імені святого 
Йосифа Більчевського 
(філія Люблінського 
католицького 
університету, КУЛ).
2. членкиня 
організаційного 
комітету міжнародної 
конференції «Media 
Challenges of the 
wartime Media-
Information-
Disinformation-
Propaganda», 18’th 
November 2022, 
Bielsko-Biala, Poland
       + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Гадьо Н. Р. 
Приклади ефективної 
реалізації 
медіастратегій 
Католицької Церкви в 
інтернеті / Наталія 
Гадьо // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2017 рік(секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 34–36.
2. Гадьо Н. Р. Історія 
становлення та 
сучасний стан системи 
католицьких медій 
України / Наталія 
Гадьо // Вісник 
Львівського 
університету. Серія  
Журналістика.–2018. 
–Вип. 43. –С. 16–23.
3. Гадьо Н. Р. 
Розвиток католицьких 
блогів (порівняльний 
аналіз) / Наталія 
Гадьо // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2018 рік(секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2018. – 
С. 10–12.
4. Гадьо Н. Р. Спільні 
та відмінні напрямки 
у вивченні релігійних 



медій в працях 
закордонних та 
українських 
дослідників / Наталія 
Гадьо // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. –2019. 
–Вип. 46. –С. 215–222.
5. Гадьо Н. Р. 
Особливості 
періодизації 
історіографіїх 
досліджень релігійної 
комунікації в Україні 
1990–2020 рр. / 
Наталія Гадьо // 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2019 
рік(секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2019. – 
С. 15–17.
6. Гадьо Н. Р. Місійна 
діяльність 
Католицької Церкви 
як головна підстава 
формування 
медіастратегій в 
інтернеті / Наталія 
Гадьо // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. –2020. 
– Вип. 48. –С. 49–55. 
7. Гадьо Н. Р.Інтернет 
як засіб релігійної 
комунікації під час 
пандемії (на прикладі 
діяльності 
Католицької Церкви в 
Україні) // Наталія 
Гадьо // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2020. Серія 
Журналістика. Львів, 
2021. – С. 17–18. 
1) 9. Hado N. 
Un(in)formed terrain: 
problems facing the 
study of religious 
journalism in Ukraine 
today, Contemporary 
teaching and research 
in Ukraine’s 
universities: challenges, 
solutions, and 
perspectives Faculty of 
Education University of 
Białystok, Edited by 
Marta Kowalczuk-
Waledziak and 
Krzysztof Sawicki: 
Сonference 
proceedings, 18th 
November 2021, 
Białystok, p. 99–104.
10. Гадьо Н. Р. 
Медіатизація 
пропаганди: проблема 
аксіології поняття / 
Наталія Гадьо // 
Матеріали 
конференції 
«Інновації та 
можливості медіа в 
демократичному 
суспільстві», НУ 



«Львівська 
Політехніка», 2022.
11. Hado N. Czego 
potrzebuja dzieci z 
Ukrainy(i ich rodzice) 
wpolskiejszkolie / 
NataliaHado // 
“Wychowawca”, N 6, 
s.26–27.
Тези:
1. Hado N. Тhe main 
problems of the study 
of religious journalism 
in Ukraine", in: The 
international 
conference on the 
‘Teachingandlearningin 
a contemporary 
university: challenges, 
solutions, 
andperspectives’, 
UniversityofBialystok, 
November 18, 2021.
2. Гадьо Н. Р. 
Медіатизація 
пропаганди: проблема 
аксіології поняття, 
Міжнародна 
конференція 
«Інновації та 
можливості медіа в 
демократичному 
суспільстві», 
«Львівська 
Політехніка", 22 
травня, 2022 р.
2) 3. Hado N. Rola 
mediówe 
lektronicznych w 
podtrzymywaniuwięziw
spólnotowych w okresie 
pandemii (aspekt 
porównawczy)", 
Materiały 
międzynarodowej Inter 
dyscyplinarnej 
Konferencii Naukowej 
“Kościółpopandemii – 
wyzwania i zadania”, 
Kraków, 2022.
4. Гадьо Н. Р. 
Католицькі медії в 
інтернеті: український 
і закордонний досвід / 
Наталія Гадьо // 
Звітна конференція 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного
університету імені 
Івана Франка за 2016 
рік(м. Львів, 2–4 
лютого 2017 р.)
5. Гадьо Н. Р. 
Приклади ефективної 
реалізації 
медіастратегій 
Католицької Церкви в 
інтернеті / Наталія 
Гадьо // Звітна 
конференція 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка за 2016 
рік (м. Львів, 2–4 
лютого 2018 р. 
6. Гадьо Н. Р. 



Молодіжна 
проблематика в 
релігійних 
публікаціях / Наталія 
Гадьо // Звітна 
конференція 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка за 2016 
рік (м. Львів, 2–4 
лютого 2019 р.). 
7. Гадьо Н. Р. Інтернет 
як засіб релігійної 
комунікації під час 
пандемії (на прикладі 
діяльності 
Католицької Церкви в 
Україні) / Наталія 
Гадьо // Перспективи 
і тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
17–18.
8. Гадьо Н. Р. 
Католицька 
журналістика епохи 
онлайну: 
порівняльний аналіз / 
Наталія Гадьо // 
Звітна конференція 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
ІванаФранказа 2021 
рік (м. Львів, 2–4 
лютого 2021 р.).
9. Hado N. "Un(in) for 
medterrain: problems 
facing the study of 
religious journalism in 
Ukraine today", 
Contemporary teaching 
and research in 
Ukraine’s universities: 
challenges, solutions, 
and perspectives 
Faculty of Education 
University of Białystok, 
Edited by Marta 
Kowalczuk-Waledziak 
and Krzysztof Sawicki: 
Сonference 
proceedings, 18th 
November 2021, 
Białystok, p. 99–104.
10. Гадьо Н. Р. 
Католицька 
журналістика епохи 
онлайну 
(Порівняльний 
аналіз) / Наталія 
Гадьо // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2021 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2022. – С. 



18–19.
11. Hado N. 
Kreatywność wmediach 
ukraińskich jako sposób 
zwalczeniapropagandy 
rosyjskiej, 
Ogólnopolska 
konferencja „Konteksty 
kreatywności”,Wydział, 
Filozofii i Socjologii 
UMCS w Lublinie, 24 
czerwca 2022 roku.
12. HadoN. Rosyjska 
propaganda religijna 
pod czas wojny w 
Ukrainie: historija 
powstania i 
mechanizmy 
oddziaływania, “Media I 
Spoleczenstwo”, N17, 
2022
13. Гадьо Н. Р. 
Медіатизація 
пропаганди: проблема 
аксіології поняття / 
Наталія Гадьо// 
Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інновації та 
особливості 
функціонування ЗМІ в 
демократичному 
суспільстві». – 
Львів,26 травня 2022 
року. – С. 48–49.
           + 14) 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 



третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу: 
1. 2022 р. – 
нагороджена 
Департаментом освіти 
і науки Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
грамотою за плідну 
працю з обдарованою 
учнівською молоддю 
та високі здобутки 
вихованців на ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
робіт МАН.
+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
1. 2022 р. – членкиня 
робочої групи 
Папського 
університету Івана 
Павла ІІ (м. Краків, 
Польща).
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 



наукової діяльності):
1. 2012-2020 рр. – 
робота в редакції 
«Католицький 
Оглядач». 
2. 2012-2022 рр. – 
робота в редакції 
«Видавництво ВХЦ».
3. 2018-2021 рр. – 
прес-секретар 
компанії 
«Львівхолод».
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 01 жовтня 2020 р. 
по 23 січня 2021 р. –
проходила курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 
Модуль 3. Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади», 1 
кредит, у Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Сертифікат СВ № 
02070987 / 000234-21.
2. з 22 по 23 квітня 
2021 року – брала 
участь у вебсемінарі 
«Ігри експертів: 
мистецтво 
маніпуляцій», 9 
годин, 0, 3 кредити, 
який організували 
Академія Української 
Преси (м. Київ) та 
Фонд Конрада 
Аденауера в Україні 
(м. Харків). 
Сертифікат № AUP-
917-APR-21.
3. з 11 жовтня по 19 
листопада 2021 року –
проходила наукове 
закордонне 
стажування "Teaching 
and researchin a 
contemporary 
university: challenges, 
solutions, and 
perspectives, Faculty of 
Education, University 
of Białystok, Poland 
(180teachinghours (6 
ects)), October 11th – 
November 19th, 2021
4.  26 по 29 жовтня 
2021року – брала 
участь у вебсемінарі 
«Від дезінформації до 
фейків: декодування 
маніпулятивного 
контенту» 0, 3 
кредити,який 
організували Академія 
Української Преси (м. 
Київ) та Фонд Конрада 
Аденауера в Україні 
(м. Харків).
5. з 27 січня по 04 
червня 2022 року –
проходила курс 



професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Всдосконалення 
викладацької 
майстерності», 6 
кредитів, у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Сертифікат СВ N 
0558- 2022.
6. у квітні 2022 року в 
межах предмету 
Теорія і методика 
журналістської 
творчості організувала 
зустріч з 
журналісткою Лесею 
Вакулюкhttps://journ.l
nu.edu.ua/news/nam-
davno-pora-vidiyty-vid-
rosiyskoi-kultury-
vidbulasia-lektsiia-lesi-
vakuliuk-zhurnalistky-
ta-veduchoi-kanalu-
ukraina-24
7. 23 травня 2022 року 
– читала лекцію 
"Медіаграмотність в 
епоху фейків і 
напівправди" для 
викладачів ліцею 
"Школа Радості" 
(Львівська обл., м. 
Золочів).
8. з 29 вересня по 01 
жовтня 2022 року –
брала участь у 
міжнародній програмі 
підвищення 
кваліфікації для 
викладачів та 
науковців ЗВО 
України на базі 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка “Крос-
культурна та 
професійна 
комунікація” / 
Intensive Excellence 
Programin Higher 
Education “Cross-
cultural and 
Professional 
Communication for 
University Academics”.
9. 29 вересня 2022 
року у межах предмету 
Теорія і методика 
журналістської 
творчості організувала 
зустріч з Христиною 
Ілик, кандидаткою 
соціологічних наук, 
керівницею Центру 
моніторингу та 
асистенткою кафедри 
соціології ЛНУ імені 
ІванаФранкаhttps://w
ww.facebook.com/phot
o/?
fbid=579944997009954
2&set=gm.2508746325
930699&idorvanity=30
4962482975772
11. з 09 по 22 



листопада 2022 року – 
проходила наукове 
закордонне 
стажування в 
Папському 
університеті Івана 
Павла ІІ (м. Краків, 
Польща).

72510 Рудик 
Мирослава 
Степанівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0302 
Журналiстика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035198, 
виданий 

12.05.2016

10 Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості

Диплом спеціаліста 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (ВК 
25733326, виданий 
30.06.2004 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій, 
спеціальність 27.00.04 
– теорія та історія 
журналістики (ДК № 
035198, виданий 
12.05.2016 р.).
Доцент кафедри теорії 
і практики 
журналістики

Педагогічний стаж – 
15 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 5, 12, 
15, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Eleonora Kryvka1,, 
Olha Mitchuk, Olha 
Bykova, Myroslava 
Rudyk, Olga 
Khamedova & Nataliia 
Voitovych Social Media 
Applications as an 
International Tool for 
the Development of 



English-Language 
Communicative 
CompetenciesJournal 
of Curriculum and 
Teaching Vol. 11, No. 6; 
Special Issue, 2022. S. 
1-15 
(http://jct.sciedupress.c
om) 
2. Рудик М. С. 
Журналіст-блогер на 
сучасному 
інформаційному 
ринку: секрети 
майстерності/Миросл
ава Рудик // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2017. 
– Вип. 42. – С. 267–
272.
3. Рудик М. С. Cучасні 
тенденції розвитку 
журналістських 
жанрів у блогосфері / 
Мирослава Рудик // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2019. 
– Вип. 46. – С. 131–
137. 
4. Рудик М. С. 
Особисте про 
надзвичайну 
особистість 
Олександру Антонівну 
Сербенську / 
Мирослава Рудик // 
Збірник наукових 
праць Теле- та 
радіожурналістика. – 
Львів, 2019. – Вип. 18. 
– С. 62–64. 
5. Рудик М. С. Вплив 
соціальних  медіа на 
формування 
громадської думки / 
Мирослава Рудик // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2020. 
– Вип. 48. – С. 198–
206.
6. Рудик М. С. 
Комунікативні 
особливості 
українських 
відеоблогів на 
прикладі youtube-
каналів телебачення 
«Торонто», Яніни 
Соколової та  Остапа 
Дроздова / Мирослава 
Рудик // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2021. 
– Вип. 50. – С. 205–
212.
7. Рудик М. С. 
Журналістські 
стандарти і 
блогерство: 
професійні засади 
роботи з інформацією 
у блогосфері / 
Мирослава Рудик // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2022. 
– Вип. 51. – С. 89–95.



        + 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Рудик Мирослава. 
Perpetuum mobile 
Володимира 
Здоровеги : 
Монографія // Рудик 
Мирослава. – Львів: 
Простір – М, 2018. – 
244 с.;
2. Рудик М. С. Сучасна 
блогосфера: 
особливості контенту: 
навчальний посібник 
/ Мирослава Рудик – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. – 124 с.
       + 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості».
2. Методичні 
рекомендації:
1. Рудик М. С. Теорія 
та історія української 
літератури : методичні 
матеріали для 
студентів 1 курсу / 
Мирослава Рудик. – 
Львів : Малий 
видавничий центр 
факультету 
журналістики ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020. – 24 с. 
2. Рудик М. С. Сучасна 
блогосфера: 
особливості контенту: 
навчальний посібник 
/ Мирослава Рудик – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. – 124 с.
+ 5) захист дисертації 



на здобуття наукового 
ступеня;
Захисти дисертацій 
доктора філософії:
«Науково-
публіцистична 
спадщина 
Володимира 
Здоровеги: 
історіографія, 
проблематика, 
концептуальні 
засади». Спеціальність 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики. 
Захист відбувся 28 
січня 2016 року на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 08.051.19 
Дніпропетровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара. 
Науковий керівник – 
кандидат 
філологічних наук, 
доктор суспільно-
економічних наук 
УВУ, професор 
Присяжний М. П.

        + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Рудик М. С. Творча 
майстерня професора 
Володимира 
Здоровеги: жанрові та 
стильові особливості / 
Мирослава Рудик 
//Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2017. 
– Вип. 41. – С. 232–
239.
2. Рудик М. С. 
Криниця досвіду і 
знань Володимира 
Здоровеги / вступне 
слово М. 
Присяжний.Perpetuu
m mobile Володимира 
Здоровеги. – Львів : 
Простір –М, 2018. – С. 
3–6.
3. Рудик М. C.  
Державотворчі 
функції публіцистики 
Володимира 
Здоровеги / 
Мирослава Рудик // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2018. 
– Вип. 44. – С. 28–37.
4. Рудик М. С. У 
пошуку істини / 
Мирослава Рудик // 
Крізь роки і долі: 



львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах… / упор. Я. 
Фейло; Львівська 
обласна організація 
Національної спілки 
журналістів України. 
– Львів : ПАІС, 2019. – 
С. 30– 34.
5. Рудик М. С. Сучасні 
публіцистичні жанри 
/ Мирослава Рудик // 
Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. – С. 15–17.
6. Рудик М. 
Український контент в 
ефірі польського радіо 
Щецін / Мирослава 
Рудик // Листи до 
приятелів. 4 
листопада 2020р. 
Доступно з 
https://lysty.net.ua/rsz
czecin/
Тези:
1. Рудик М. С. 
Публіцистика 
Володимира 
Здоровеги у контексті 
минулого і сучасності 
/ Мирослава Рудик 
//Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2016 
рік (сек- ція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 17–20.
2. Рудик М. С. 
Патріотична 
спрямованість 
публіцистичних 
виступів Володимира 
Здоровеги / 
Мирослава Рудик // 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2017 
рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2018. – 
С. 24–26.
3. Рудик М. С. 
Особливості 
авторської колонки у 
блогах    «Української 
правди» та ВВС / 
Мирослава Рудик // 
XI Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Сучасний рух науки» 
�Дніпро. – 8-9 
жовтня 2020 р.
4. Rudyk Myroslava. 
SMM and journalism: 
methods of mutual 
influence /Proceedings 
of the 2 аnd 



International Scientific 
Conference EASTERN 
EUROPEAN 
CONFERENCE 
OFMANAGEMENT 
AND ECONOMICS/ 
Workshop on Social 
Research May 29, 2020 
:https://www.vspv.si/u
ploads/visoka_sola/dat
oteke/workshop_eecme
_2020_proceeding_of_
conference__ljubljana_
school_of_business.pdf
5. Рудик М. С. 
Українська 
публіцистика як 
трибуна 
державотворчих  ідей  
на прикладі блогів 
Тараса Возняка, 
Вахтанга Кіпіані, 
Ігоря Федика. / 
Мирослава Рудик // 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів, 2020 – С.13–14.
6. Рудик М. С. 
Особливості 
інтелектуального 
портрета Володимира 
Здоровеги як вченого, 
педагога, 
журналістикознавця і 
публіциста / 
Мирослава Рудик // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Традиційні та нові 
медіа перед 
викликами сучасного 
суспільства» – Львів. – 
22-23 жовтня 2020 р.  
7. Рудик М. С. Образ 
України у 
публіцистиці Оксани 
Забужко / Мирослава 
Рудик // Перспективи 
і тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
12–14.
8. Рудик М. С. 
Особливості 
авторської позиції у 
журналістському текст 
/ М. С. Рудик, Х. М. 
Бердак, Н. К. Шайда 
// IX International 
Scientific and Practical 
Conference  Stockholm, 
Stockholm, Sweden, 16 
– 19 листопада 2021. – 
С. 212–215. - 
https://isg-
konf.com/uk/trends-of-
development-modern-
science-and-practice-
ua/.
9. Рудик М.  С. 



Інформація як 
інструмент впливу 
ЗМІ на громадську 
думку / М. С. Рудик, 
Н. К. Шайда, Х. М. 
Бердак // VI 
International Scientific 
and Practical 
Conference, Харків, 
Україна, 26-28 грудня 
2021 - Харків, 2021. – 
С. 1037–1042. – ci-
conf.com.ua/vi-
mezhdunarodnaya-
nauchno-
prakticheskaya-
konferentsiya-topical-
issues-of-modern-
science-society-and-
education-26-28-
dekabrya-2021-goda-
harkov-ukraina-arhiv/.
10. Рудик М. С. 
Креативний контент в 
сучасному 
інформаційному 
просторі / Мирослава 
Рудик // Інновації та 
особливості 
функціонування ЗМІ в 
демократичному 
суспільстві: збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / упор. 
Ю. Р. Кізімова. – 
Львів: Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2022. – 
С.112–114. 
11. Рудик М. С.  
Активна і пасивна 
комунікаціяу 
соціальних медіа. / 
Мирослава Рудик // 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2021 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2022. – С. 
16–18.
      + 15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 



Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня):
1. 2019 р. – науковий 
керівник роботи 
учениці Бродівської 
гімназії імені Івана 
Труша Анастасії 
Тимусь, яка зайняла ІІ 
місце на обласному 
етапі конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт 
учнів Малої академії 
наук.
  + 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
1.членкиня Вченої 
Ради факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
2. редактор-
консультант 
навчальної 
студентської газети 
«Молодий 
Журналіст»;
3. з 2005 р. – 
членкиня 
літературно-
мистецького 
об’єднання 
«Джерело».
4. з 2009 р. – 
членкиня 
Національної спілки 
журналістів України. 
5. 2021 р. – членкиня 
журі літературно-
пісенного конкурсу 
«Сурми звитяги».
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 2003-2004 рр. – 
редактор газети 
«Голос ратуші» (м. 
Городок).
2. 2011-2012 рр. – 
редактор газети 
«Слово нації»
3. позаштатний 
кореспондент 
журналу «Листи до 
приятелів».
4. позаштатний 
кореспондент 
часопису «Народна 
думка».
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 01 жовтня 2019 р. 
по 30 січня 2020 р., в 
рамках співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 



Івана Франка та 
Щецінським 
університетом 
(Польща) – проходила 
міжнародне наукове 
стажування в Інституті 
літератури і нових 
медій та брала участь 
у програмі  
«Посиденьки» на 
радіо Щецін;
2. 21-22, 28-29 травня 
2021 року – проходила 
курс професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 
Модуль 3. Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади», 1 
кредит, 30 годин у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка.
3. з 27 січня по 04 
червня 2022 року – 
проходила курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Сертифікат СВ N 
0344- 2022.
4. з 07 по 21 лютого 
2022 року – брала 
участь у тренінгах 
«Базові навички 
медіатора» при 
Академії української 
преси.
5. з 16 вересня по 02 
грудня 2022 року – 
завершила програму 
для викладачів 
журналістики 
українських 
університетів «Сучасні 
методи та інструменти 
у  викладанні 
журналістики» (6 
кредитів / 180 годин). 
Організатор: ГО 
«Український інститут 
медіа й комунікацій» 
у співпраці з Deutsche 
Welle Akademie.
6. 11 жовтня 2022 року 
– брала участь у 
вебсемінарі “10 
причин практикувати 
медіаосвіту під час 
війни” при Академії 
української преси.
7. активна учасниця 
тренінгів Академії 
української преси 
("Мобільна 
журналістика", 
"Сторітелінг", 



"Стандарти 
журналістики в 
умовах пандемії").

47861 Паславський 
Ігор 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 010334, 
виданий 

28.03.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001449, 
виданий 

21.12.2000

27 Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості

Спеціальність: 
23.00.02 – Політичні 
інститути та процеси

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 9, 10, 
12, 14, 15, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Паславський І. 
Вибори в США: 
позиціонування та 
прорахунки ЗМІ // 
Збірник наукових 
праць "Теле- та 
радіожурналістика". 
Львів : ЛНУ ім. І. 
Фран¬ка, 2017. С. 191–
199. 
2. Паславський І. 
Українське 
телебачення: 
проблемно-змістовий 
аналіз // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2022. 
Вип. 51. С. 81–88.
3. Паславський І. 
Осучаснення 
журналістської освіти 
в Україні та її 
адаптація до потреб 
редакційних 
колективів // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2023. 
– Вип. 52.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
Сибірський семестр: 
пригоди, спогади, 
роздуми 
студзагонівців / за 
ред. І. Паславського. 
Львів: ПАІС, 2018. – 
288 с.

П.4



1. Паславський І. 
Теорія і методика 
журналістської 
творчості : методичні 
вказівки. Львів : ПАІС, 
2022. 24 с.
2. Паславський І. 
Управління 
персоналом в 
редакційних 
колективах : робоча 
програма. Львів : 
ПАІС, 2022. 16 с.
4. Паславський І. 
Журналістика 
надзвичайних 
ситуацій : робоча 
програма. Львів : 
ПАІС, 2022. 14 с. 

П.9
Від 2006-2013 рр. – 
член Науково-
методичної комісії з 
журналістики та 
інформації сектору 
вищої освіти Науково-
методичної ради 
Міністерства освіти і 
науки України

П.10
Співорганізатор 
проєкту «Євромайдан 
в Донецьку: історія 
боротьби за гідність» 
Громадської 
організації 
«Західноукраїнський 
медіа-центр "Нова 
журналістика" у 
співпраці з 
Громадською 
організацією 
«Українська народна 
рада Донеччини та 
Луганщини, 
реалізованого 2021 
року.

П.12
1. Паславський І. ЗМІ і 
популізм // Сучасна 
українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. Львів : ПАІС, 
2019. С. 33-35.
2. Паславський І. 
Національний 
інформаційний 
простір: сучасні 
виклики / Ігор 
Паславський // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів: 
Простір-М, 2020. – С. 
34-36 с.



3. Паславський І. Не 
бійтесь захищати 
правду : рецензія // 
Універсум. – 2020. – 
№ 9-10. – С. 45–46.
4. Паславський І. 
СВОБОДА ПРЕСИ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗМІ // Григорій 
Сковорода у 
сучасному 
багатовимірному світі 
: зб. тез VIIІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 16 листопада 
2022 р.) / за ред. чл.-
кор. НАН України, д-
ра філос. наук, проф. 
В. П. Мельника ; відп. 
за вип. В. М. Качмар, 
Л. В. Рижак, Н. І. 
Жигайло, Ю. В. 
Максимець. Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. С. 215–218. 
5. Паславський І. 
ПОЛІТИЧНА 
ЖУРНАЛІСТИКА 
ВОЄННОГО ЧАСУ // 
Журналістика 
майбутнього: 
виклики, тенденції, 
перспективи розвитку 
(Львів, 18-19 жовтня 
2022 р.). 2022. С. 121-
124.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 



керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;

Керівництво 
студентським гуртком 
«Сучасний 
видавничий бізнес в 
Україні».

П.19
–  член вченої ради 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національно 
університету імені 
Івана Франка (з 2004 
р.);
— член 
організаційних 
комітетів 
Всеукраїнських та 
Міжнародних 
конференцій із 
журналістики та 
соціальних 
комунікацій;
— член редакційної 
колегії журналу 
«Універсум»;
— голова ради 
«Західноукраїнського 
медіа-центру «Нова 
журналістика»;
— член Національної 



спілки журналістів 
України, заслужений 
журналіст України;
— член правління 
Львівської обласної 
організації 
Національної спілки 
журналістів України;
— з 2006-2013 рр. – 
член Науково-
методичної комісії з 
журналістики та 
інформації сектору 
вищої освіти Науково-
методичної ради 
Міністерства освіти і 
науки України;
— з 2014 р. – член ГО 
«Науково-методична 
комісія з 
журналістики та 
інформації».

П.20
– директор 
видавництва наукової 
літератури 
«Видавництво 
"ПАІС"»* від січня 
1995 року.

Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. Науково-дослідний 
інститут 
пресознавства 
Львівської наукової 
бібліотеки України ім. 
В. Стефаника, 18. 11. 
2019 - 18. 12. 2019 р.

111467 Войтович 
Наталія 
Олегівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 060918, 
виданий 

29.06.2021

17 Навчальна 
практика

Диплом спеціаліста 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
10197178, виданий 
30.06.1998 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом магістра 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ДМ № 
001680, виданий 
15.07.1999 
р.,спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: магістр 
журналістики).

Диплом про 
перепідготовку 
факультету 
гуманітарно-
природничого 
Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського
національного 
університету імені 
Івана Франка (12 ДСК 
№ 256454, виданий 



08.02.2013 р., 
кваліфікація: 
психолог, викладач).

Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій, 
спеціальність 27.00.01 
‒ теорія та історія 
соціальних 
комунікацій (ДК № 
060918, виданий 
29.06.2021 р.).

Педагогічний стаж – 
18 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 5, 10, 
12, 14, 15, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Eleonora Kryvka1, 
Olha Mitchuk, Olha 
Bykova, Myroslava 
Rudyk, Olga 
Khamedova & Nataliia 
Voitovych Social Media 
Applications as an 
International Tool for 
the Development of 
English-Language 
Communicative 
CompetenciesJournal 
of Curriculum and 
Teaching Vol. 11, No. 6; 
Special Issue, 2022. S. 
1-15 
(http://jct.sciedupress.c
om) (Sсopus)
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 



видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Інфомедійна 
грамотність онлайн: 
посібник для тренера 
/ за заг. ред. 
Тараненко О. / 
Розроблено в рамках 
проєкту «Вивчай та 
розрізняй: інфо-
медійна грамотність». 
Київ : IREX, 2021. 400 
с. (автор 5 вправ).
2. Конструктор вправ. 
Збірник практичних 
завдань з 
інфомедійної 
грамотності, 
інтегрованої до 
фахової підготовки 
студентів-журналістів. 
Колектив авторів. 
Відп. ред. та упоряд. 
Будівська Г., Дуцик Д., 
Тараненко О. Київ: 
IREX, 2022. (автор 7 
вправ) https://e-
courses.jta.com.ua/e-
manuals/konstruktor-
vprav-irex/
+ 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості», «Етично-
правові норми 
журналістики», 
«Медіаграмотність», 
«Організація роботи 
пресслужби», 
«Політичний імідж у 
комунікаційному 
просторі», 
«Психологія 
політичної реклами», 
«Критичне 
мислення», 
«Медіаграмотність: 
технології та 
практичне 
застосування», 
«Журналістська 
майстерність».
2. Методичні 
рекомендації:
1. Войтович Н. О. 



Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
2. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої 
(переддипломної) 
практики для 
студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я., Л. 
Імбіровська-
Сиваківська, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
3. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації до 
написання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
на здобуття другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за  
спеціальністю 061 – 
«Журналістика» 
денної та заочної 
форм навчання /  С. Т. 
Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
4. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л. А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
5. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчальної практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 



першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
6. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчально-
ознайомчої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
        + 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня:
1. 04 травня 2021 року 
– захист дисертації на 
тему «Правові, етичні 
та соціально-
психологічні аспекти 
політичної реклами 
як складової 
соціальних 
комунікацій» на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради  К 08.051.19 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара. 
Спеціальність 27.00.01 
– теорія та історія 
соціальних 
комунікацій.
         + 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. у період 08-12.03. і 
22-24.03.2017 року 
була запрошена до 
Жешівського 
університету 
(Польща) і читала 
курс лекцій 
«Прикордонна преса 
(українсько-
польська)» для 
студентів напряму 
«журналістика та 
соціальні 
комунікації».
2. у період 11-12 квітня 
2018 року була 
запрошена до 
Жешівського 
університету 



(Польща) і читала 
курс лекцій 
«Прикордонна преса 
(українсько-
польська)» для 
студентів напряму 
«журналістика та 
соціальні 
комунікації». 
3. з 2018 по 2022 рр. – 
участь у 
міжнародному проєкті 
DESTIN Erasmus +  
КА2 Capacity Building 
– учасник проєкту. 
4. з березня 2020 р. – 
червень 2022 р. –
участь у проєкті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність», який 
виконується Радою 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси – керівник від 
навчального закладу 
(ЛНУ ім. І. Франка). 
5. 2-3 квітня 2019 року 
була запрошена як 
гість і брала участь у 
дебатах «Світлі та 
темні сторони праці 
журналіста» в рамках 
«ХІІ Дні полоністики 
та журналістики», які 
відбулися в Інституті 
полоністики і 
журналістики 
Жешувського 
університету, м. 
Жешув, Польща.
6. з вересня 2020 р. по 
лютий 2021 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»  на 
зйомки відео уроків 
«П’ятихвилинка медіа 
грамотності» − 
керівник проєкту. 
7. з жовтня 2021 р. по 
лютий 2022 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» на 
онлайн курс 
«Медіаграмотний 
світ» − керівник 
проєкту. 
8. з 2022 по 2024 рр. − 
учасниця проєкту 
Центру досконалості 
імені Жана Монне 
“Західнодноукраїнськ
ий дослідницький 
центр з європейських 
студій" - “Спільні 
політики ЄС: стратегії 
узгодження для 
України” (EUCPASU).
        + 12) наявність 



апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Natalija Wojtowicz 
Wplyw 
przedwyborczych 
sondazy na opinie 
publiczna // Adepci 
dziennikarstwa o 
dziennikarstwie. Mlode 
dziennikarstwo. – 
Rzeszow, 2017. – 
S.187–195.
2. Войтович Н. О. 
Революція гідності – 
1500 днів опісля  / 
Наталія Войтович  // 
РІА-Львів. – 2017. – 
листопад. – С. 4–5. 
3. Войтович Н. О. 
Андрій Садовий: 
«Цього року львів’яни 
стали дорослішими та 
краще пізнали себе» / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2017. – 
грудень. – С. 12–13. 
4. Войтович Н. О. 
Орест Фредина: «Небо 
і земля нині 
торжествують» / 
Наталія Войтович  // 
РІА-Львів. – 2018. – 
січень. – С. 15. 
5. Войтович Н., 
Ковальчук Я. Дмитро 
Добродомов: «Тільки 
разом ми зможемо!» /  
Наталія Войтович, 
Яна Ковальчук // РІА-
Львів. – 2018. – 
червень. – С. 8–10. 
6. Войтович Н. О. Ігор 
Юхновський: «Перш 
за все, ми повинні 
побудувати націю» / 
Наталія Войтович // 
Голос України. – 2018. 
– 18 лип. – С. 9.
7. Войтович Н. О. Чи 
щасливою буде 7? / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
серпень. – С. 8–9. 
8. Войтович Н. О. 
Сергій Бурко: 
«Найважливіше, щоб 
слухач був 
задоволеним» / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
листопад. – С. 48.
9. Войтович Н. О. Дім, 
який збудував Франко 
/ Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
грудень. – С. 52–53.
10. Войтович Н. О. 
Антон Ковач: «У 
дрібницях Господь 
заклав максимальну 
красу» / Наталія 



Войтович // РІА-
Львів. – 2018. – 
грудень. – С. 54–55.
11. Войтович Н. О. 
Ілько Лемко: 
«Радянський контент 
може бути вимитий зі 
свідомості і світогляду 
людини, якщо 
відмовитись від 
нього» / Наталія 
Войтович // РІА-
Львів. – 2019. – січень. 
– С. 27.
12. Войтович Н. О. 
Балтійські береги / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
січень. – С. 36–38.
13. Войтович Н. О., 
Формос Ю. В. Віктор 
Бронюк: «Найкраща 
професія – обрана за 
покликом серця» / 
Наталія Войтович, 
Юлія Формос // РІА-
Львів. – 2019. – 
березень. – С. 50–51. 
14. Войтович Н. О. 
Львівські палаци / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
березень. – С. 38–39.
15. Войтович Н. О. 
Непопсова Індія / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
березень. – С. 42–43.
16. Войтович Н. О. 
Глянцевий журнал з 
матовою обкладинкою 
/ Наталія Войтович // 
Крізь роки і долі: 
львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах… – Львів : 
ПАІС. – 2019. – С. 112–
114.
17. Войтович Н. О., 
Іванців Х. Р., Іванців-
Гріга І. С. Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
медіа / Наталія 
Войтович, Христина 
Іванців, Ірина 
Іванців-Гріга // 
Science and Education 
a New Dimension. 
Humanities and Social 
Sciences, VII(36), I.: 
214. – Будапешт, 2019. 
– С. 52–55.
18. Войтович Н. О., 
Формос Ю. О. 
Проблема сексизму у 
засобах масової 
інформації / Наталія 
Войтович, Юлія 
Формос // Професійне 
становлення 
журналіста: традиції 
та нові підходи : 
збірник матеріалів 
Третьої міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених. – 
Львів : Львівський 
національний 



університет імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 29–34.
19. Voitovych N. O. The 
influence of journalism 
and blogosphere on the 
Ukrainian political 
situation / N. O. 
Voitovych, A. Konyk // 
Adepci dziennikarstwa 
o dziennikarstwie. 
Mlode dziennikarstwo 
4. Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 
Rzeszow. – 2021. – P. 
13–23.
20. Войтович Н. О. 
Добра співпраця дає 
гарні успіхи / Наталія 
Войтович //  
Львівщина медійна. ‒ 
жовтень-грудень 2021. 
‒ № 8. ‒ С. 2
21. Войтович Н. О. 
Медіаграмотність для 
студентів Львівського 
національного 
університету ім. І. 
Франка: виклики 
реалізації / Наталія 
Войтович // Методика 
інтеграції в проєкті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»: збірник 
матеріалів / Редкол.: 
В. Ф. Іванов (голов. 
ред.) [та ін.]. – Київ: 
Академія української 
преси, IREX, Центр 
вільної преси, 2022. – 
160 с. – С. 28–36.
Тези:
1. Войтович Н. О. 
Рекламно-
інформаційні 
технології політичної 
реклами / Наталія 
Войтович // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2016 рік (секція 
«Журналістика»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 14–16 
2. Войтович Н. О. 
Критичне мислення 
як протидія 
маніпулятивним 
технологіям / Наталія 
Войтович // Соціальні 
комунікації: 
інструменти, 
технології і практика: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 22-23 
жовтня 2019 р. – 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. – С. 
72–75
3. Войтович Н. О. 
Критичне мислення 
як компонента 
протидії 
маніпулятивним 



технологіям під час 
виборчих кампаній / 
Наталія Войтович // 
Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. – С. 8–9.
4. Войтович Н. О. 
Друга конференція 
проекту «DESTIN. 
Journalism Education 
for Democracy in 
Ukraine: Developing 
Standards, Integrity 
and Professionalism» / 
Наталія Войтович // 
КНУ імені Тараса 
Шевченка. – Київ, 
Україна. –13-17 травня 
2019 р.
5. Войтович Н. О. 
Фактчекінг як умова 
якісної журналістики 
/ Наталія Войтович // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2020. – С. 
18–20.
6. Войтович Н. О. 
Фейки та пропаганда, 
як методи 
інформаційної війни / 
Наталія Войтович // 
Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. (Львів, 9 
травня 2022 р.) / 
Упорядники: 
Мальський М.З., 
Лещенко Л.В., Кучик 
О.С., Вовк Р.В. – 
Львів: Факультет 
міжнародних відносин 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2022. – С. 26–29.
7. Войтович Н. О. 
Дотримання 
положень академічної 
доброчесності у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка / 
Наталія Войтович // 
Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності: 
збірник наукових есе 
учасників 
дистанційного етапу 
наукового стажування 
для освітян 
(Республіка Польща, 



Варшава, 24.01 – 
04.03.2022) / уклад. 
Ю. Главчева; 
Польсько-українська 
фундація «Інститут 
Міжнародної 
Академічної та 
Наукової Співпраці»; 
Духовна Академія 
Університету 
Кардинала Стефана 
Вишинського; 
Фундація ADD. 
Варшава, 2022. – 
С.15–17.
8. Bartosz Hordecki, 
Jędrzej Skrzypczak, 
Natalia Wojtowicz 
Narracje medialne 
dotyczące uchodźców z 
Ukrainy w Polsce po 24 
lutego 2022 roku – 
szanse i wyzwania / 
Bartosz Hordecki, 
Jędrzej Skrzypczak, 
Natalia Wojtowicz // 
Мультидисциплінарні 
підходи до аналізу 
суспільно-політичних 
проблем в умовах 
російсько-української 
гібридної війни: 
матеріали 
міжнародного 
круглого столу: 28 
квітня 2022 р. – Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2022. – С. 
27–30.
9. Formos Y., Voitovych 
N. L’équilibre entre les 
sexes dans les médias 
ukrainiens pendant la 
guerre russo-
ukrainienne /  Y. 
Formos, N. Voitovych 
// The 4th 
International scientific 
and practical 
conference “Discussion 
and development of 
modern scientific 
research” (October 18-
21, 2022) Helsinki, 
Finland. International 
Science Group. – 2022. 
– Р. 133–135 (487 p.).
10. Войтович Н. О. 
Гейміфікація у 
навчальному процесі: 
плюси та мінуси / 
Наталія Войтович // 
Актуальні проблеми 
сучасного 
журналістикознавства 
: збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2021 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2022. – С. 
20–22.
11. Voitovych N., 
Formos Y. 
Lesrécitscommoutildeg
uerredel`information 
// The 6th 
International scientific 



and practical 
conference 
“Multidisciplinary 
scientificnotes. Theory, 
history and practice” 
(November 01 – 04, 
2022) Edmonton, 
Canada. International 
Science Group. – 2022. 
– P. 218–220 (712 p.).
12. Войтович Н. О. 
Розвиток навичок 
критичного мислення 
та медіаграмотності у 
населення як спосіб 
протидії російській 
пропаганді в 
інформаційній війні / 
Наталія Войтович // 
Журналістика 
майбутнього: 
виклики, тенденції, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
18-19 жовт. 2022 р.). 
Львів : Простір-М, 
2022. C.297-299 (312 
с.).\
13. Войтович Н. О. 
Журналістська етика 
через призму ідей 
гуманізму Григорія 
Сковороди / Наталія 
Войтович // Григорій 
Сковорода у 
сучасному 
багатовимірному світі 
: зб. тез VIIІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 16 листопада 
2022 р.) / за ред. чл.-
кор. НАН України, д-
ра філос. наук, проф. 
В. П. Мельника ; відп. 
за вип. В. М. Качмар, 
Л. В. Рижак, Н. І. 
Жигайло, Ю. В. 
Максимець. – Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. – С. 65–67 (316 
с.).
+ 14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 



Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівник наукового 
кола «Науковий 
гурток» студентів 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (20 
студентів).
2. Петро Козак зайняв 
призове місце (1 
місце) на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 2021-
2022 н.р.
+ 15) керівництво 



школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня):
1. 2019 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала 1 місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема: «Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
українських 
друкованих ЗМІ».
2. 2019 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала ІІІ місце на 
ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Київ. 
Тема: «Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
українських 
друкованих ЗМІ».
3. 2020 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала 1 місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема «Історично-
культурна спадщина 
малих населених 
пунктів Львівської 
области (Творчий 
захист).



4. 2020 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала ІІІ місце на 
ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Київ. 
Тема «Історично-
культурна спадщина 
малих населених 
пунктів Львівської 
области (Творчий 
захист)».
5. 2021 р. – Науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика 
Катерини Рязанцевої, 
яка отримала ІІ місце 
на ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема «Протидія 
фейкам у мас-медіа у 
період пандемії 
COVID-19».
6. 16 листопада 2020 
року  – підготовка 
учнів секції 
«Журналістика» 
Всеукраїнського 
конкурсу «Нове 
покоління задає тобі 
ритм» у рамках 
проекту «Youth 
MediaLab» – Катерина 
Рязанцева, Софія 
Мельник, Сніжана 
Студена, Нік Нестер – 
м. Київ – 1 місце.
+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
1. з 2006 р. – 
членкиня 
Національної спілки 
журналістів України.
2. з 2011 р. – членкиня 
правління Асоціації 
випускників 
факультету 
журналістики  
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
3. 2014 р. – медіа-
юрист у ГО 
«Молодіжне 
об’єднання 
Львівський 
Євромайдан».
4. 2014 р. – 
співзасновник ГО «Ти 
– Медіа», заступник 
голови, член 
правління.
5. 2016 р. – 
відповідальний 
секретар первинної 
журналістської 



організації НСЖУ 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
6. з 2017 р. – членкиня 
правління Львівської 
обласної організації 
НСЖУ;
7. з 01 по 30 червня 
2017-2020 рр. – 
організатор літньої 
школи журналістики 
МАН «Journlab» у 
якій брали участь учні 
закладів загальної 
середньої освіти м. 
Львова;
8. 2018 р. – 
сертифікований 
тренер з 
медіаграмотності (DW 
Akademie Europe and 
Central Asia 
(Німеччина), 
Академія української 
преси;
9. з вересня 2020 р. по 
лютий 2021 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»  на 
зйомки відео уроків 
«П’ятихвилинка медіа 
грамотності» − 
керівник проєкту;
10. 2021 р. – членкиня 
клубу для тренерів 
«Майстерня 
медіаграмотності»;
11. 2021 р. – 
співзасновник ГО 
«Український форум 
викладачів медіа і 
журналістики», 
заступник голови, 
член правління;
12. з жовтня 2021 р. по 
січень 2022 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» на 
онлайн курс 
«Медіаграмотний 
світ» − керівник 
проєкту;
13. 2022 р. – членкиня 
журі ІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України;
14. 2022 р. – членкиня 
ГО «Українська 
Асоціація 
Європейських 
Студій»;
15. 2023 р. – членкиня 
секретаріату 
Львівської обласної 
організації НСЖУ;
16. редактор-
консультант 
навчальної 
студентської газети 



«Молодий 
Журналіст»;
17. 2023 р. – членкиня 
Науково-методичної 
ради факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1994-1995 рр. – 
журналіст-стажер 
газети   “Молода 
Галичина”.
2. 1995-1998 рр. – 
журналіст, редактор 
сторінки “Культура”, 
“Жіноча сторінка” в 
газеті “Експрес”.
3. 1996-1998 рр. – 
власкор газети 
“Франкова криниця” 
(м. Трускавець).
4. Фрілансер газет 
“Високий Замок”, 
“Міліцейський 
кур’єр”, “Міст”, “Твій 
захисник”, журналів 
“Універсум”, 
“Медіакритика”.
5. 2005-2006 рр. – за 
сумісництвом 
відповідальний 
секретар газети 
«Іскра-Інформ», 
фахівець зв’язків з 
громадськістю та 
пресою ВАТ «Іскра».
6. 2006-2014 рр. – 
головний редактор 
студентської газети 
«Молодий 
Журналіст».
7. 2010-2011 рр. – 
Головний редактор 
газети «Наш Вулик».
8. 2017-2019 рр.  – 
випусковий редактор 
глянцевого журналу 
«РІА-Львів».
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 11 грудня по 17 
грудня 2017 року, в 
рамках співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Варшавським 
університетом 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування на 
факультеті 
журналістики, 
інформації та 
бібліології.
2. з 15 листопада 2018 
р. по 14 листопада 
2020 рр. проходила 
міжнародне 
стажування в DESTIN 



Erasmus +  КА2 
Capacity Building 
Проєкт Journalism 
Education for 
Democracy in Ukraine: 
Developing Standards, 
Integrity and 
Professionalism. 
Сертифікат 598964-
EPP-1-2018-1-UK-
EPPKA2-CBHE-JP.
3. з 05 по 11 жовтня 
2019 року, в рамках 
співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
університетом Ліннеус 
м. Калмар (Швеція) 
перебувала у 
науковому 
відрядженні на 
факультеті медіа та 
журналістики. 6-10 
жовтня  брала участь у 
науково-практичному 
семінарі 
«Журналістська 
освіта: досвід Швеції» 
в рамках проєкту 
Еразмус +КА2.
4. з 20 грудня 2019 р. 
по 02 лютого 2020 р., 
в рамках співпраці 
між Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Інститутом 
полоністики та 
журналістики 
Коледжу гуманітарних 
наук Жешівського 
університету 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування.
5. з березня 2020 р. до 
тепер керівник від 
навчального закладу 
(ЛНУ ім.І.Франка) у 
проєкті «Вивчай та 
розрізняй: інфо-
медійна грамотність», 
який виконується 
Радою міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси.
6. з 20 по 30 вересня 
2020 року проходила 
онлайн-школу 
«Digital-teacher: 
онлайн інструменти у 
навчанні 
медіаграмотності» від 
ГО «Академія 
Української преси», 
загальна тривалість 
онлайн-школи 15 
годин, сертифікат 
№AUP-78-SEP-20. 
7. з 01 жовтня 2020 



року по 23 січня 2021 
року проходила курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 
Модуль 3. Професійні 
комунікації 
викладача: психолого-
педагогічні засади», 1 
кредит у Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Сертифікат СВ № 
02070987/000141-21.
8. брала участь у циклі 
вебінарів на тему 
«Ігри експертів: 
мистецтво 
маніпуляції» від ГО 
«Академія Української 
Преси» за фінансової 
підтримки Фонду 
Конрада Аденауера 
(Німеччина). Загальна 
тривалість 36 годин. 
Сертифікати № AUP-
177-OCT-20 від 15-16 
жовтня 2020 р. (9 
год.), № AUP-191-
OCT-20 від 20-21 
жовтня 2020 р. 
(9год.), № AUP-264-
OCT-20 від 26-27 
жовтня 2020 р. 
(9год.), № AUP-322-
OCT-20 від 29-30 
жовтня 2020 р. (9 
год.). 
9.  19-28 жовтня 2020 
року та 9-18 листопада 
2020 року  проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проєкту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка). 
Сертифікат – 30 
годин.
10. з 19 по 28 жовтня 
2020 року та з 9 по 18 
листопада 2020 року 
проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проєкту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала Асоціації 
з міжнародних питань 
(Чеська республіка).
11. 22 січня та 11 
червня 2021 року 



проходила 
навчальний курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка.
12. 20 лютого 2021 
року організувала 
локальну дискусію 
Широке коло:  «ЗДО:  
батьківські, 
виховательські та 
дитячі  очікування» 
на Другій 
Міжнародній 
педагогічній 
стрітенській онлайн-
конференції «Освітнє 
Дитинство в 20-х 
роках ХХІ ст.: 
виклики та 
можливості» 
організованої 
Департаментом освіти 
і науки Львівської 
обласної державної 
адміністрації, КЗ ЛОР 
«Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти», 
Львівським обласним 
центром Гуманної 
Педагогіки, 
Об'єднанням 
українців у Польщі та 
Спілкою українських 
учителів і виховників 
у Великій Британії.
13. з 20 лютого по 21 
лютого 2021 року 
проходила наукове 
стажування у ГО 
Львівського обласного 
центру гуманної 
педагогіки.
14. з 09 по 25 березня 
2021 року проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проекту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка). 
Сертифікат – 20 
годин.
15. з березня по 
травень 2021 
рокуучасниця 
щотижневих наукових 
онлайн-семінарів 
«Spotkania 
Warsztatowe IPiD», які 
проводить Інститут 
полоністики і 
журналістики 



Жешівського 
університету, Польща.
16. брала участь у 
вебінарах від ГО 
«Академія Української 
Преси» за фінансової 
підтримки Фонду 
Конрада Аденауера 
(Німеччина) 
«Політична 
медіаграмотність: як 
не стати 
«електоратом» в руках 
політичних 
«Карабасів» 
(сертифікат № AUP-
872-APR-21 від 12-13 
квітня 2021 р. (9 год.)  
та «Як перевірити 
заяви політиків без 
детектора брехні» 
(сертифікат № AUP-
894-APR-21 від 15-16 
квітня 2021 р. (9 год.). 
17. 21 квітня 2021 року 
провела вебінар для 
студентів 
Ягелонського 
університету (м. 
Краків, Польща) на 
тему: «Медіаосвіта в 
Україні: інфомедійна 
грамотність».
18. 23 квітня 2021 року 
тренерка-спікерка з 
представлення досвіду 
викладання 
інфомедійної 
грамотності онлайн на 
п’ятій онлайн 
«Майстерні 
медіаграмотності» у 
рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність», який 
виконується Радою 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси.
19. з квітня 2021 р. по 
жовтень 2021 р. брала 
участь у вебсемінарі з 
питань політичної 
медіаграмотності, 
медіаграмотності та 
критичного мислення, 
програма для тренерів 
з медіа грамотності 
(Академія української 
преси). Сертифікати: 
AUP-1043-JUL-21 (30 
годин, 1 кредит), AUP-
947-MAY-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
872-APR-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
894-APR-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
1353-OCT-21 (9 годин, 
0,3 кредити).
20. 02 липня 2021 
року провела тренінг 



на тему 
«Журналістські 
стандарти» для учнів 
Літньої школи для 
обдарованої молоді 
Львівщини 
організованої за 
підтримки Львівської 
обласної Малої 
академії наук.
21. 22 жовтня 2021 
року доповідачка на 
вебінарі «Естафета 
чемпіонів» на тему 
«Обмін досвідом 
інтеграції 
інфомедійної 
грамотності в 
навчальний процес 
закладів – учасників 
проєкту. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка» в 
рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність».
22. з 26 по 29 жовтня 
2021 року брала участь 
у тренінгу "Від 
дезінформації до 
фейків: декодування 
маніпулятивного 
контенту" при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1413-OCT-21 (9 
год., 0,3 кред.).
23. з 29 листопада по 
24 грудня 2021 року 
проходила 
підвищення 
кваліфікації МАН 
ІППО «Розвиток 
творчих здібностей 
учнів на гурткових 
заняттях» у 
Комунальному 
закладі Львівської 
обласної ради 
«Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти». 
Сертифікат AAЯ-1394 
(30 год.).
24. проходила 
підвищення 
кваліфікації за 
загальною 
короткостроковою 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
“Медіаосвіта та 
прикладні соціально-
комунікаційні 
технології” у 
Навчально-
методичному центрі 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації, 
ДНІПРОВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ З 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ 
ГОНЧАРА та 
отримала сертифікат 
на 60 год 2 кред. № 



ПК21 № 02066747-312 
від 30 листопада 2021 
р.
25. проходила онлайн-
курс для журналістів 
«У фокусі – Крим» від  
ГО «Національна 
спілка журналістів 
України». Сертифікат  
№ NUJU-001-OCT-
DEC-21 (30 год.) від 20 
грудня 2021 р.  
26. з 29 січня по 11 
червня 2022 року 
брала участь у семи 
засіданнях відкритого 
клубу тренерів з 
інфомедійної 
грамотності. 
Сертифікат № L2D-
MM-135 (15 год.) за 
«Майстерня 
медіаграмотності. 
27. з 24 січня по 04 
березня 2022 року 
проходила наукове 
стажування на тему: 
«Академічна 
доброчесність» у 
Вищому Семінаріуму 
Духовного 
університету UKSW, 
Варшава (Польща). 
Сертифікат № KW-
040322/036 (180 год. 
6 кред.).
28. проходила 
міжнародне наукове 
стажування 
«Академічна 
доброчесність» 
(онлайн) (Вищий 
Семінаріум Духовного 
університету UKSW, м. 
Варшава, Польща). 
Сертифікат на 180 год 
6 кред. № KW-
040322/036 від 4 
березня 2022 р.
29. 11 квітня 2022 року 
проходила навчання 
на Національній 
онлайн-платформі 
Дія. Цифрова освіта 
"Цифрограм 2.0" при 
Міністерстві цифрової 
трансформації 
України. Сертифікат 
№ D0000720580 
рівень С1.
30. з 23 по 29 червня 
2022 р., в рамках 
співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Інститутом 
полоністики та 
журналістики 
Коледжу гуманітарних 
наук Жешівського 
університету 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування.
31. проходила 
підвищення 
кваліфікації для 
викладання курсів 
«Медіабезпека» та 



«Журналістська 
майстерність». 
Сертифікат № AUP-
1672-MAY-22 від 17 
травня 2022 р. (4 год.) 
від ГО «Академія 
Української Преси» за 
фінансової підтримки 
Фонду Конрада 
Аденауера 
(Німеччина). 
32. з травня по 
червень 2022 року 
проходила 
навчальний курс 
«Журналістика в 
умовах  воєнного 
часу», який проводила 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка) в 
межах проєкту 
«Підвищення якості 
підготовки молодих 
журналістів України». 
Сертифікат на 12 год. 
33. з травня по 
червень 2022 року 
проходила 
навчальний курс 
«Журналістика в 
умовах воєнного часу» 
у межах проєкту 
«Підвищення якості 
підготовки молодих 
журналістів в Україні» 
при Асоціації з 
міжнародних питань. 
Чеська республіка. 
Сертифікат 12 год.
34. 17 травня 2022 
року брала участь у 
тренінгу «Особиста 
безпека та правила 
роботи журналістів в 
умовах війни» при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1672-MAY-22 (4 
год. 0,2 кред.).
35. 20 липня 2022 
року брала участь у 
тренінгу «Фінансові 
шахрайства в 
інтернеті під час 
війни» при Академії 
української преси. 
Сертифікат № AUP-
1874-JUL-22 (4 год. 
0,2 кред).
36. 22 липня 2022 
року  брала участь у 
тренінгу «Особиста 
фінансова безпека під 
час війни» при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1899-JUL-22 (4 
год. 0,2 кред.).
37. проходила 
стажування «Цифрові 
інструменти Google 
для освіти» базовий та 
середній рівень, яке 
проходило онлайн в 
ТОВ “АКАДЕМІЯ 
ЦИФРОВОГО 
РОЗВИТКУ” з 5 
вересня по 25 вересня 
2022 року. 
Сертифікати № 



GDTfE-02-05173 (30 
годин 1 кредит) від 18 
вересня 2022 р., № 
GDTfE-02-С-02097 (15 
годин 0,5 кредити)  
від 25 вересня 2022 р.
38. проходила 
стажування «Сучасні 
методи та інструменти 
у  викладанні 
журналістики», яке 
проходило онлайн в 
ГО «Український 
інститут медіа й 
комунікацій» у 
співпраці з Deutsche 
Welle Akademie за 
фінансової підтримки 
Федерального 
міністерства та 
розвитку Німеччини 
(BMZ)  16 вересня по 2 
грудня 2022 року. 
Сертифікат (180 годин 
6 кредитів) ГО 
«Український інститут 
медіа й комунікацій».
39. проходила 
міжнародне 
стажування «DIGITAL 
FUTURE: BLENDED 
LEARNING», яке 
проходило онлайн за 
підтримки 
Університету 
прикладних наук 
Анхальт (Hochshule 
Anhalt, HSA) 
(Німеччина) на базі 
DUDIZ (німецько-
український центр 
цифрових інновацій) 
16 жовтня по 30 
листопада 2022 року. 
Сертифікат (180 годин 
6 кредитів) № DN 
202211166 Університет 
прикладних наук 
Анхальт (Hochshule 
Anhalt, HSA) 
(Німеччина).
40. з 05 по 11 
листопада 2022 року у 
зв’язку із реалізацією 
проекту 
«Журналістська освіта 
задля демократії в 
Україні: розробка 
стандартів, 
доброчесність та 
професіоналізм» в 
рамках проєкту 
Еразмус+ КА2 
проходила 
міжнародне наукове 
стажування в 
Університеті Адама 
Міцкевича (м. 
Познань, Польща).
41. спільно з 
Варшавським 
університетом, 
факультетом 
журналістики, 
інформації та 
бібліології (Польща)  і 
сайтом WPROST 
організували  проект 
"Щоденники війни". 
Опубліковано більше 
20 матеріалів про 



війну в Україні. 
42. сертифікат СВ № 
02070987/000141-21 
за 1 модуль «Основні 
засади сучасної 
системи вищої освіти» 
з програми 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» як 
підвищення 
кваліфікації.
43.  з 23-24 листопада 
2022 року брала 
участь в онлайн-
вебінарах «Ігри 
експертів. 
Маніпуляції: імперія 
завдає удару, яке 
проводило ГО 
«Академія Української 
преси” і «Ігри 
експертів. 
Маніпуляції: імперія 
завдає удару». 
Сертифікат № AUP-
NOV-22/2353 (24 
годин 0,8 кредиту).

111467 Войтович 
Наталія 
Олегівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 060918, 
виданий 

29.06.2021

17 Виробнича 
практика

Диплом спеціаліста 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
10197178, виданий 
30.06.1998 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом магістра 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (ДМ № 
001680, виданий 
15.07.1999 
р.,спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: магістр 
журналістики).

Диплом про 
перепідготовку 
факультету 
гуманітарно-
природничого 
Інституту 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 
Львівського
національного 
університету імені 
Івана Франка (12 ДСК 
№ 256454, виданий 
08.02.2013 р., 
кваліфікація: 
психолог, викладач).

Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій, 
спеціальність 27.00.01 
‒ теорія та історія 
соціальних 
комунікацій (ДК № 



060918, виданий 
29.06.2021 р.).

Педагогічний стаж – 
18 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 5, 10, 
12, 14, 15, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Eleonora Kryvka1, 
Olha Mitchuk, Olha 
Bykova, Myroslava 
Rudyk, Olga 
Khamedova & Nataliia 
Voitovych Social Media 
Applications as an 
International Tool for 
the Development of 
English-Language 
Communicative 
CompetenciesJournal 
of Curriculum and 
Teaching Vol. 11, No. 6; 
Special Issue, 2022. S. 
1-15 
(http://jct.sciedupress.c
om) (Sсopus)
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Інфомедійна 
грамотність онлайн: 
посібник для тренера 
/ за заг. ред. 
Тараненко О. / 
Розроблено в рамках 
проєкту «Вивчай та 



розрізняй: інфо-
медійна грамотність». 
Київ : IREX, 2021. 400 
с. (автор 5 вправ).
2. Конструктор вправ. 
Збірник практичних 
завдань з 
інфомедійної 
грамотності, 
інтегрованої до 
фахової підготовки 
студентів-журналістів. 
Колектив авторів. 
Відп. ред. та упоряд. 
Будівська Г., Дуцик Д., 
Тараненко О. Київ: 
IREX, 2022. (автор 7 
вправ) https://e-
courses.jta.com.ua/e-
manuals/konstruktor-
vprav-irex/
+ 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Теорія і 
методика 
журналістської 
творчості», «Етично-
правові норми 
журналістики», 
«Медіаграмотність», 
«Організація роботи 
пресслужби», 
«Політичний імідж у 
комунікаційному 
просторі», 
«Психологія 
політичної реклами», 
«Критичне 
мислення», 
«Медіаграмотність: 
технології та 
практичне 
застосування», 
«Журналістська 
майстерність».
2. Методичні 
рекомендації:
1. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 



Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
2. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої 
(переддипломної) 
практики для 
студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я., Л. 
Імбіровська-
Сиваківська, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
3. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації до 
написання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
на здобуття другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за  
спеціальністю 061 – 
«Журналістика» 
денної та заочної 
форм навчання /  С. Т. 
Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
4. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л. А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
5. Войтович Н. О. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчальної практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
6. Войтович Н. О. 



Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчально-
ознайомчої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
        + 5) захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня:
1. 04 травня 2021 року 
– захист дисертації на 
тему «Правові, етичні 
та соціально-
психологічні аспекти 
політичної реклами 
як складової 
соціальних 
комунікацій» на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради  К 08.051.19 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара. 
Спеціальність 27.00.01 
– теорія та історія 
соціальних 
комунікацій.
         + 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. у період 08-12.03. і 
22-24.03.2017 року 
була запрошена до 
Жешівського 
університету 
(Польща) і читала 
курс лекцій 
«Прикордонна преса 
(українсько-
польська)» для 
студентів напряму 
«журналістика та 
соціальні 
комунікації».
2. у період 11-12 квітня 
2018 року була 
запрошена до 
Жешівського 
університету 
(Польща) і читала 
курс лекцій 
«Прикордонна преса 
(українсько-
польська)» для 
студентів напряму 
«журналістика та 
соціальні 
комунікації». 
3. з 2018 по 2022 рр. – 
участь у 



міжнародному проєкті 
DESTIN Erasmus +  
КА2 Capacity Building 
– учасник проєкту. 
4. з березня 2020 р. – 
червень 2022 р. –
участь у проєкті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність», який 
виконується Радою 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси – керівник від 
навчального закладу 
(ЛНУ ім. І. Франка). 
5. 2-3 квітня 2019 року 
була запрошена як 
гість і брала участь у 
дебатах «Світлі та 
темні сторони праці 
журналіста» в рамках 
«ХІІ Дні полоністики 
та журналістики», які 
відбулися в Інституті 
полоністики і 
журналістики 
Жешувського 
університету, м. 
Жешув, Польща.
6. з вересня 2020 р. по 
лютий 2021 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»  на 
зйомки відео уроків 
«П’ятихвилинка медіа 
грамотності» − 
керівник проєкту. 
7. з жовтня 2021 р. по 
лютий 2022 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» на 
онлайн курс 
«Медіаграмотний 
світ» − керівник 
проєкту. 
8. з 2022 по 2024 рр. − 
учасниця проєкту 
Центру досконалості 
імені Жана Монне 
“Західнодноукраїнськ
ий дослідницький 
центр з європейських 
студій" - “Спільні 
політики ЄС: стратегії 
узгодження для 
України” (EUCPASU).
        + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 



Статті:
1. Natalija Wojtowicz 
Wplyw 
przedwyborczych 
sondazy na opinie 
publiczna // Adepci 
dziennikarstwa o 
dziennikarstwie. Mlode 
dziennikarstwo. – 
Rzeszow, 2017. – 
S.187–195.
2. Войтович Н. О. 
Революція гідності – 
1500 днів опісля  / 
Наталія Войтович  // 
РІА-Львів. – 2017. – 
листопад. – С. 4–5. 
3. Войтович Н. О. 
Андрій Садовий: 
«Цього року львів’яни 
стали дорослішими та 
краще пізнали себе» / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2017. – 
грудень. – С. 12–13. 
4. Войтович Н. О. 
Орест Фредина: «Небо 
і земля нині 
торжествують» / 
Наталія Войтович  // 
РІА-Львів. – 2018. – 
січень. – С. 15. 
5. Войтович Н., 
Ковальчук Я. Дмитро 
Добродомов: «Тільки 
разом ми зможемо!» /  
Наталія Войтович, 
Яна Ковальчук // РІА-
Львів. – 2018. – 
червень. – С. 8–10. 
6. Войтович Н. О. Ігор 
Юхновський: «Перш 
за все, ми повинні 
побудувати націю» / 
Наталія Войтович // 
Голос України. – 2018. 
– 18 лип. – С. 9.
7. Войтович Н. О. Чи 
щасливою буде 7? / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
серпень. – С. 8–9. 
8. Войтович Н. О. 
Сергій Бурко: 
«Найважливіше, щоб 
слухач був 
задоволеним» / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
листопад. – С. 48.
9. Войтович Н. О. Дім, 
який збудував Франко 
/ Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2018. – 
грудень. – С. 52–53.
10. Войтович Н. О. 
Антон Ковач: «У 
дрібницях Господь 
заклав максимальну 
красу» / Наталія 
Войтович // РІА-
Львів. – 2018. – 
грудень. – С. 54–55.
11. Войтович Н. О. 
Ілько Лемко: 
«Радянський контент 
може бути вимитий зі 
свідомості і світогляду 
людини, якщо 
відмовитись від 
нього» / Наталія 



Войтович // РІА-
Львів. – 2019. – січень. 
– С. 27.
12. Войтович Н. О. 
Балтійські береги / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
січень. – С. 36–38.
13. Войтович Н. О., 
Формос Ю. В. Віктор 
Бронюк: «Найкраща 
професія – обрана за 
покликом серця» / 
Наталія Войтович, 
Юлія Формос // РІА-
Львів. – 2019. – 
березень. – С. 50–51. 
14. Войтович Н. О. 
Львівські палаци / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
березень. – С. 38–39.
15. Войтович Н. О. 
Непопсова Індія / 
Наталія Войтович // 
РІА-Львів. – 2019. – 
березень. – С. 42–43.
16. Войтович Н. О. 
Глянцевий журнал з 
матовою обкладинкою 
/ Наталія Войтович // 
Крізь роки і долі: 
львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах… – Львів : 
ПАІС. – 2019. – С. 112–
114.
17. Войтович Н. О., 
Іванців Х. Р., Іванців-
Гріга І. С. Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
медіа / Наталія 
Войтович, Христина 
Іванців, Ірина 
Іванців-Гріга // 
Science and Education 
a New Dimension. 
Humanities and Social 
Sciences, VII(36), I.: 
214. – Будапешт, 2019. 
– С. 52–55.
18. Войтович Н. О., 
Формос Ю. О. 
Проблема сексизму у 
засобах масової 
інформації / Наталія 
Войтович, Юлія 
Формос // Професійне 
становлення 
журналіста: традиції 
та нові підходи : 
збірник матеріалів 
Третьої міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених. – 
Львів : Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2020. – 
С. 29–34.
19. Voitovych N. O. The 
influence of journalism 
and blogosphere on the 
Ukrainian political 
situation / N. O. 
Voitovych, A. Konyk // 
Adepci dziennikarstwa 
o dziennikarstwie. 



Mlode dziennikarstwo 
4. Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 
Rzeszow. – 2021. – P. 
13–23.
20. Войтович Н. О. 
Добра співпраця дає 
гарні успіхи / Наталія 
Войтович //  
Львівщина медійна. ‒ 
жовтень-грудень 2021. 
‒ № 8. ‒ С. 2
21. Войтович Н. О. 
Медіаграмотність для 
студентів Львівського 
національного 
університету ім. І. 
Франка: виклики 
реалізації / Наталія 
Войтович // Методика 
інтеграції в проєкті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»: збірник 
матеріалів / Редкол.: 
В. Ф. Іванов (голов. 
ред.) [та ін.]. – Київ: 
Академія української 
преси, IREX, Центр 
вільної преси, 2022. – 
160 с. – С. 28–36.
Тези:
1. Войтович Н. О. 
Рекламно-
інформаційні 
технології політичної 
реклами / Наталія 
Войтович // Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2016 рік (секція 
«Журналістика»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 14–16 
2. Войтович Н. О. 
Критичне мислення 
як протидія 
маніпулятивним 
технологіям / Наталія 
Войтович // Соціальні 
комунікації: 
інструменти, 
технології і практика: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 22-23 
жовтня 2019 р. – 
Запоріжжя : 
Класичний приватний 
університет, 2019. – С. 
72–75
3. Войтович Н. О. 
Критичне мислення 
як компонента 
протидії 
маніпулятивним 
технологіям під час 
виборчих кампаній / 
Наталія Войтович // 
Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 



упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. – С. 8–9.
4. Войтович Н. О. 
Друга конференція 
проекту «DESTIN. 
Journalism Education 
for Democracy in 
Ukraine: Developing 
Standards, Integrity 
and Professionalism» / 
Наталія Войтович // 
КНУ імені Тараса 
Шевченка. – Київ, 
Україна. –13-17 травня 
2019 р.
5. Войтович Н. О. 
Фактчекінг як умова 
якісної журналістики 
/ Наталія Войтович // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2020. – С. 
18–20.
6. Войтович Н. О. 
Фейки та пропаганда, 
як методи 
інформаційної війни / 
Наталія Войтович // 
Україна в умовах 
трансформації 
міжнародної системи 
безпеки. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. (Львів, 9 
травня 2022 р.) / 
Упорядники: 
Мальський М.З., 
Лещенко Л.В., Кучик 
О.С., Вовк Р.В. – 
Львів: Факультет 
міжнародних відносин 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2022. – С. 26–29.
7. Войтович Н. О. 
Дотримання 
положень академічної 
доброчесності у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка / 
Наталія Войтович // 
Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності: 
збірник наукових есе 
учасників 
дистанційного етапу 
наукового стажування 
для освітян 
(Республіка Польща, 
Варшава, 24.01 – 
04.03.2022) / уклад. 
Ю. Главчева; 
Польсько-українська 
фундація «Інститут 
Міжнародної 
Академічної та 
Наукової Співпраці»; 
Духовна Академія 
Університету 
Кардинала Стефана 



Вишинського; 
Фундація ADD. 
Варшава, 2022. – 
С.15–17.
8. Bartosz Hordecki, 
Jędrzej Skrzypczak, 
Natalia Wojtowicz 
Narracje medialne 
dotyczące uchodźców z 
Ukrainy w Polsce po 24 
lutego 2022 roku – 
szanse i wyzwania / 
Bartosz Hordecki, 
Jędrzej Skrzypczak, 
Natalia Wojtowicz // 
Мультидисциплінарні 
підходи до аналізу 
суспільно-політичних 
проблем в умовах 
російсько-української 
гібридної війни: 
матеріали 
міжнародного 
круглого столу: 28 
квітня 2022 р. – Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2022. – С. 
27–30.
9. Formos Y., Voitovych 
N. L’équilibre entre les 
sexes dans les médias 
ukrainiens pendant la 
guerre russo-
ukrainienne /  Y. 
Formos, N. Voitovych 
// The 4th 
International scientific 
and practical 
conference “Discussion 
and development of 
modern scientific 
research” (October 18-
21, 2022) Helsinki, 
Finland. International 
Science Group. – 2022. 
– Р. 133–135 (487 p.).
10. Войтович Н. О. 
Гейміфікація у 
навчальному процесі: 
плюси та мінуси / 
Наталія Войтович // 
Актуальні проблеми 
сучасного 
журналістикознавства 
: збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2021 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2022. – С. 
20–22.
11. Voitovych N., 
Formos Y. 
Lesrécitscommoutildeg
uerredel`information 
// The 6th 
International scientific 
and practical 
conference 
“Multidisciplinary 
scientificnotes. Theory, 
history and practice” 
(November 01 – 04, 
2022) Edmonton, 
Canada. International 
Science Group. – 2022. 
– P. 218–220 (712 p.).
12. Войтович Н. О. 



Розвиток навичок 
критичного мислення 
та медіаграмотності у 
населення як спосіб 
протидії російській 
пропаганді в 
інформаційній війні / 
Наталія Войтович // 
Журналістика 
майбутнього: 
виклики, тенденції, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
18-19 жовт. 2022 р.). 
Львів : Простір-М, 
2022. C.297-299 (312 
с.).\
13. Войтович Н. О. 
Журналістська етика 
через призму ідей 
гуманізму Григорія 
Сковороди / Наталія 
Войтович // Григорій 
Сковорода у 
сучасному 
багатовимірному світі 
: зб. тез VIIІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 16 листопада 
2022 р.) / за ред. чл.-
кор. НАН України, д-
ра філос. наук, проф. 
В. П. Мельника ; відп. 
за вип. В. М. Качмар, 
Л. В. Рижак, Н. І. 
Жигайло, Ю. В. 
Максимець. – Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. – С. 65–67 (316 
с.).
+ 14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 



інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівник наукового 
кола «Науковий 
гурток» студентів 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (20 
студентів).
2. Петро Козак зайняв 
призове місце (1 
місце) на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 2021-
2022 н.р.
+ 15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 



учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня):
1. 2019 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала 1 місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема: «Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
українських 
друкованих ЗМІ».
2. 2019 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала ІІІ місце на 
ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Київ. 
Тема: «Гендерний 
аспект у висвітленні 
жіночого спорту в 
українських 
друкованих ЗМІ».
3. 2020 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала 1 місце на ІІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема «Історично-
культурна спадщина 
малих населених 
пунктів Львівської 
области (Творчий 
захист).
4. 2020 р. – науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика Іванців 
Христини, яка 
отримала ІІІ місце на 
ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 



учнів МАН, м. Київ. 
Тема «Історично-
культурна спадщина 
малих населених 
пунктів Львівської 
области (Творчий 
захист)».
5. 2021 р. – Науковий 
керівник учениці 
МАН, секції 
журналістика 
Катерини Рязанцевої, 
яка отримала ІІ місце 
на ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів МАН, м. Львів. 
Тема «Протидія 
фейкам у мас-медіа у 
період пандемії 
COVID-19».
6. 16 листопада 2020 
року  – підготовка 
учнів секції 
«Журналістика» 
Всеукраїнського 
конкурсу «Нове 
покоління задає тобі 
ритм» у рамках 
проекту «Youth 
MediaLab» – Катерина 
Рязанцева, Софія 
Мельник, Сніжана 
Студена, Нік Нестер – 
м. Київ – 1 місце.
+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
1. з 2006 р. – 
членкиня 
Національної спілки 
журналістів України.
2. з 2011 р. – членкиня 
правління Асоціації 
випускників 
факультету 
журналістики  
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
3. 2014 р. – медіа-
юрист у ГО 
«Молодіжне 
об’єднання 
Львівський 
Євромайдан».
4. 2014 р. – 
співзасновник ГО «Ти 
– Медіа», заступник 
голови, член 
правління.
5. 2016 р. – 
відповідальний 
секретар первинної 
журналістської 
організації НСЖУ 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
6. з 2017 р. – членкиня 
правління Львівської 
обласної організації 
НСЖУ;



7. з 01 по 30 червня 
2017-2020 рр. – 
організатор літньої 
школи журналістики 
МАН «Journlab» у 
якій брали участь учні 
закладів загальної 
середньої освіти м. 
Львова;
8. 2018 р. – 
сертифікований 
тренер з 
медіаграмотності (DW 
Akademie Europe and 
Central Asia 
(Німеччина), 
Академія української 
преси;
9. з вересня 2020 р. по 
лютий 2021 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність»  на 
зйомки відео уроків 
«П’ятихвилинка медіа 
грамотності» − 
керівник проєкту;
10. 2021 р. – членкиня 
клубу для тренерів 
«Майстерня 
медіаграмотності»;
11. 2021 р. – 
співзасновник ГО 
«Український форум 
викладачів медіа і 
журналістики», 
заступник голови, 
член правління;
12. з жовтня 2021 р. по 
січень 2022 р. – Грант 
у рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» на 
онлайн курс 
«Медіаграмотний 
світ» − керівник 
проєкту;
13. 2022 р. – членкиня 
журі ІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України;
14. 2022 р. – членкиня 
ГО «Українська 
Асоціація 
Європейських 
Студій»;
15. 2023 р. – членкиня 
секретаріату 
Львівської обласної 
організації НСЖУ;
16. редактор-
консультант 
навчальної 
студентської газети 
«Молодий 
Журналіст»;
17. 2023 р. – членкиня 
Науково-методичної 
ради факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
+ 20) досвід 



практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1994-1995 рр. – 
журналіст-стажер 
газети   “Молода 
Галичина”.
2. 1995-1998 рр. – 
журналіст, редактор 
сторінки “Культура”, 
“Жіноча сторінка” в 
газеті “Експрес”.
3. 1996-1998 рр. – 
власкор газети 
“Франкова криниця” 
(м. Трускавець).
4. Фрілансер газет 
“Високий Замок”, 
“Міліцейський 
кур’єр”, “Міст”, “Твій 
захисник”, журналів 
“Універсум”, 
“Медіакритика”.
5. 2005-2006 рр. – за 
сумісництвом 
відповідальний 
секретар газети 
«Іскра-Інформ», 
фахівець зв’язків з 
громадськістю та 
пресою ВАТ «Іскра».
6. 2006-2014 рр. – 
головний редактор 
студентської газети 
«Молодий 
Журналіст».
7. 2010-2011 рр. – 
Головний редактор 
газети «Наш Вулик».
8. 2017-2019 рр.  – 
випусковий редактор 
глянцевого журналу 
«РІА-Львів».
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 11 грудня по 17 
грудня 2017 року, в 
рамках співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Варшавським 
університетом 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування на 
факультеті 
журналістики, 
інформації та 
бібліології.
2. з 15 листопада 2018 
р. по 14 листопада 
2020 рр. проходила 
міжнародне 
стажування в DESTIN 
Erasmus +  КА2 
Capacity Building 
Проєкт Journalism 
Education for 
Democracy in Ukraine: 
Developing Standards, 
Integrity and 
Professionalism. 
Сертифікат 598964-
EPP-1-2018-1-UK-
EPPKA2-CBHE-JP.



3. з 05 по 11 жовтня 
2019 року, в рамках 
співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
університетом Ліннеус 
м. Калмар (Швеція) 
перебувала у 
науковому 
відрядженні на 
факультеті медіа та 
журналістики. 6-10 
жовтня  брала участь у 
науково-практичному 
семінарі 
«Журналістська 
освіта: досвід Швеції» 
в рамках проєкту 
Еразмус +КА2.
4. з 20 грудня 2019 р. 
по 02 лютого 2020 р., 
в рамках співпраці 
між Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Інститутом 
полоністики та 
журналістики 
Коледжу гуманітарних 
наук Жешівського 
університету 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування.
5. з березня 2020 р. до 
тепер керівник від 
навчального закладу 
(ЛНУ ім.І.Франка) у 
проєкті «Вивчай та 
розрізняй: інфо-
медійна грамотність», 
який виконується 
Радою міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси.
6. з 20 по 30 вересня 
2020 року проходила 
онлайн-школу 
«Digital-teacher: 
онлайн інструменти у 
навчанні 
медіаграмотності» від 
ГО «Академія 
Української преси», 
загальна тривалість 
онлайн-школи 15 
годин, сертифікат 
№AUP-78-SEP-20. 
7. з 01 жовтня 2020 
року по 23 січня 2021 
року проходила курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 
Модуль 3. Професійні 
комунікації 



викладача: психолого-
педагогічні засади», 1 
кредит у Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Сертифікат СВ № 
02070987/000141-21.
8. брала участь у циклі 
вебінарів на тему 
«Ігри експертів: 
мистецтво 
маніпуляції» від ГО 
«Академія Української 
Преси» за фінансової 
підтримки Фонду 
Конрада Аденауера 
(Німеччина). Загальна 
тривалість 36 годин. 
Сертифікати № AUP-
177-OCT-20 від 15-16 
жовтня 2020 р. (9 
год.), № AUP-191-
OCT-20 від 20-21 
жовтня 2020 р. 
(9год.), № AUP-264-
OCT-20 від 26-27 
жовтня 2020 р. 
(9год.), № AUP-322-
OCT-20 від 29-30 
жовтня 2020 р. (9 
год.). 
9.  19-28 жовтня 2020 
року та 9-18 листопада 
2020 року  проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проєкту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка). 
Сертифікат – 30 
годин.
10. з 19 по 28 жовтня 
2020 року та з 9 по 18 
листопада 2020 року 
проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проєкту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала Асоціації 
з міжнародних питань 
(Чеська республіка).
11. 22 січня та 11 
червня 2021 року 
проходила 
навчальний курс 
професійного 
розвитку науково-
педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» у 
Львівському 
національному 



університеті імені 
Івана Франка.
12. 20 лютого 2021 
року організувала 
локальну дискусію 
Широке коло:  «ЗДО:  
батьківські, 
виховательські та 
дитячі  очікування» 
на Другій 
Міжнародній 
педагогічній 
стрітенській онлайн-
конференції «Освітнє 
Дитинство в 20-х 
роках ХХІ ст.: 
виклики та 
можливості» 
організованої 
Департаментом освіти 
і науки Львівської 
обласної державної 
адміністрації, КЗ ЛОР 
«Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти», 
Львівським обласним 
центром Гуманної 
Педагогіки, 
Об'єднанням 
українців у Польщі та 
Спілкою українських 
учителів і виховників 
у Великій Британії.
13. з 20 лютого по 21 
лютого 2021 року 
проходила наукове 
стажування у ГО 
Львівського обласного 
центру гуманної 
педагогіки.
14. з 09 по 25 березня 
2021 року проходила 
навчальний онлайн-
курс «Журналістика 
даних» і «Підходи, 
інструменти та методи 
перевірки інформації» 
у межах проекту 
«Використання даних 
у боротьбі проти 
маніпуляції та 
дезінформації», який 
організувала 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка). 
Сертифікат – 20 
годин.
15. з березня по 
травень 2021 
рокуучасниця 
щотижневих наукових 
онлайн-семінарів 
«Spotkania 
Warsztatowe IPiD», які 
проводить Інститут 
полоністики і 
журналістики 
Жешівського 
університету, Польща.
16. брала участь у 
вебінарах від ГО 
«Академія Української 
Преси» за фінансової 
підтримки Фонду 
Конрада Аденауера 
(Німеччина) 
«Політична 
медіаграмотність: як 



не стати 
«електоратом» в руках 
політичних 
«Карабасів» 
(сертифікат № AUP-
872-APR-21 від 12-13 
квітня 2021 р. (9 год.)  
та «Як перевірити 
заяви політиків без 
детектора брехні» 
(сертифікат № AUP-
894-APR-21 від 15-16 
квітня 2021 р. (9 год.). 
17. 21 квітня 2021 року 
провела вебінар для 
студентів 
Ягелонського 
університету (м. 
Краків, Польща) на 
тему: «Медіаосвіта в 
Україні: інфомедійна 
грамотність».
18. 23 квітня 2021 року 
тренерка-спікерка з 
представлення досвіду 
викладання 
інфомедійної 
грамотності онлайн на 
п’ятій онлайн 
«Майстерні 
медіаграмотності» у 
рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність», який 
виконується Радою 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 
підтримки Посольств 
США та Великої 
Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством освіти і 
науки України та 
Академією української 
преси.
19. з квітня 2021 р. по 
жовтень 2021 р. брала 
участь у вебсемінарі з 
питань політичної 
медіаграмотності, 
медіаграмотності та 
критичного мислення, 
програма для тренерів 
з медіа грамотності 
(Академія української 
преси). Сертифікати: 
AUP-1043-JUL-21 (30 
годин, 1 кредит), AUP-
947-MAY-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
872-APR-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
894-APR-21 (9 годин, 
0,3 кредити), AUP-
1353-OCT-21 (9 годин, 
0,3 кредити).
20. 02 липня 2021 
року провела тренінг 
на тему 
«Журналістські 
стандарти» для учнів 
Літньої школи для 
обдарованої молоді 
Львівщини 
організованої за 
підтримки Львівської 
обласної Малої 
академії наук.
21. 22 жовтня 2021 



року доповідачка на 
вебінарі «Естафета 
чемпіонів» на тему 
«Обмін досвідом 
інтеграції 
інфомедійної 
грамотності в 
навчальний процес 
закладів – учасників 
проєкту. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка» в 
рамках проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність».
22. з 26 по 29 жовтня 
2021 року брала участь 
у тренінгу "Від 
дезінформації до 
фейків: декодування 
маніпулятивного 
контенту" при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1413-OCT-21 (9 
год., 0,3 кред.).
23. з 29 листопада по 
24 грудня 2021 року 
проходила 
підвищення 
кваліфікації МАН 
ІППО «Розвиток 
творчих здібностей 
учнів на гурткових 
заняттях» у 
Комунальному 
закладі Львівської 
обласної ради 
«Львівський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти». 
Сертифікат AAЯ-1394 
(30 год.).
24. проходила 
підвищення 
кваліфікації за 
загальною 
короткостроковою 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
“Медіаосвіта та 
прикладні соціально-
комунікаційні 
технології” у 
Навчально-
методичному центрі 
післядипломної освіти 
та підвищення 
кваліфікації, 
ДНІПРОВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ З 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ 
ГОНЧАРА та 
отримала сертифікат 
на 60 год 2 кред. № 
ПК21 № 02066747-312 
від 30 листопада 2021 
р.
25. проходила онлайн-
курс для журналістів 
«У фокусі – Крим» від  
ГО «Національна 
спілка журналістів 
України». Сертифікат  
№ NUJU-001-OCT-
DEC-21 (30 год.) від 20 



грудня 2021 р.  
26. з 29 січня по 11 
червня 2022 року 
брала участь у семи 
засіданнях відкритого 
клубу тренерів з 
інфомедійної 
грамотності. 
Сертифікат № L2D-
MM-135 (15 год.) за 
«Майстерня 
медіаграмотності. 
27. з 24 січня по 04 
березня 2022 року 
проходила наукове 
стажування на тему: 
«Академічна 
доброчесність» у 
Вищому Семінаріуму 
Духовного 
університету UKSW, 
Варшава (Польща). 
Сертифікат № KW-
040322/036 (180 год. 
6 кред.).
28. проходила 
міжнародне наукове 
стажування 
«Академічна 
доброчесність» 
(онлайн) (Вищий 
Семінаріум Духовного 
університету UKSW, м. 
Варшава, Польща). 
Сертифікат на 180 год 
6 кред. № KW-
040322/036 від 4 
березня 2022 р.
29. 11 квітня 2022 року 
проходила навчання 
на Національній 
онлайн-платформі 
Дія. Цифрова освіта 
"Цифрограм 2.0" при 
Міністерстві цифрової 
трансформації 
України. Сертифікат 
№ D0000720580 
рівень С1.
30. з 23 по 29 червня 
2022 р., в рамках 
співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Інститутом 
полоністики та 
журналістики 
Коледжу гуманітарних 
наук Жешівського 
університету 
(Польща) проходила 
міжнародне наукове 
стажування.
31. проходила 
підвищення 
кваліфікації для 
викладання курсів 
«Медіабезпека» та 
«Журналістська 
майстерність». 
Сертифікат № AUP-
1672-MAY-22 від 17 
травня 2022 р. (4 год.) 
від ГО «Академія 
Української Преси» за 
фінансової підтримки 
Фонду Конрада 
Аденауера 
(Німеччина). 



32. з травня по 
червень 2022 року 
проходила 
навчальний курс 
«Журналістика в 
умовах  воєнного 
часу», який проводила 
Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка) в 
межах проєкту 
«Підвищення якості 
підготовки молодих 
журналістів України». 
Сертифікат на 12 год. 
33. з травня по 
червень 2022 року 
проходила 
навчальний курс 
«Журналістика в 
умовах воєнного часу» 
у межах проєкту 
«Підвищення якості 
підготовки молодих 
журналістів в Україні» 
при Асоціації з 
міжнародних питань. 
Чеська республіка. 
Сертифікат 12 год.
34. 17 травня 2022 
року брала участь у 
тренінгу «Особиста 
безпека та правила 
роботи журналістів в 
умовах війни» при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1672-MAY-22 (4 
год. 0,2 кред.).
35. 20 липня 2022 
року брала участь у 
тренінгу «Фінансові 
шахрайства в 
інтернеті під час 
війни» при Академії 
української преси. 
Сертифікат № AUP-
1874-JUL-22 (4 год. 
0,2 кред).
36. 22 липня 2022 
року  брала участь у 
тренінгу «Особиста 
фінансова безпека під 
час війни» при 
Академії української 
преси. Сертифікат № 
AUP-1899-JUL-22 (4 
год. 0,2 кред.).
37. проходила 
стажування «Цифрові 
інструменти Google 
для освіти» базовий та 
середній рівень, яке 
проходило онлайн в 
ТОВ “АКАДЕМІЯ 
ЦИФРОВОГО 
РОЗВИТКУ” з 5 
вересня по 25 вересня 
2022 року. 
Сертифікати № 
GDTfE-02-05173 (30 
годин 1 кредит) від 18 
вересня 2022 р., № 
GDTfE-02-С-02097 (15 
годин 0,5 кредити)  
від 25 вересня 2022 р.
38. проходила 
стажування «Сучасні 
методи та інструменти 
у  викладанні 
журналістики», яке 



проходило онлайн в 
ГО «Український 
інститут медіа й 
комунікацій» у 
співпраці з Deutsche 
Welle Akademie за 
фінансової підтримки 
Федерального 
міністерства та 
розвитку Німеччини 
(BMZ)  16 вересня по 2 
грудня 2022 року. 
Сертифікат (180 годин 
6 кредитів) ГО 
«Український інститут 
медіа й комунікацій».
39. проходила 
міжнародне 
стажування «DIGITAL 
FUTURE: BLENDED 
LEARNING», яке 
проходило онлайн за 
підтримки 
Університету 
прикладних наук 
Анхальт (Hochshule 
Anhalt, HSA) 
(Німеччина) на базі 
DUDIZ (німецько-
український центр 
цифрових інновацій) 
16 жовтня по 30 
листопада 2022 року. 
Сертифікат (180 годин 
6 кредитів) № DN 
202211166 Університет 
прикладних наук 
Анхальт (Hochshule 
Anhalt, HSA) 
(Німеччина).
40. з 05 по 11 
листопада 2022 року у 
зв’язку із реалізацією 
проекту 
«Журналістська освіта 
задля демократії в 
Україні: розробка 
стандартів, 
доброчесність та 
професіоналізм» в 
рамках проєкту 
Еразмус+ КА2 
проходила 
міжнародне наукове 
стажування в 
Університеті Адама 
Міцкевича (м. 
Познань, Польща).
41. спільно з 
Варшавським 
університетом, 
факультетом 
журналістики, 
інформації та 
бібліології (Польща)  і 
сайтом WPROST 
організували  проект 
"Щоденники війни". 
Опубліковано більше 
20 матеріалів про 
війну в Україні. 
42. сертифікат СВ № 
02070987/000141-21 
за 1 модуль «Основні 
засади сучасної 
системи вищої освіти» 
з програми 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 



«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» як 
підвищення 
кваліфікації.
43.  з 23-24 листопада 
2022 року брала 
участь в онлайн-
вебінарах «Ігри 
експертів. 
Маніпуляції: імперія 
завдає удару, яке 
проводило ГО 
«Академія Української 
преси” і «Ігри 
експертів. 
Маніпуляції: імперія 
завдає удару». 
Сертифікат № AUP-
NOV-22/2353 (24 
годин 0,8 кредиту).

180606 Івасюта 
Олена 
Богданівна

Доцент 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
гуманітарн
их 
факультетів
, Основне 
місце 
роботи

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030829, 
виданий 

29.09.2015

11 Іноземна мова Підвищення 
кваліфікації, 
стажування: 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», кафедра 
прикладної 
лінгвістики, квітень-
травень 2017 р.

Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.04, германські 
мови; доцент кафедри 
іноземних мов для 
гуманітарних 
факультетів

Публікації:
1.Hrynya N.O., Ivasyuta 
O. B. Intercultural 
communicative 
competence in ELT of 
law and journalism 
students / N.O. Hrynya, 
O. B. Ivasyuta // 
Спецвипуск наукового 
журналу "Молодий 
вчений". - 2021.
2. Ivasyuta O. B. 
Cultural Aspect in the 
Foreign Language 
Classroom / O. B. 
Ivasyuta // Book of 
Research Papers (in 
English) “Knowledge 
Transfer in the Global 
Academic 
Environment” : 
Збірник наукових 
праць (англійською 
мовою) / Укл., заг. 
ред. А.І. Раду, ред. Л.Р. 
Кузнецова. – Львів : 
ПП “Марусич”, 2019. – 
С. 248 – 255
3.Івасюта О.Б. 
Лінгвокультурний 
вимір китайського 
символу / О. Б. 
Івасюта // Науковий 
журнал «Молодий 
вчений» – № 2.1  
(78.1) – Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. – 
С. 28–31.  
(GoogleScholar, 
CrossRef, 



IndexCopernicus, 
Vernadsky National 
Library of Ukraine)
4. Івасюта О.Б. 
Стилістичне 
функціонування 
літературної 
символіки / О. Б. 
Івасюта // Science and 
Education a New 
Dimension. Philology, 
VI (54) – Issue 183 – 
Budapest, 2018. – P. 
27–29.  (Index 
Copernicus; Global 
Impact Factor; Inno 
Space Scientific Journal 
Impact Factor; ISI 
Impact Factor)
5. Івасюта О.Б. 
Методика 
дослідження символів 
у художньому тексті / 
О.Б. Івасюта // 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Перекладознавство 
та міжкультурна 
комунікація» № 4 
(Index Copernicus). – 
Херсон, 2018. – С. 29 – 
34
6. Івасюта О.Б. 
Побудова поля 
символів 
антонімічного 
концепту DIVIDED–
WHOLE (на прикладі 
роману Перл Бак «A 
House Divided»  / О.Б. 
Івасюта // Zbiór 
artykułów naukowych. 
Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo Praktycznej 
"Filologia, socjologia i 
kulturoznawstwo 
Teoretyczne i 
praktyczne aspekty 
rozwoju współczesnej 
nauki" (30.03.2017 - 
31.03.2017) - 
Warszawa: Wydawca: 
Sp. z o.o. «Diamond 
trading tour», 2017. – 
P. 89–93
7. Ivasyuta O.B. 
Boundaries of symbol 
in stylistics / O.B. 
Ivasyuta // Вісник 
Дніпропетровського 
університету імені 
Альфреда Нобеля. 
Серія «Філологічні 
науки». No 1 (13) 
(Index Copernicus, 
РИНЦ , Google 
Scholar) – Дніпро, 
2017. – P. 202 – 207
8. Івасюта О.Б. 
Типологічна 
характеристика 
символів у романі П. 
Бак «Сини» / О.Б. 
Івасюта // Вісник 
Дніпропетровського 
університету імені 
Альфреда Нобеля. 
Серія «Філологічні 



науки» № 1 (13) (Index 
Copernicus, РИНЦ , 
Google Scholar) – 
Дніпро, 2017. – С. 51 – 
57
9. Івасюта О.Б. 
Символічне поле у 
романі Перл Бак 
«Жіночий павільйон»  
/ О.Б. Івасюта // 
Science and Education 
a New Dimension: 
Philology. – Vol. IV 
(25), Issue: 105. – 
Budapest, 2016. – P. 
46–50.

168700 Лильо Тарас 
Ярославович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013284, 
виданий 

13.02.2002, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010254, 
виданий 

17.02.2005

23 Зарубіжна 
журналістика: 
історія, теорія, 
сучасна 
практика

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1. Квасниця Ольга. 
Місія нових 
медіаінтелектуалів / 
О. Квасниця // 
Сучасна 
медіакультура: кон‐
тент, концепції, 
перспективи 
(українсько-
польський досвід): 
колективна 
монографія / [Й. 
Лось, С. Ґавронський, 
Т. Лильо, М. Уліта та 
ін.] ; за наук. ред. 
проф. Й. Лося. — 
Львів-Жешув : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2012. — С. 156 – 161.
2. Лильо Тарас. 
Масова комунікація та 
ідеологія/ Т. Лильо // 
Потенціал слова. 
Міжнародні 
відносини і 
комунікація: стан і 
перспективи: 
Колективна 
монографія. Наукова 
редакція д-ра Адама 
Лельонека. – Варшава 
– Львів: Фундація 
«Центр досліджень 
Польща – Україна»; 
ЛНУ ім. І. Франка; 
Вид-во «ПАІС», 2016. 
– С.134-145.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 



лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1) Наявність робочих 
програм, силабусів до 
навчальних курсів 
(посилання на сайт 
факультету, кафедри, 
профіль викладача):
“Світоглядна 
публіцистика за 
кордоном”
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2020/
03/Svitohliadna_publit
systyka_za_kordonom.
pdf 
2) Навчальний 
посібник “Світоглядна 
журналістика”
https://journ-
port.at.ua/publ/27-1-0-
462
6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Керував 
кандидатською 
дисертацією Андрія 
Петровича Мельника 
(тема: «Публіцистика 
Сергія Аверинцева та 
Сергія Кримського 
(1990‒2010): ціннісні 
орієнтири»). 
Спеціальність: 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики. 
Галузь знань 06 – 
журналістика. Робота 
успішно захищена у 
2018 році.

10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
Участь у трьох 
міжнародних освітніх 
проєктах:
1. Проєкт «Візії 
Центрально-Східної 
Європи на сторінках 
журналу «Kultura» 
(Париж)», 
реалізований у 
Варшавському 
університеті під 
патронатом 
Польського комітету у 
справах ЮНЕСКО 
(жовтень 2018 рік);
2. Участь в освітньому 
проєкті «Візит 



викладач» 
Варшавського 
університету в рамках 
програми ZIP 
(жовтень 2020-
березень 2021);
3. Участь в освітньому 
проекті CEEPUS 
Mobility no.: CIII-
Freemover-2122-162577 
(Варшавський 
університет, липень-
вересень 2022).

16) наявність статусу 
учасника бойових дій 
(для вищих 
військових 
навчальних закладів, 
закладів вищої освіти 
із специфічними 
умовами навчання, 
військових 
навчальних 
підрозділів закладів 
вищої освіти);
Учасник бойових дій.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях;
- член Вченої ради 
факультету 
журналістики;
- учений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.16 
(2004-2006 рр.).
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності).
- оглядач газети 
«День» (2003-2008 
рр.);
- редактор відділу 
«Суспільство» 
видання «Листи до 
приятелів».

215178 Житарюк 
Мар`ян 
Георгійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
доктора наук 
ДД 008356, 

виданий 
26.05.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 014950, 
виданий 

23.06.1997, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001381, 
виданий 

28.04.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 008030, 

виданий 
26.09.2012

25 Кваліфікаційна
робота

Доктор наук із 
соціальних 
комунікацій, 
професор,
завідувач кафедри 
зарубіжної преси та 
інформації
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
ЖИТАРЮК МАР’ЯН 
ГЕОРГІЙОВИЧ 
h-індекс 5 (за останніх 
5 років – 4), i10-індекс 
– 3 (за останніх 5 
років – 2)
https://orcid.org/0000
-0002-5690-5701,
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=MA1A,
- Гарант освітньої 
програми з 
журналістики другого 
(бакалаврського) 



освітнього рівня;
- заступник головного 
редактора фахового 
наукового видання у 
категорії «Б» «Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
журналістика» 
(05.2016-04.2022 рр. – 
головний редактор);
- член Вченої Ради 
факультету 
журналістики;
- керівник наукової 
теми «Проблематика 
сучасної зарубіжної 
журналістики в 
контексті 
аксіологічних 
домінант»: 
Державний 
реєстраційний номер: 
0121U110156, 
зареєстрованою 
29.03.2021 р. у відділі 
реєстрації наукової 
діяльності УкрІНТЕІ;
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 10, 12, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
Zhytaryuk Marian, 
Zhytaryuk Victoria. 
Ukraine in the German 
media in the context of 
political 
transformations in the 
interwar period (based 
on the materials of 
daily “Dilo”) / Marian 
Zhytaryuk, Victoria 
Zhytaryuk // Social 
Communication. 2017. 
Volume 1. P. 54-59. 
DOI: 10.1515/sc-2017-
0006. URL: 
https://sciendo.com/ar
ticle/10.1515/sc-2017-
0006
Житарюк Марʼян. 
Росія vs Захід: 
«паспортизація» 
Європи як спосіб 
ведення 



цивілізаційної 
гібридної війни // 
Вісник Львівського 
університету . Серія 
журналістика, 2018. 
Вип. 43. С. 125-132. 
URL: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/8336 
Житарюк Мар’ян. 
«Історична тяглість» 
щодо України (від Й. 
Сталіна до В. Путіна) у 
сценаріях 
реанімування 
Російської імперії / 
Мар’ян Житарюк // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
журналістики. Вип. 
44. Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка. 2018. С. 101-
111. [Електронний 
ресурс]. Доступно за 
адресою: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/9340
Zhytariuk Mar’yan. 
Україно-
чехословацькi й 
україно-румунські 
стосунки в 
інтерпретації 
часопису «Діло» 
(Львів) / Mar’yan 
Zhytariuk // Історико-
політичні проблеми 
сучасного світу, [S. l.]. 
2018. Dec. № 37-38. Р. 
198-207. ISSN 2617-
2372. [Електронний 
ресурс]. Доступно за 
адресою: 
http://mhpi.chnu.edu.u
a/index.php?
journal=issues&page=a
rticle&op=view&path%
5B%5D=133>. Дата 
доступу: 25 dec. 2018 
doi: 
https://doi.org/10.3186
1/mhpi2018.37-38.198-
207.
Житарюк Мар’ян. 
Бібліографічний 
аспект 
Шевченкознавства в 
Румунії і 
монографічно-
хрестоматійна 
антологія «Сторінки 
румунської 
Шевченкіани» / 
Мар’ян Житарюк // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2019. 
Випуск 45. С. 218–229. 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/10004/10011; 
https://journals.indexc
opernicus.com/search/
details?id=15938; 



https://scholar.google.c
om.ua/citations?
hl=uk&user=96FDZXI
AAAAJ&view_op=list_
works&authuser=1
Житарюк Вікторія, 
Житарюк Мар’ян. 
Ідейно-аргументний 
потенціал екологічної 
публіцистики (на 
прикладі світового 
бестселера Наомі 
Кляйн «Змінюється 
все. Капіталізм проти 
клімату») / Вікторія 
Житарюк, Мар’ян 
Житарюк // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2019. 
Випуск 46. С. 173–179. 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/10046/10051; 
Житарюк Мар’ян. 
Глобалізм думки і 
чину П. Я. Чаадаєва, 
або Про російський 
націонал-шовінізм, а 
не цивілізаційний 
європоцентризм // 
ISSN 2078-7324. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2020. 
Випуск 47; Visnyk of 
the Lviv University. 
Series Journalism. 
2020. Issue 47. P. 224–
237. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2020.47.10521. 
URL: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/10521/10587
Житарюк Мар’ян. 
Особливості 
застосування понять 
«медіація» й 
«медіатизація» в 
сучасному 
медіапросторі // ISSN 
2078-7324. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2020. 
Випуск 48. С. 56–66 
Visnyk of the Lviv 
University. Series 
Journalism. 2020. Issue 
48. P. 56–66. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2020.48.10545.
URL: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/10545/10610
Житарюк М. Г. 
Інформаційно-
психологічна 
складова агресії РФ 
проти України й 
Заходу (2014–2020 
рр.) та способи 
протистояння / 



Марʼян Житарюк // 
Український 
інформаційний 
простір. 2020. Вип. 5. 
С. 51-70. DOI: 
https://doi.org/10.3186
6/2616-
7948.1(5).2020.206045.
URL: 
http://ukrinfospace.kn
ukim.edu.ua/article/vie
w/206045. 
Житарюк Марʼян. 
Закриття телеканалів 
News One, ZIK та «112 
Україна»: медійний і 
політичний складник 
/ Марʼян Житарюк // 
Український 
інформаційний 
простір. 2021. Ч. 7. С. 
94-104. URL: 
http://ukrinfospace.kn
ukim.edu.ua/article/vie
w/233880/232508
Житарюк Марʼян. 
Радянська Україна 
1930 р. (за 
публікаціями 
часопису «Діло») // 
Український 
інформаційний 
простір. 2022. Ч. 9. С. 
174-194. URL: 
Перегляд Радянська 
Україна 1930 р. (за 
публікаціями 
часопису «Діло») 
(knukim.edu.ua) 
Житарюк Марʼян. 
Україна в 
міжнародній пресі у 
1930 р. (за 
матеріалами 
львівського часопису 
«Діло») // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2022. 
Випуск 51. С. 239-250. 
Visnyk of the Lviv 
University. Series 
Journalism. 2022. Issue 
51. P. 239-250. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2022.51.11413
Marian Zhytaryuk, 
Victoria Zhytaryuk.  
kremlin leaders’ 
narratives about 
Ukraine and the West 
as means of historical 
manipulation with the 
aim to transform global 
geopolitical processes. 
https://www.geopolitic.
ro/2023/02/kremlin-
leaders-narratives1-
ukraine-west-means-
historical-
manipulation-aim-
transform-global-
geopolitical-processes/

2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 



менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);

Житарюк М. Г. 
Соціокультурна 
модель журналістики: 
традиції і 
новаторство: 
Монографія / Мар’ян 
Георгійович 
Житарюк. Львів: 
Простір-М, 2008. 416 
с. URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2022/
10/monograf_a5_cd.pd
f
Житарюк М. 
Четвертована, але 
жива. Закордонна 
преса про політичні 
процеси в Україні 
напередодні Другої 
світової війни: 
Монографія / Мар’ян 
Георгійович 
Житарюк. – Львів: За 
вільну Україну, 1997. – 
128 с. ISBN 966-95023-
8-1.
Житарюк М. 
Московська режисура 
голокосту: слов’янська 
любов чи азійська 
ненависть? 
Трактування 
проблеми в 
українській та 
закордонній 
журналістиці 
довоєнного періоду: 
історико-
публіцистичний 
аспект: Наук. 
брошура. – Львів, 
1997. – 56 с.
Житарюк Мар’ян. До 
питань змісту, 
структури, значення 
медіатексту в концепті 
лінгвосоціокультурни
х моделей / Мар’ян 
Житарюк // 
Потенціал слова. 
Міжнародні 
відносини і 
комунікація: стан і 
перспективи: 
Колективна 
монографія. Наукова 
редакція д-ра Адама 
Лельонека. Варшава – 
Львів: Фундація 
«Центр досліджень 



Польща – Україна»; 
ЛНУ ім. І. Франка; 
Вид-во «ПАІС», 2016. 
С. 257-269
Zytariuk Marjan. O 
zagadnieniu treści, 
struktury i znaczenia do 
tekstu medialnego w 
koncepcji modeli 
lingvosocjokulturowych 
// Potencjał słowa. 
Międzynarodowe 
stosunki i komunikacja: 
stan i perspektywy. 
Monografia zbiorowa. 
Redakcja naukowa – dr 
Adam Lelonek. 
Warszawa – Lwów: 
Fundacja “Centrum 
Badań Polska – 
Ukraina”; Lwowski 
Uniwersytet Narodovy 
im. Iwana Franki; 
Wydawnictwo “PAIS”, 
2016. S. 243-255.
Житарюк Мар’ян. 
Клонофакти як 
різновид реалізації 
віртуальної реальності 
(на прикладі 
політичних месиджів 
України) / Мар’ян 
Житарюк // Problemy 
mediów i komunikacji 
społecznej – 
uwarunkowania polskie 
i ukraińskie. 
Monografia zbiorowa. 
Wyższa Szkoła 
Informatyki i 
Zarządzania z siedzibą 
w Rzeszowie. Naukowe 
Wydawnictwo IVG 
Rzeszów – Szczecin, 
2014. С.320-328. URL: 
http://www.wydawnict
woivg.pl/attachments/F
ile/Problemy_mediow_i
_komunikacji_spoleczn
ej_Spis_tresci.pdf
Житарюк Мар’ян. 
Теорії та моделі 
масової інформації 
(Масова комунікація): 
навч.-метод. посібник 
/ Мар’ян Житарюк. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. 244 с. 
URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2020/
11/S-959-LNU-
Zhytariuk-BLOK.pdf 
Житарюк Мар’ян. 
Реклама і звʼязки з 
громадськістю 
(Ukrainian Edition): 
Навч. посібник / 
Мар’ян Житарюк. LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing (December 
4, 2017). 168 p. ISBN-
10: 6202081473; ISBN-
13: 978-6202081474. 
URL: 
https://tinyurl.com/tay
knlm; 
https://tinyurl.com/wz
753p4 
Житарюк М. Великий 



спорт і мас-медіа: 
Навчальний посібник 
і тексти лекцій / 
Мар’ян Георгійович 
Житарюк. – Львів: 
Світ, 1997. – 84 с.
Чаадаєв Петро 
Якович. Філософічні 
листи. Апологія 
божевільного. Уривки 
та різні думки (1828-
1850-ті роки) / упоряд. 
М. Г. Житарюк; 
перекл. з рос.: М. Г. 
Житарюк, В. А. 
Житарюк. – Львів, 
2005. – 168 с. ISBN 5-
8326-0145-9. URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2014/
11/chaadayev.pdf 

+ 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
Житарюк М. Г. Як 
виконувати 
студентські наукові 
роботи. Короткі 
навчально-методичні 
поради для студентів 
факультету 
журналістики 
першого 
(бакалаврського) і 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 061 
Журналістика галузі 
знань  06 
Журналістика. 
Електронний 
методичний посібник. 
Вид. третє, доповн. і 
уточн. Львів, 2022. 20 
с.
Житарюк Марʼян. 
Субстанційна природа 
інформації. Конспект-
презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-
post_91.html 
Житарюк Марʼян. 
Специфічні моделі 
комунікації. 
Конспект-презентація 
матеріалів лекції. 



URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-
post_63.html 
Житарюк Марʼян. 
Методи 
комунікативного 
аналізу. Конспект-
презентація 
матеріалів лекції.  
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-
post_28.html 
Житарюк Марʼян. 
Концепції соціальної 
інформатики. 
Конспект-презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-
post_95.html 
Житарюк Марʼян. 
Концепції інформації 
в сучасній науці. 
Конспект-презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-post_5.html 
Житарюк Марʼян. 
Комунікативні 
технології. Конспект-
презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-
post_17.html 
Житарюк Марʼян. 
Інформація, 
інформаційність у 
системах клонування 
та творення масової 
інформації. 
Презентація 
конспект-презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-post.html 
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня;

+ 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Аспірант Пастушина 
Василь Миколайович. 
Кандидатська 
дисертація «Ідея 
державності в 
журналах «Сурма» і 
«Розбудова Нації» 
(міжнародний 
контекст)» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій за 
спеціальністю 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики. 
Захист відбувся на 
засіданні 



спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.24 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка 27 
червня 2019 р. 
Науковий керівник – 
проф. Житарюк М.Г.

+ 7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад;
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
35.051.24 на 
факультеті 
журналістики у ЛНУ 
ім. І. Франка
Офіційний опонент на 
захисті кандидатської 
дисертації Ковальчук 
Олени Олексіївни 
«Трансформація 
журналу «Жінка» у 
плюралістичному 
демократичному 
суспільстві» 
(26.06.2019 р.)

+ 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах;
Головний редактор 
(06.2016-05.2022 рр.), 
заступник головного 
редактора (з 05.2022 
р. і досі), член 
редакційної колегії 
фахового видання 
«Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика».
Керівник наукової 
теми кафедри – 
«Проблематика 
сучасної зарубіжної 
журналістики в 
контексті 
аксіологічних 
домінант»: 
Державний 
реєстраційний номер: 
0121U110156, 
зареєстрованою 
29.03.2021 р. у відділі 



реєстрації наукової 
діяльності УкрІНТЕІ. 
Гарант освітньої 
програми зі 
спеціальності 061 – 
Журналістика.
9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю);
+ 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
02.03-14.03.2020 р. – 
міжнародне 
стажування за 
програмою Erasmus+: 
Інститут 
журналістики 
(Вроцлавський 
університет, 
Республіка Польща).
Співпраця з виданням 
«GeoPolitica» 
(Бухарест, Румунія): 
Zhytaryuk Marian, 
Zhytaryuk Victoria. 
Ukraine in Russian 
Imperial Plans: from 
Y.V. Stalin to V. Putin 
// Geopolitica. Anul 
XVI, nr. 74 (2/2018): 
București, 2018. P. 197-
206. URL: 
https://www.geopolitic.
ro/15086/ukraine-



russian-imperial-plans-
y-v-stalin-v-putin/ 
Zhytaryuk Mar’yan. 
Media fakes and fake 
checking as means of 
realization and 
opposition in the 
information war 
Kremlin vs West (Black 
Sea themes) / Mar’yan 
Zhytaryuk // 
GeoPolitica. Revistă de 
Geografie Politică, 
Geopolitică şi 
Geostrategie. Marea 
neagră – strategii 2020. 
Bucureşti, 2019. Anul 
XVII. Nr. 78-79 (2 / 
2019). Переклад з 
української – Вікторія 
Житарюк. 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
https://www.geopolitic.
ro/media-fakes-fake-
checking-means-
realization-opposition-
information-war-
kremlin-vs-west/
Zhytaryuk Marian, 
Zhytaryuk Victoria, Will 
the anti-Russian 
sanctions save the West 
and will this have an 
influence over the 
further Kremlin’s 
aggression in the 
world? // GeoPolitica. 
Orientul mijlociu extins 
(II) – între revoltă și 
haos constructiv – BY/ 
Bucureşti, 2020. Anul 
XVII. Nr. 83 (2 / 2020). 
Переклад з 
української – Вікторія 
Житарюк. 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
https://www.geopolitic.
ro/?p=32652
Zhytaryuk Marian. War 
and Media: Sanctions of 
the National Security 
Council and Anti-
Ukrainian Hysteria // 
GeoPolitika: Bucureşti, 
2021. – Anul XIX. – Nr. 
86 (1 / 2021). P. 230-
234. Анотація 
доступна за адресою: 
https://www.geopolitic.
ro/2021/05/war-
media-sanctions-
national-security-
council-anti-ukrainian-
hysteria/
Zhytaryuk Marian, 
Zhytaryuk Victoria. 
Media and russia’s War 
in Ukraine // 
GeoPolitica. Bucureşti. 
Anul XX, nr. 95 
(3/2022). P. 164-171 // 
MEDIA AND RUSSIA’S 
WAR IN UKRAINE - 
GeoPolitica
11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 



здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою);
+ 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
Житарюк М. Г. 
Національна ідея в 
Росії в контексті 
державотворення: 
Передмова до 
монографії: Сергеєв 
Микола. Русь і 
Залісся: національна 
ідея як чинник 
державотворення. / 
Житарюк М. Г. – 
Львів: Ліга-Прес, 1918. 
– С. 3-9 (300 с.). 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
https://mgzhyt.blogspo
t.com/2018/12/blog-
post.html
Житарюк М. Г. 
«Інтегровані 
комунікації = 
Integrated 
communications», 
Науковий журнал 
Інституту 
журналістики 
Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка 
«Інтегровані 
комунікації» (К., 2019, 
вип. 2 (8)). 2019. 16 
груд. (наукова 
рецензія).
Мовний світ Ольги 
Федик // 
Персоналістика 
українознавства як 
світоглядний 
феномен. Івано-
Франківськ. 2021. С. 
142-148.
Житарюк М. Г. Місце 
українських 
медіазнавців у 
сучасних науково-
дослідних роботах / 
М. Г. Житарюк // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів: 
Простір-М, 2021. – C. 
63-64. URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2014/
11/Zbirnyk-tez-zvitnoi-



konferentsii-za-2020-
rik.pdf 
Житарюк М. Г. Місце 
українських 
медіазнавців у 
сучасних науково-
дослідних роботах 
студентів // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2020. с.55-
57. URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2020/
10/Zbirnyk-tez-zvitnoi-
konferentsii-za-2019-
rik.pdf
Житарюк Мар’ян. 
Фахові видання 
України після березня 
2020 року: новації і 
трансформації / 
Мар’ян Житарюк // 
Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістика») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. – С. 57-59 
(140 с.). URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2021/
11/Suchasna-ukrainska-
zhurnalistyka-2019.pdf 
Житарюк Марʼян. 
Наукова й медійна 
міжнародна співпраця 
як чинник 
конструювання 
дійсності… / Марʼян 
Житарюк // Сучасні 
орієнтири української 
журналістики: від 
теорії до практики: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2017 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2018. – С. 
74-76. URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2020/
09/Zbirnyk-tez-zvitnoi-
konferentsii-za-2017-
rik.pdf 
Житарюк Мар’ян. 
Людина з великим 
серцем й 
основоположник 
Харківської школи 
журналістики / 
Мар’ян Житарюк // 
Журналістика й 



мистецтво слова: 
збірник наукових 
статей / Гол. редактор 
В. М. Каленич; 
Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Михайла 
Коцюбинського. – 
Вип. 11. – Вінниця, 
2019. – С. 5-8.

13) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 



робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня);
16) наявність статусу 
учасника бойових дій 
(для вищих 
військових 
навчальних закладів, 
закладів вищої освіти 
із специфічними 
умовами навчання, 
військових 
навчальних 
підрозділів закладів 
вищої освіти);
17) участь у 



міжнародних 
операціях з 
підтримання миру і 
безпеки під егідою 
Організації 
Об’єднаних Націй 
(для вищих 
військових 
навчальних закладів, 
закладів вищої освіти 
із специфічними 
умовами навчання, 
військових 
навчальних 
підрозділів закладів 
вищої освіти);
18) участь у 
міжнародних 
військових навчаннях 
(тренуваннях) за 
участю збройних сил 
країн - членів НАТО 
(для вищих 
військових 
навчальних закладів, 
військових 
навчальних 
підрозділів закладів 
вищої освіти);
+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):

Член Міжнародної 
конфедерації 
журналістів (з 1993)
Член Асоціації 
спортивних 
репортерів (з 1992)
«Вісник Розділля», 
1990
«Українське Слово», 
1991-1992
«Молодь України», 
1991-1992
«Український 
футбол», 1991-1992
«Високий Замок», 
1992-1993
«Молода Галичина», 
1993
Радіо Свобода, 1993
«За вільну Україну», 
2005-2006
Редакторська робота 
(2016-2022)

+ 20) Стажування
1) 01.10-29.11.2019 р. – 
наукове стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в Науково-
дослідному інституті 
пресознавства 
Львівської 
національної наукової 
бібліотеки НАН 
України ім. В. 
Стефаника (за 
наказом №63-аг від 
23.09.2019 р.)



2) 02.03-14.03.2020 р. 
- міжнародне 
стажування: Інститут 
журналістики 
(Вроцлавський 
університет, 
Республіка Польща)
3) участь у вебінарі 
«Успішна акредитація 
освітньої програми: 
актуальні проблеми і 
шляхи вирішення» (6 
грудня 2022 р.) 
обсягом 3 академічні 
години (0,1 кредиту 
ЄКТС). Сертифікат ПК 
02070987/000096-22, 
виданий Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка

106024 Залізняк 
Юрій 
Богданович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

030201 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043381, 
виданий 

08.11.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038408, 
виданий 

03.04.2014

16 Сучасні 
технології 
цифрового 
сторітелінгу та 
інфографіки

Диплом спеціаліста  
виданий 30.06.2002 р. 
у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка, 
спеціальність - 
журналістика, 
кваліфікація - 
журналіст
Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.08 
- журналістика, ДК 
043381, виданий  
08.11.2007,  у 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка
Спеціальність: 
10.01.08 – 
журналістика.
Доцент кафедри нових 
медій,  атестат 12ДЦ 
038408, дата видачі 
03.04.2014 р.
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 8, 10, 
12, 19, 20   п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П. 1 
1. “Lviv regional media 
and their content 
from/for the “primary 
client” NU LP. Ser. 
Zhurn. Nauky. 2022: 
№ 2 (4). – P.46-54.
2.    “American print 
press about Ukrainian 
president’s 
inauguration: in-depth 



analysis of story 
coverage sufficiency.” 
NU LP. Ser. Zhurn. 
Nauky. 2020: № 4. – 
P.108-116
3. “Peculiarities of the 
American Print Media 
Coverage of Russian-
Ukrainian Conflict in 
the Kerch Strait of 
2018.” Visn. Lviv. Univ., 
Ser. Zhurn. 2019: 46; 
252–264 DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2018.44.9326
4. “Russian world’s 
fundamentalism 
aggression against 
Ukraine as a challenge 
for modern journalism 
standards”: Polityka i 
Społeczeństwo, vol 1 
(15), Rzeszów 
University. 2017. pp. 
171-184
5.    “Information 
security and Russian 
aggression: Ukraine–
EU–NATO hybrid 
response to hybrid 
war”, Yearbook of the 
Institute of East-
Central Europe, vol. 14, 
no. 2, 2016, pp. 23-42
 П.3  
“Russia's Social Media 
Propaganda Warfare”: 
Springer Nature 
Switzerland AG 2021 S. 
J. A. Ward (ed.), 
Handbook of Global 
Media Ethics, 2021; 
1301–1327 DOI: 
https://doi.org/10.1007
/978-3-319-32103-
5_65
 П. 8
Рецензент: Internal 
review of the “Yearbook 
of the Institute of East-
Central Europe”
П. 10 
-Fulbright Visiting 
Scholar – 2018-2019 
(University of Illinois in 
Urbana-Champaign)
-Участь у 2 грантових 
проектах Еразмус+ К2 
і один індивідуальний 
грант від Посольства 
США в Україні
П. 12 Публікації в 
Детекторі Медіа 
https://detector.media/
authors/981/ , 
Медіакритиці 
https://www.mediakryt
yka.info/standarty-
yakisnoi-
jurnalistyky/media-v-
ukrayini-provokatory-
propahandysty-chy-
prosto-biznes.html 
https://www.mediakryt
yka.info/?
s=%D0%97%D0%B0%
D0%BB%D1%96%D0%
B7%D0%BD%D1%8F%
D0%BA , інституті 
Демократії імені 
Пилипа Орлика 



https://idpo.org.ua/ana
litics/4187-miscevi-
media-lvivshhini-i-
kontent-vid-dlya-
pershogo-kliyenta.html 
https://idpo.org.ua/pag
e/2?
s=%D0%B7%D0%B0%
D0%BB%D1%96%D0%
B7%D0%BD%D1%8F%
D0%BA
П. 19 Член НСЖУ з 
2005 року.
П. 20 2001-2005 – 
випусковий редактор, 
презентер ТРК Люкс
2002-2003 – репортер 
BBC Ukrainian service
2005-2006 – редактор, 
репортер Deutsche 
Welle Українська 
служба
2011-2016 – 
випусковий редактор, 
презентер ФМ 
Галичина
2016-2018 – керівник 
служби інформації 
Дуже радіо  
2022-2023 – 
продюсер, репортер 
ABC News
V. Підвищення 
кваліфікації:
1. Університет штату 
Іллінойс в Урбана - 
Шампейн, 01.09.2018 - 
31.05.2019; Програма 
Академічних обмінів 
імені Фулбрайта 
(США).
2. Участь у вебінарі 
«Успішна акредитація 
освітньої програми: 
актуальні проблеми і 
шляхи вирішення» 
обсягом 3 академічні 
години (0,1 кредиту 
ЄКТС), м. Львів, 6 
грудня 2022 року. 
Сертифікат - ПК 
02070987/000099-22.

171830 Слотюк 
Тетяна 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

0302 
Журналiстика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024673, 
виданий 

31.10.2014

12 Вступ до 
журналістики

Диплом магістра 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
35252242, виданий 
30.06.2008 р., 
спеціальність - 
журналістика, 
кваліфікація – 
журналіст).
Диплом кандидата 

Кандидат наук з 
соціальних 
комунікацій, диплом 
ДК 024673, дата 
видачі 31.10.2014, 
Атестаційна колегія, 
рішення № від 
31.10.2014
Спеціальність 
27.00.04 - Теорія та 
історія журналістики
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 



досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 12, 
14, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П. 1.
1. Слотюк Т. В. 
Особливості 
функціонування 
москвофільської 
преси в Східній 
Галичині: структура та 
ідейно-концептуальні 
засади (1900–1915 рр.) 
/ Слотюк Т. В. // 
Соціальні комунікації 
: теорія і практика : 
наук. журн. [наук. і 
літ. ред. Г. Я. Холод; 
наук. ред. О. М. 
Холод]. – Т. 4. – К., 
2017. – С. 10–19.
2. Слотюк Т. 
Антиукраїнська 
сутність 
москвофільської 
преси у Східній 
Галичині (20–30-ті 
роки ХХ століття) / 
Тетяна Слотюк // 
Вісн. Львів. ун-ту : 
Сер. журналістика. – 
2018. – Вип. 43. – С. 
38–47.
3. Слотюк Т. 
Проблема мови у 
москвофільській пресі 
Східної Галичини 
(поч. ХХ ст.) / Тетяна 
Слотюк // Вісн. Львів. 
ун-ту : Сер. 
журналістика. – 2019. 
– Вип. 45. – С. 166–
174.
4. Кость С, Слотюк Т. 
Українське питання 
на сторінках журналу 
«Sprawy 
Narodowościowe» 
(1927–1929 РР.) // 
Восточно 
Европейский 
Научный Журнал. – 
Вып. 62 . – Т. 5.  – 
2020. – С. 60–64.
5. Слотюк Т. 
Концепція моделі 
Solutions Journalism: 
конотація, функції, 
особливості 
функціонування / 
Тетяна Слотюк // 
Вісн. Львів. ун-ту: Сер. 
журналістика. 2021. 
Випуск 50. С. 68–76.

П.3.
Слотюк Т. 
Антиукраїнська суть 
москвофільської 
преси в Східній 



Галичині (1900–1939) 
: монографія / Тетяна 
Слотюк. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2019. – 248 с. + 4 
кол.с.  

П. 4.
Розробка робочих 
програм та силабусів з 
освітніх компонентів: 
«Вступ до 
журналістики», 
«Основи наукових 
досліджень»,  
«Медіакультура», 
«Журналістська 
майстерність»,  
«Конструктивна 
журналістика».
Розробка курсів у 
системі електронного 
навчання Moodle 
(«Історія української 
журналістики (поч. 
ХХ ст)», «Історія 
української 
журналістики», 
«Основи наукових 
досліджень», «Вступ 
до журналістики»).  

П.12
1. Слотюк Т. 
Особливості 
комунікативного 
процесу преси 
москвофільського 
руху (1900–1915 рр.) / 
Тетяна Слотюк // 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2016 
рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 45–46.
2. Слотюк Т. Тема 
виховання як 
медійний дискурс / 
Тетяна Слотюк // 
Сучасні орієнтири 
української 
журналістики: від 
теорії до практики: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2017 
рік (секція 
«Журналістика») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2018. – С. 
43–45.  
3. Слотюк Т. 
Проблема 
становлення наукової 
журналістики в 
Україні / Тетяна 
Слотюк // Сучасні 
орієнтири української 
журналістики: від 
теорії до практики : 
збірник матеріалів 
звітної конференції за 
2018 рік (секція 
«Журналістика»). – 
Львів: Паіс, 2019. 
4.  Слотюк Т. 
Конструктивна 



журналістика: 
особливості, 
специфіка подачі та 
відмінності 
інтерпретацій // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2020. – С. 
39–41. 
5. Слотюк Т. 
Проблемно-тематичні 
особливості жанру 
інтерв'ю у релігійній 
газеті "Успенська 
вежа" // Перспективи 
і тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. С. 
30–34.
6.  Слотюк Т. 
Особливості структури 
та наповнення 
інтернет-видання 
“Рубрика” – медіа 
корисних рішень // 
Актуальні проблеми 
сучасного 
журналістикознавства 
: збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2021 
рік (секція  
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2022. 104 
с. С. 30–32.

П. 14
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
та підготовка до участі 
у міжнародних 
наукових 
конференціях ( 
публікація тез 
доповідей):       
Керувала магістром 
кафедри української 
преси Анастасією 
Попеско, яка брала 
участь у двох наукових 
конференціях з 
доповідями:
1.  Вплив суспільно-
релігійних видань на 
формування 
моральності та 
розвитку 
християнської 
свідомості у студентів 
(Всеукраїнської 
наукової інтернет-
конференція 
«Українські 
студентські медіа: 



історія становлення та 
проблеми 
функціонування в 
сучасних умовах», 31 
березня 2017 р., м. 
Вінниця). За 
результатами 
конференції 
опубліковано тези 
доповіді: Попеско А. 
Вплив суспільно-
релігійних видань на 
формування 
моральності та 
розвитку 
християнської 
свідомості у студентів 
// Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової інтернет-
конференції 
«Українські 
студентські медіа: 
історія становлення та 
проблеми 
функціонування в 
сучасних умовах», 31 
березня 2017 р. / наук. 
ред. В. О. Гандзюк. – 
Вінниця: ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського, 2017. 
– С. 43–52.
2. Фахова підготовка 
релігійного 
журналіста 
(Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція студентів 
та молодих учених 
«Професійне 
становлення 
журналіста: традиції 
та нові підходи», 27-
28 квітня 2017 року, м. 
Львів) 
Студентка ІV курсу, О. 
Войтко під моїм 
керівництвом взяла 
участь у Конкурсі 
студентських 
наукових робіт за 
галузями знань 
"Міжнародні 
відносини" та 
"Журналістика", що 
відбувався у Києві. 15 
травня 2018 року у 
Київському 
національному 
торговельно-
економічному 
університеті відбулися 
урочистості, де 
студентка отримала 
сертифікат про участь 
у Конкурсі та побувала 
на урочистостях 
присвячених 
нагородженню 
лауреатів.
Допомогла студентці 
О. Войтко із 
написанням тез, 
підготувала її до 
виступу на XІІ 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції студентів 
і аспірантів  «Молода 
наука Волині: 
пріоритети та 



перспективи 
досліджень»  (Луцьк, 
15-16 травня) і 
написала відгук 
наукового керівника 
на тези доповіді;
Допомогла 
магістрантам Попеско 
А. та Фокші О. 
підготувати тези 
доповіді і виступ на 
Другу всеукраїнську 
науково-практичну 
конференцію 
студентів та молодих 
вчених «Професійне 
становлення 
журналіста: традиції 
та нові підходи», яка 
відбулася 26–27 
квітня 2018 року на 
факультеті 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
Керувала 
педагогічною 
практикою 
магістрантів: А. 
Попеско, О. Фокші та 
Р. Лізогуб. 
Підготувала зі 
студентами до друку 
публікацію у журналі 
«Універсум»: Ми 
приречені пам’ятати. 
Студенти-журналісти 
про Голодомор 1932–
1933 років в Україні: 
[Публікації студентів] 
// Універсум. – 2017. – 
№ 11–12 (289–290). – 
С. 34–35.
Підготувала зі 
студентами до друку 
публікацію у газеті 
«Каменяр»: Україна 
пам’ятає, світ визнає. 
Із творчих доробків 
студентів до вечора 
пам’яті 85-ої річниці 
Голодомору 1932–
1933 років: [Публікації 
студентів] // Каменяр. 
– 2018. – № 3 
(листопад – грудень). 
– С. 5.
Підготувала до 
студентської наукової 
конференції виступ зі 
студенткою другого 
курсу Максимович 
Катериною на тему: 
«Мовностилістичні 
особливості  інтернет-
видання «Рубрика» ».   
П. 19
Член Національної 
спілки журналістів 
України (з 2013 року); 
Член редколегії та 
літературний 
редактор журналу 
"Універсум" (з 2014 
р.). 
Редактор "Духовної 
сторінки" у газеті 
"Успенська вежа" (з 
2020 р.).



П.20
З 2002 до 2008 року 
співпрацювала з 
такими газетами: 
«Високий замок», «За 
вільну Україну», 
«Львівська газета», 
«Кам’янець-
Подільський вісник», 
«Фортеця», посада – 
позаштатний автор;
2005–2011 рр. – 
журнал «Наше 
весілля», посада – 
журналіст;

У період з 2008 до 
2010 року працювала 
у прес-службі ГО 
«Народна 
самооборона»,  посада 
– журналіст, 
координатор проектів;

З 2014 – літературний 
редактор журналу 
“Універсум”;

З 2020 – редактор 
«Духовної сторінки» 
газети «Успенська 
вежа» та сайту 
stavropigia.lviv.ua

Стажування, 
професійний 
розвиток: 
1. Інститут 
журналістики, медіа і 
соціальної комунікації 
Яґеллонського 
університету (Польща, 
м. Краків) 
(18.04.2016–
22.04.2016)
2. Брала участь у 
міжнародній 
програмі: 
Конфліктно-чутлива 
журналістика за 
організації M I L 
(Німеччина), (Берлін 
– Лейпціг, 02.–12. 07. 
2017).
3. Тренінг для 
тренерів з 
медіаграмотності 
(Вінниця, 27 лютого-1 
березня 2019 року)
4. Завершила курс 
Prometheus 
«Медіашкола НВ», 
сертифікат виданий 
25.03.2020.
5. Завершила курс 
VeryVerified з 
медіаграмотності від 
IREX (11. 09. 2020).
6. Взяла участь у 
вебінарі-тренінгу 
«Інтеграція 
інфомедійної 
грамотності у 
навчальні матеріали» 
(19.11.2020), номер 
сертифікату L2D-Ed-
1056 



7.Завершила онлайн-
навчання (1 і 2 сесія) з 
інфомедійної 
грамотності для 
викладачів закладів 
вищої освіти та 
інститутів 
післядипломної 
педагогічної освіти. 
Сертифікат № L2D-
Ed-782 від 02.11.2020.   
8. Взяла участь у 
вебінарі «Освітній 
сторітелінг: чк 
навчати через історії» 
(22.12. 2020) 
9. Взяла участь у циклі 
навчальних вебінарів 
з наукометрії «Головні 
метрики сучасної 
науки. Scopus та Web 
of Science», 
проведений 
компанією «Наукові 
публікації». 
10. Брала участь у 
міжнародному проекті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність» за 
підтримки Ради 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX), 
посольств США та 
Британії в Україні, а 
також Міністерства 
освіти і науки 
України, Академії 
української преси 
(жовтень-грудень 
2020 р.).
11. Завершила 
навчання на програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (01 
жовтня 2020– 23 
січня 2021), модуль 
«Основні засади 
сучасної системи 
вищої освіти». 
Сертифікат CB № 
02070987/000181-21.
12. Фіналістка 
конкурсу «За 
використання 
інноваційних 
технологій в 
навчальному процесі» 
(2021 р.).
13. Завершила 
навчання на програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (7-9 
квітня 2022 року), 
модуль «Soft Skills 
компетенції 
викладача вищої 
освіти» (1 модуль, 1 
кредит) (сертифікат 
№ CB N 0013-2022).
14. Завершила 
навчання на програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (26 
травня-04 червня 
2022 року), модуль 
«Педагогічна 



інноватика. 
Професійний 
(науковий) бренд 
викладача» (5 модуль, 
1,5 кредити).
15. З 26 червня по 02 
липня 2022 року у 
межах співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Жешувським 
університетом 
проходила наукове 
стажування в Інституті 
полоністики та 
журналістики 
Жешувського 
університету. 
16. Завершила 
програму для 
викладачів 
журналістики 
українських 
університетів «Сучасні 
методи та інструменти 
у викладанні 
журналістики» (16.09 
– 2.12 2022 р. (6 
кредитів / 180 годин). 
Організатор: ГО 
«Український інститут 
медіа й комунікацій» 
у співпраці з Deutsche 
Welle Akademie.

28407 Яценко 
Андрій 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 029491, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025193, 
виданий 

14.06.2011

23 Текст і 
комунікація

Спеціальність - 
10.01.08 - 
журналістика
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 6, 7, 9, 
10 п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П 1.
1. Яценко А.  
Європейські вектори 
розвитку України (за 
публіцистикою Івана 
Франка) / Галина 
Яценко, Андрій  
Яценко // Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники В. 
Ільницький, А. 
Душний, І. Зимомря]. 
– Дрогобич: Посвіт, 



2017. – Вип. 17. – С. 
54−65.
2. Яценко А. 
Домінанти 
журналістської освіти 
(за публіцистикою 
Івана Франка) / А. 
Яценко, Г. Яценко // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 
Львів, 2017. – Вип. 42. 
– C. 144–150.
3. Яценко А. 
Українське 
правописне питання 
на шпальтах 
американської 
«Свободи / А. Яценко 
// Збірник праць 
Науково-дослідного 
інституту 
пресознавства. − 
Львів, 2018. – Вип. 
8(26). – C. 295–302.
4. Яценко А. 
Публіцистика Юрія 
Шевельова в газеті 
«Свобода» (США) / А. 
Яценко // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 
Львів, 2019. – Вип. 46. 
– C. 57–66. 
5. Яценко А. 
Тематично-змістові 
моделі публіцистики 
Івана Франка 90-х 
років XIX−початку XX 
століть / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко // Іван 
Франко: «Я єсть 
пролог…» : Матеріали 
Міжнародного 
наукового конгресу до 
160-річчя від дня 
народження Івана 
Франка : у 2 т. Т. 1 – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 
С. 774−783.
6. Яценко А. Основи 
громадянського 
суспільства в 
публіцистиці Івана 
Франка / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації. – К., 
2020. Т. 31 (70). − №1. 
– С. 182−188. 
7. Яценко А. 
Креативні методи 
навчання у 
викладанні 
журналістикознавчих 
дисциплін / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 



комунікації. – К., 
2022. Т. 33 (72). − №3. 
– С. 362−366. 
8.  Haidur, N. Applied 
Social and 
Communication 
Aspects of the Media 
Literacy Development 
in Future Specialists / 
N. Haidur, V. 
Kornieiev, I. 
Pogrebniak, A. 
Yatsenko, K. Horska 
and E. Kryvka // 
Journal of Curriculum 
and Teaching. Vol. 11, 
№1, Special Issue, 
2022. P. 174‒184 
(Scopus).

П. 3.
Яценко Г. 
Публіцистика Івана 
Франка : навч. 
посібник / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко. − Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2017. – 248 с.

П.6.
30 квітня 2021 року 
захистила 
кандидатську 
дисертацію Бурич 
Леся Адамівна 
«Сучасна українська 
колумністика: 
типологічні та 
формально-змістові 
моделі» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата наук із 
соціальних 
комунікацій 
(спеціальність 
27.00.04 – «Теорія та 
історія 
журналістики»). 
П 7.
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.24 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка 
(спеціальність 
27.00.04 ‒ “Теорія та 
історія 
журналістики”).
Опонував 
кандидатську 
дисертацію 
Бліхарського Р. І. 
«Українська релігійна 
преса Галичини 
(1853‒1939 рр.): 
структурно-
функціональні та 
тематико-типологічні 
аспекти» 
(спеціальність 
27.00.04 – «Теорія та 
історія 
журналістики»). 
П.9.
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 



вищої освіти.
П.10.
Гарант освітньо-
наукової програми 
двох дипломів на 
другому 
(магістерському) рівні 
“Нові медіа і 
комунікаційні 
технології”.
З 03.03.2020 р. – 
учасник 
міжнародного проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність» за 
підтримки Ради 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX), 
посольств США та 
Британії в Україні, а 
також Міністерства 
освіти і науки 
України, Академії 
української преси. 
2018−2022 рр. – 
учасник 
міжнародного проєкту 
DESTIN («Journalism 
Education for 
Democracy in Ukraine: 
Developing Standards, 
Integrity and 
Professionalism») 
(Erasmus+ KA2 – 
Cooperation for 
innovation and the 
exchange of good 
practices – Capacity 
Building in the field of 
Higher Education).

205204 Величко 
Зоряна 
Андріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

030201 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047822, 
виданий 

05.07.2018

18 Теорія та 
історія 
української 
літератури

Диплом магістра 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
17263065, виданий 
15.07.2001 р., 
спеціальність - 
журналістика, 
кваліфікація – 
журналіст, код 
спеціальності - 
030201). 
Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій
спеціальність 27.00.04 
- Теорія та історія 
журналістики
ДК № 047822  
05.07.2018 
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 5, 10, 12, 
14, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 



24 березня 2021 р. 
No365).

П. 1.
Величко З. 
Державотвірний 
аспект публіцистики 
Осипа Назарука 1918‒
1923 рр.: історичні 
уроки (до 100-річчя 
ЗУНР). Вісн. Львів. ун-
ту. Серія 
журналістика. Львів, 
2018. Вип. 44. С. 3−11.
Величко З. Концепція 
преси в публіцистиці 
Осипа Назарука (20‒
30-і рр. ХХ століття). 
Вісн. Львів. ун-ту. 
Серія журналістика. 
Львів, 2019. Вип. 46. 
С. 3−11.
Величко З. До 
питання про 
історичну правду: нові 
підходи в 
історіографії. Сучасні 
орієнтири української 
журналістики: від 
теорії до практики: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. Львів: ПАІС, 
2019. С. 36‒38.
Величко З.А. 
Викладання 
історичних дисциплін 
для студентів 
факультету 
журналістики: 
анахронізм чи 
необхідність у 
сучасному освітньому 
процесі. «Scientific and 
Pedagogical Internship 
«Methods of Improving 
the Training Qualified 
Specialists in 
Journalism, Аdvertising 
and PR in Ukraine and 
EU Countries» : 
Internship proceedings, 
June 7 – July 17, 2021. 
Wloclawek : “Baltija 
Publishing”, 2021. Р. 
11−16.
Величко З. Історія як 
політичний аргумент: 
особливості 
висвітлення теми 
Голодомору в 
сучасних ЗМІ. 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі. 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів, 2021. С. 
34−36.
П. 5 
Захист кандидатської 
дисертації на тему 
«Публіцистика Осипа 



Назарука міжвоєнної 
доби: ідейно-
концептуальні засади, 
проблематика» ‒ ЛНУ 
імені Івана Франка, 11 
травня 2018 р. 
Здобутий науковий 
ступінь – кандидат 
наук із соціальних 
комунікацій (доктор 
філософії). 
Спеціальність 061 – 
Журналістика.
П. 10
Міжнародне науково-
педагогічне 
стажування  на тему: 
«Methods of Improving 
the Training Qualified 
Specialists in 
Journalism, Аdvertising 
and PR in Ukraine and 
EU Countries» 
(«Методики 
удосконалення 
підготовки 
кваліфікованих 
фахівців у галузі 
журналістики, 
реклами та PR в 
Україні та країнах 
ЄС»), Куявський 
університет у 
Влоцлавеку 
(Республіка Польща), 
7 червня − 17 липня 
2021 року. 180 годин 
(6 кредитів ECTS).
П. 12
Величко З. За пів 
кроку до перемоги. 
Універсум. 2020. № 
9‒10. С. 47‒48.
Величко З. За пів 
кроку до перемоги. 
Історична правда. 3 
листопада 2020 року 
[Електронний ресурс]. 
URL: 
https://www.istpravda.
com.ua/reviews/2020/1
1/3/158385/
Величко З. Про 
Любов, Слово і 
Людяність: три науки 
від Романа Кудлика. 
Світло рамен твоїх. 
Есеї, наукові розвідки, 
фотоматеріали, 
спогади про поета 
Романа Кудлика. 
Львів, 2021. С. 
249−253.
П. 14
2019 р. – підготувала 
студентку 3 курсу 
бакалаврату 
Вишивану Христину 
до фінального етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади (посіла 2 
місце).
2021 р. − підготувала 
студентку 1 курсу 
магістратури Легку 
Василину для участі у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт (1 
місце на 1 етапі).



2022 р. − керівництво, 
науковий супровід і 
підготовка 
магістрантки Ії 
Барадної до вступу в 
Оксфордський 
університет на 
гуманітарний 
факультет 
(міждисциплінарна 
програма Film, 
Aesthetics, MSt) на 
магістерську 
програму. До цього 
була постійним 
науковим керівником 
цієї студентки на 
факультеті 
журналістики ЛНУ 
імені Івана Франка, 
готувала її до виступів 
на міжнародних та 
всеукраїнських 
наукових 
конференціях, до 
написання наукової 
статті на тему «До 
питання про 
формування 
культурної пам’яті: 
образ Симона 
Петлюри в сучасних 
візуальних мистецтвах 
та документалістиці» 
(2020).
Постійна щорічна 
робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, підготовка 
студентів.
П. 19

Член НСЖУ.
П. 20

- Науково-популярна 
й просвітницька 
діяльність:

А) Участь у конкурсі 
кращих проєктів у 
галузі висвітлення 
подій Листопадового 
Чину та періоду ЗУНР, 
який проводила в 
2018 році Львівська 
міська рада 
(нагороджена 
відзнакою Львівського 
міського голови «100-
річчя ЗУНР» 
(нагрудний знак 
№23)).
Б) Участь у створенні 
науково-
просвітницької 
історичної виставки 
«ЗУНР: у війні та 
державотворенні» 
(експонувалася в 
Музеї визвольних 
змагань, потім 
упродовж 1918 року ‒ 
по школах Львова та 
області).
В) У складі 
ініціативної групи 



підготувала відкритий 
лист, після публікації 
якого домоглися від 
Міністерства освіти і 
науки України 
вилучення тиражу 
шкільного підручника 
з історії для 10 класу, в 
якому Романа 
Шухевича було 
названо колаборантом 
нацистів.

Стажування:
1. Науково-дослідний 
інститут 
пресознавства 
Львівської 
національної наукової 
бібліотеки України 
імені В.Стефаника, з 
10 квітня по 10 червня 
2017 року, довідка № 
174 від 13 червня 2017 
року видана ЛННБ 
України імені 
В.Стефаника. 
2. Польща 2021 р., 
червень-липень.

41027 Тихолоз 
Наталія 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 023654, 
виданий 

12.05.2004, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
007519, 
виданий 

01.07.2010

6 Теорія та 
історія 
української 
літератури

Спеціальність - 
10.01.01 - українська 
література

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 7, 9, 10, 
19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П. 1.
1. Тихолоз Н. 
Літературний доробок 
Петра Франка: у 
пошуках творчого «я» 
// Сіверянський 
літопис. 2021. № 2. С. 
75–91. URL: 
http://dspace.nbuv.gov.
ua/bitstream/handle/12
3456789/181599/12-
Tykholoz.pdf?
sequence=1 
2. Тихолоз Н. 
Стрілецький тревелог 
Петра Франка: «Від 
Стрипи до Дамаску. 
Пригоди чератаря 
УСС» // Сіверянський 
літопис. 2021. № 3. С. 
130–138. URL: 
http://dspace.nbuv.gov.
ua/bitstream/handle/12
3456789/181630/18-
Tykholoz.pdf?
sequence=1
3. Тихолоз Н. 



Таємниця смерти 
Петра Франка (до 80-х 
роковин примусової 
«евакуації») // 
Сіверянський літопис. 
2021. №4. С. 155–170. 
URL: 
http://dspace.nbuv.gov.
ua/bitstream/handle/12
3456789/181739/15-
Tykholoz.pdf?
sequence=1
4. Гирич І., Тихолоз 
Н. «Носіться дальше з 
своїм 
Грушевським…»: 
листи Анни Ключко 
до Володимира 
Дорошенка з архіву 
УВАН у США // 
Українська 
біографістика. 2022. 
Вип. 23

П.3
1. Тихолоз Н. Петро 
Франко: Формула 
долі. (Життєпис на тлі 
доби) : монографія / 
Наталя Тихолоз. – 
Львів : [Львівський 
національний 
літературно-
меморіальний музей 
Івана Франка], 2021. – 
288 с., іл. – (Серія 
«Бібліотека Дому 
Франка». Вип. 8.).
П.7
Офіційний опонент 
кандидатської 
дисертації Тетяни 
Голяк «Текстологічна 
історія багатотомних 
видань творів Івана 
Франка (1876–1941 
роки)» на 
спеціалізованій вченій 
раді Інституту 
літератури ім. Т. Г. 
Шевченка НАН 
України 3 грудня 2020 
року.
П. 9.
 Експертка 
Українського 
культурного фонду з 
2021 року.
П.19
Членкиня Наукового 
товариства імени 
Шевченка, 
Міжнародної асоціації 
франкознавців, 
Національної спілки 
журналістів України.
П.20
Головна редакторка 
сайту 
«Франко:Наживо».
Відповідальна 
редакторка і 
упорядниця 
«Наукового вісника 
Національного музею 
Івана Франка».
Наукова 
консультантка 
художнього фільму 
про Петра Франка 
«Інший Франко» 



(Ganza Film).
Наукова 
консультантка 
художнього фільму 
«Смак свободи» 
(Ganza Film).
Наукова 
консультантка опери 
«Лис Микита» 
(Львівська 
національна опера ім. 
Соломії 
Крушельницької).

215178 Житарюк 
Мар`ян 
Георгійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
доктора наук 
ДД 008356, 

виданий 
26.05.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 014950, 
виданий 

23.06.1997, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001381, 
виданий 

28.04.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 008030, 

виданий 
26.09.2012

25 Курсова робота Доктор наук із 
соціальних 
комунікацій, 
професор,
завідувач кафедри 
зарубіжної преси та 
інформації
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
ЖИТАРЮК МАР’ЯН 
ГЕОРГІЙОВИЧ 
h-індекс 5 (за останніх 
5 років – 4), i10-індекс 
– 3 (за останніх 5 
років – 2)
https://orcid.org/0000
-0002-5690-5701,
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=MA1A,
- Гарант освітньої 
програми з 
журналістики другого 
(бакалаврського) 
освітнього рівня;
- заступник головного 
редактора фахового 
наукового видання у 
категорії «Б» «Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
журналістика» 
(05.2016-04.2022 рр. – 
головний редактор);
- член Вченої Ради 
факультету 
журналістики;
- керівник наукової 
теми «Проблематика 
сучасної зарубіжної 
журналістики в 
контексті 
аксіологічних 
домінант»: 
Державний 
реєстраційний номер: 
0121U110156, 
зареєстрованою 
29.03.2021 р. у відділі 
реєстрації наукової 
діяльності УкрІНТЕІ;
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 10, 12, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 



діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
Zhytaryuk Marian, 
Zhytaryuk Victoria. 
Ukraine in the German 
media in the context of 
political 
transformations in the 
interwar period (based 
on the materials of 
daily “Dilo”) / Marian 
Zhytaryuk, Victoria 
Zhytaryuk // Social 
Communication. 2017. 
Volume 1. P. 54-59. 
DOI: 10.1515/sc-2017-
0006. URL: 
https://sciendo.com/ar
ticle/10.1515/sc-2017-
0006
Житарюк Марʼян. 
Росія vs Захід: 
«паспортизація» 
Європи як спосіб 
ведення 
цивілізаційної 
гібридної війни // 
Вісник Львівського 
університету . Серія 
журналістика, 2018. 
Вип. 43. С. 125-132. 
URL: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/8336 
Житарюк Мар’ян. 
«Історична тяглість» 
щодо України (від Й. 
Сталіна до В. Путіна) у 
сценаріях 
реанімування 
Російської імперії / 
Мар’ян Житарюк // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
журналістики. Вип. 
44. Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка. 2018. С. 101-
111. [Електронний 
ресурс]. Доступно за 
адресою: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/9340
Zhytariuk Mar’yan. 
Україно-
чехословацькi й 
україно-румунські 
стосунки в 
інтерпретації 
часопису «Діло» 
(Львів) / Mar’yan 
Zhytariuk // Історико-
політичні проблеми 



сучасного світу, [S. l.]. 
2018. Dec. № 37-38. Р. 
198-207. ISSN 2617-
2372. [Електронний 
ресурс]. Доступно за 
адресою: 
http://mhpi.chnu.edu.u
a/index.php?
journal=issues&page=a
rticle&op=view&path%
5B%5D=133>. Дата 
доступу: 25 dec. 2018 
doi: 
https://doi.org/10.3186
1/mhpi2018.37-38.198-
207.
Житарюк Мар’ян. 
Бібліографічний 
аспект 
Шевченкознавства в 
Румунії і 
монографічно-
хрестоматійна 
антологія «Сторінки 
румунської 
Шевченкіани» / 
Мар’ян Житарюк // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2019. 
Випуск 45. С. 218–229. 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/10004/10011; 
https://journals.indexc
opernicus.com/search/
details?id=15938; 
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
hl=uk&user=96FDZXI
AAAAJ&view_op=list_
works&authuser=1
Житарюк Вікторія, 
Житарюк Мар’ян. 
Ідейно-аргументний 
потенціал екологічної 
публіцистики (на 
прикладі світового 
бестселера Наомі 
Кляйн «Змінюється 
все. Капіталізм проти 
клімату») / Вікторія 
Житарюк, Мар’ян 
Житарюк // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2019. 
Випуск 46. С. 173–179. 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/10046/10051; 
Житарюк Мар’ян. 
Глобалізм думки і 
чину П. Я. Чаадаєва, 
або Про російський 
націонал-шовінізм, а 
не цивілізаційний 
європоцентризм // 
ISSN 2078-7324. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2020. 
Випуск 47; Visnyk of 
the Lviv University. 
Series Journalism. 



2020. Issue 47. P. 224–
237. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2020.47.10521. 
URL: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/10521/10587
Житарюк Мар’ян. 
Особливості 
застосування понять 
«медіація» й 
«медіатизація» в 
сучасному 
медіапросторі // ISSN 
2078-7324. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2020. 
Випуск 48. С. 56–66 
Visnyk of the Lviv 
University. Series 
Journalism. 2020. Issue 
48. P. 56–66. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2020.48.10545.
URL: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/article/
view/10545/10610
Житарюк М. Г. 
Інформаційно-
психологічна 
складова агресії РФ 
проти України й 
Заходу (2014–2020 
рр.) та способи 
протистояння / 
Марʼян Житарюк // 
Український 
інформаційний 
простір. 2020. Вип. 5. 
С. 51-70. DOI: 
https://doi.org/10.3186
6/2616-
7948.1(5).2020.206045.
URL: 
http://ukrinfospace.kn
ukim.edu.ua/article/vie
w/206045. 
Житарюк Марʼян. 
Закриття телеканалів 
News One, ZIK та «112 
Україна»: медійний і 
політичний складник 
/ Марʼян Житарюк // 
Український 
інформаційний 
простір. 2021. Ч. 7. С. 
94-104. URL: 
http://ukrinfospace.kn
ukim.edu.ua/article/vie
w/233880/232508
Житарюк Марʼян. 
Радянська Україна 
1930 р. (за 
публікаціями 
часопису «Діло») // 
Український 
інформаційний 
простір. 2022. Ч. 9. С. 
174-194. URL: 
Перегляд Радянська 
Україна 1930 р. (за 
публікаціями 
часопису «Діло») 
(knukim.edu.ua) 
Житарюк Марʼян. 
Україна в 



міжнародній пресі у 
1930 р. (за 
матеріалами 
львівського часопису 
«Діло») // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2022. 
Випуск 51. С. 239-250. 
Visnyk of the Lviv 
University. Series 
Journalism. 2022. Issue 
51. P. 239-250. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2022.51.11413
Marian Zhytaryuk, 
Victoria Zhytaryuk.  
kremlin leaders’ 
narratives about 
Ukraine and the West 
as means of historical 
manipulation with the 
aim to transform global 
geopolitical processes. 
https://www.geopolitic.
ro/2023/02/kremlin-
leaders-narratives1-
ukraine-west-means-
historical-
manipulation-aim-
transform-global-
geopolitical-processes/
2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
+ 3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);

Житарюк М. Г. 
Соціокультурна 
модель журналістики: 
традиції і 
новаторство: 
Монографія / Мар’ян 
Георгійович 
Житарюк. Львів: 
Простір-М, 2008. 416 
с. URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2022/
10/monograf_a5_cd.pd
f
Житарюк М. 
Четвертована, але 
жива. Закордонна 
преса про політичні 
процеси в Україні 
напередодні Другої 
світової війни: 
Монографія / Мар’ян 



Георгійович 
Житарюк. – Львів: За 
вільну Україну, 1997. – 
128 с. ISBN 966-95023-
8-1.
Житарюк М. 
Московська режисура 
голокосту: слов’янська 
любов чи азійська 
ненависть? 
Трактування 
проблеми в 
українській та 
закордонній 
журналістиці 
довоєнного періоду: 
історико-
публіцистичний 
аспект: Наук. 
брошура. – Львів, 
1997. – 56 с.
Житарюк Мар’ян. До 
питань змісту, 
структури, значення 
медіатексту в концепті 
лінгвосоціокультурни
х моделей / Мар’ян 
Житарюк // 
Потенціал слова. 
Міжнародні 
відносини і 
комунікація: стан і 
перспективи: 
Колективна 
монографія. Наукова 
редакція д-ра Адама 
Лельонека. Варшава – 
Львів: Фундація 
«Центр досліджень 
Польща – Україна»; 
ЛНУ ім. І. Франка; 
Вид-во «ПАІС», 2016. 
С. 257-269
Zytariuk Marjan. O 
zagadnieniu treści, 
struktury i znaczenia do 
tekstu medialnego w 
koncepcji modeli 
lingvosocjokulturowych 
// Potencjał słowa. 
Międzynarodowe 
stosunki i komunikacja: 
stan i perspektywy. 
Monografia zbiorowa. 
Redakcja naukowa – dr 
Adam Lelonek. 
Warszawa – Lwów: 
Fundacja “Centrum 
Badań Polska – 
Ukraina”; Lwowski 
Uniwersytet Narodovy 
im. Iwana Franki; 
Wydawnictwo “PAIS”, 
2016. S. 243-255.
Житарюк Мар’ян. 
Клонофакти як 
різновид реалізації 
віртуальної реальності 
(на прикладі 
політичних месиджів 
України) / Мар’ян 
Житарюк // Problemy 
mediów i komunikacji 
społecznej – 
uwarunkowania polskie 
i ukraińskie. 
Monografia zbiorowa. 
Wyższa Szkoła 
Informatyki i 
Zarządzania z siedzibą 
w Rzeszowie. Naukowe 



Wydawnictwo IVG 
Rzeszów – Szczecin, 
2014. С.320-328. URL: 
http://www.wydawnict
woivg.pl/attachments/F
ile/Problemy_mediow_i
_komunikacji_spoleczn
ej_Spis_tresci.pdf
Житарюк Мар’ян. 
Теорії та моделі 
масової інформації 
(Масова комунікація): 
навч.-метод. посібник 
/ Мар’ян Житарюк. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. 244 с. 
URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2020/
11/S-959-LNU-
Zhytariuk-BLOK.pdf 
Житарюк Мар’ян. 
Реклама і звʼязки з 
громадськістю 
(Ukrainian Edition): 
Навч. посібник / 
Мар’ян Житарюк. LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing (December 
4, 2017). 168 p. ISBN-
10: 6202081473; ISBN-
13: 978-6202081474. 
URL: 
https://tinyurl.com/tay
knlm; 
https://tinyurl.com/wz
753p4 
Житарюк М. Великий 
спорт і мас-медіа: 
Навчальний посібник 
і тексти лекцій / 
Мар’ян Георгійович 
Житарюк. – Львів: 
Світ, 1997. – 84 с.
Чаадаєв Петро 
Якович. Філософічні 
листи. Апологія 
божевільного. Уривки 
та різні думки (1828-
1850-ті роки) / упоряд. 
М. Г. Житарюк; 
перекл. з рос.: М. Г. 
Житарюк, В. А. 
Житарюк. – Львів, 
2005. – 168 с. ISBN 5-
8326-0145-9. URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2014/
11/chaadayev.pdf 

+ 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-



методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
Житарюк М. Г. Як 
виконувати 
студентські наукові 
роботи. Короткі 
навчально-методичні 
поради для студентів 
факультету 
журналістики 
першого 
(бакалаврського) і 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 061 
Журналістика галузі 
знань  06 
Журналістика. 
Електронний 
методичний посібник. 
Вид. третє, доповн. і 
уточн. Львів, 2022. 20 
с.
Житарюк Марʼян. 
Субстанційна природа 
інформації. Конспект-
презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-
post_91.html 
Житарюк Марʼян. 
Специфічні моделі 
комунікації. 
Конспект-презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-
post_63.html 
Житарюк Марʼян. 
Методи 
комунікативного 
аналізу. Конспект-
презентація 
матеріалів лекції.  
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-
post_28.html 
Житарюк Марʼян. 
Концепції соціальної 
інформатики. 
Конспект-презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-
post_95.html 
Житарюк Марʼян. 
Концепції інформації 
в сучасній науці. 
Конспект-презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-post_5.html 
Житарюк Марʼян. 
Комунікативні 
технології. Конспект-
презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-
post_17.html 
Житарюк Марʼян. 
Інформація, 



інформаційність у 
системах клонування 
та творення масової 
інформації. 
Презентація 
конспект-презентація 
матеріалів лекції. 
URL: http://mgzhyt-
tmmi.blogspot.com/202
2/08/blog-post.html 
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня;

+ 6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
Аспірант Пастушина 
Василь Миколайович. 
Кандидатська 
дисертація «Ідея 
державності в 
журналах «Сурма» і 
«Розбудова Нації» 
(міжнародний 
контекст)» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій за 
спеціальністю 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики. 
Захист відбувся на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.24 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка 27 
червня 2019 р. 
Науковий керівник – 
проф. Житарюк М.Г.

+ 7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад;
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
35.051.24 на 
факультеті 
журналістики у ЛНУ 
ім. І. Франка
Офіційний опонент на 
захисті кандидатської 
дисертації Ковальчук 
Олени Олексіївни 
«Трансформація 
журналу «Жінка» у 
плюралістичному 
демократичному 
суспільстві» 
(26.06.2019 р.)

+ 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 



виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах;
Головний редактор 
(06.2016-05.2022 рр.), 
заступник головного 
редактора (з 05.2022 
р. і досі), член 
редакційної колегії 
фахового видання 
«Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика».
Керівник наукової 
теми кафедри – 
«Проблематика 
сучасної зарубіжної 
журналістики в 
контексті 
аксіологічних 
домінант»: 
Державний 
реєстраційний номер: 
0121U110156, 
зареєстрованою 
29.03.2021 р. у відділі 
реєстрації наукової 
діяльності УкрІНТЕІ. 
Гарант освітньої 
програми зі 
спеціальності 061 – 
Журналістика.
9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 



Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю);
+ 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
02.03-14.03.2020 р. – 
міжнародне 
стажування за 
програмою Erasmus+: 
Інститут 
журналістики 
(Вроцлавський 
університет, 
Республіка Польща).
Співпраця з виданням 
«GeoPolitica» 
(Бухарест, Румунія): 
Zhytaryuk Marian, 
Zhytaryuk Victoria. 
Ukraine in Russian 
Imperial Plans: from 
Y.V. Stalin to V. Putin 
// Geopolitica. Anul 
XVI, nr. 74 (2/2018): 
București, 2018. P. 197-
206. URL: 
https://www.geopolitic.
ro/15086/ukraine-
russian-imperial-plans-
y-v-stalin-v-putin/ 
Zhytaryuk Mar’yan. 
Media fakes and fake 
checking as means of 
realization and 
opposition in the 
information war 
Kremlin vs West (Black 
Sea themes) / Mar’yan 
Zhytaryuk // 
GeoPolitica. Revistă de 
Geografie Politică, 
Geopolitică şi 
Geostrategie. Marea 
neagră – strategii 2020. 
Bucureşti, 2019. Anul 
XVII. Nr. 78-79 (2 / 
2019). Переклад з 
української – Вікторія 
Житарюк. 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
https://www.geopolitic.
ro/media-fakes-fake-
checking-means-
realization-opposition-
information-war-
kremlin-vs-west/
Zhytaryuk Marian, 
Zhytaryuk Victoria, Will 
the anti-Russian 
sanctions save the West 
and will this have an 
influence over the 
further Kremlin’s 
aggression in the 
world? // GeoPolitica. 
Orientul mijlociu extins 
(II) – între revoltă și 
haos constructiv – BY/ 
Bucureşti, 2020. Anul 



XVII. Nr. 83 (2 / 2020). 
Переклад з 
української – Вікторія 
Житарюк. 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
https://www.geopolitic.
ro/?p=32652
Zhytaryuk Marian. War 
and Media: Sanctions of 
the National Security 
Council and Anti-
Ukrainian Hysteria // 
GeoPolitika: Bucureşti, 
2021. – Anul XIX. – Nr. 
86 (1 / 2021). P. 230-
234. Анотація 
доступна за адресою: 
https://www.geopolitic.
ro/2021/05/war-
media-sanctions-
national-security-
council-anti-ukrainian-
hysteria/
Zhytaryuk Marian, 
Zhytaryuk Victoria. 
Media and russia’s War 
in Ukraine // 
GeoPolitica. Bucureşti. 
Anul XX, nr. 95 
(3/2022). P. 164-171 // 
MEDIA AND RUSSIA’S 
WAR IN UKRAINE - 
GeoPolitica
11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою);
+ 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
Житарюк М. Г. 
Національна ідея в 
Росії в контексті 
державотворення: 
Передмова до 
монографії: Сергеєв 
Микола. Русь і 
Залісся: національна 
ідея як чинник 
державотворення. / 
Житарюк М. Г. – 
Львів: Ліга-Прес, 1918. 
– С. 3-9 (300 с.). 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
https://mgzhyt.blogspo
t.com/2018/12/blog-
post.html
Житарюк М. Г. 
«Інтегровані 
комунікації = 
Integrated 
communications», 
Науковий журнал 
Інституту 



журналістики 
Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка 
«Інтегровані 
комунікації» (К., 2019, 
вип. 2 (8)). 2019. 16 
груд. (наукова 
рецензія).
Мовний світ Ольги 
Федик // 
Персоналістика 
українознавства як 
світоглядний 
феномен. Івано-
Франківськ. 2021. С. 
142-148.
Житарюк М. Г. Місце 
українських 
медіазнавців у 
сучасних науково-
дослідних роботах / 
М. Г. Житарюк // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів: 
Простір-М, 2021. – C. 
63-64. URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2014/
11/Zbirnyk-tez-zvitnoi-
konferentsii-za-2020-
rik.pdf 
Житарюк М. Г. Місце 
українських 
медіазнавців у 
сучасних науково-
дослідних роботах 
студентів // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2020. с.55-
57. URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2020/
10/Zbirnyk-tez-zvitnoi-
konferentsii-za-2019-
rik.pdf
Житарюк Мар’ян. 
Фахові видання 
України після березня 
2020 року: новації і 
трансформації / 
Мар’ян Житарюк // 
Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістика») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. – С. 57-59 



(140 с.). URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2021/
11/Suchasna-ukrainska-
zhurnalistyka-2019.pdf 
Житарюк Марʼян. 
Наукова й медійна 
міжнародна співпраця 
як чинник 
конструювання 
дійсності… / Марʼян 
Житарюк // Сучасні 
орієнтири української 
журналістики: від 
теорії до практики: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2017 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2018. – С. 
74-76. URL: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2020/
09/Zbirnyk-tez-zvitnoi-
konferentsii-za-2017-
rik.pdf 
Житарюк Мар’ян. 
Людина з великим 
серцем й 
основоположник 
Харківської школи 
журналістики / 
Мар’ян Житарюк // 
Журналістика й 
мистецтво слова: 
збірник наукових 
статей / Гол. редактор 
В. М. Каленич; 
Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Михайла 
Коцюбинського. – 
Вип. 11. – Вінниця, 
2019. – С. 5-8.

13) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою (крім 
дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік;
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 



базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня);
16) наявність статусу 
учасника бойових дій 
(для вищих 
військових 
навчальних закладів, 
закладів вищої освіти 
із специфічними 
умовами навчання, 
військових 
навчальних 
підрозділів закладів 
вищої освіти);
17) участь у 
міжнародних 
операціях з 
підтримання миру і 
безпеки під егідою 
Організації 
Об’єднаних Націй 
(для вищих 
військових 
навчальних закладів, 
закладів вищої освіти 
із специфічними 
умовами навчання, 
військових 
навчальних 
підрозділів закладів 
вищої освіти);
18) участь у 
міжнародних 
військових навчаннях 
(тренуваннях) за 
участю збройних сил 
країн - членів НАТО 
(для вищих 
військових 
навчальних закладів, 
військових 
навчальних 
підрозділів закладів 
вищої освіти);
+ 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):

Член Міжнародної 



конфедерації 
журналістів (з 1993)
Член Асоціації 
спортивних 
репортерів (з 1992)
«Вісник Розділля», 
1990
«Українське Слово», 
1991-1992
«Молодь України», 
1991-1992
«Український 
футбол», 1991-1992
«Високий Замок», 
1992-1993
«Молода Галичина», 
1993
Радіо Свобода, 1993
«За вільну Україну», 
2005-2006
Редакторська робота 
(2016-2022)

+ 20) Стажування
1) 01.10-29.11.2019 р. – 
наукове стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в Науково-
дослідному інституті 
пресознавства 
Львівської 
національної наукової 
бібліотеки НАН 
України ім. В. 
Стефаника (за 
наказом №63-аг від 
23.09.2019 р.)
2) 02.03-14.03.2020 р. 
- міжнародне 
стажування: Інститут 
журналістики 
(Вроцлавський 
університет, 
Республіка Польща)
3) участь у вебінарі 
«Успішна акредитація 
освітньої програми: 
актуальні проблеми і 
шляхи вирішення» (6 
грудня 2022 р.) 
обсягом 3 академічні 
години (0,1 кредиту 
ЄКТС). Сертифікат ПК 
02070987/000096-22, 
виданий Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка

208075 Лось Йосип 
Дмитрович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
доктора наук 

GFFFGS 116071, 
виданий 

08.08.1995, 
Диплом 

кандидата наук 
ИT 002402, 

виданий 
26.07.1978, 

Атестат 
професора 

ПPAP 001692, 
виданий 

23.04.1998

45 Зарубіжна 
журналістика: 
історія, теорія, 
сучасна 
практика

38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection 
Лось Й. Чільний 
акцент сучасності: 



медіатизація 
концепції 
самовизначення 
особистості і 
спільноти. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2019. 
Випуск 45. С. 238–250.
Лось Й. Сенсовний 
орієнтир 
публіцистики: 
традиції та 
перспективи. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2020. 
Випуск 48. С. 105–116
Лось Й. Топ-аналітика 
світоглядної 
публіцистики. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2022. 
Випуск 51. С. 160–171.
Лось Й. Панорама 
сенсів: аргументи 
авторитетів 
світоглядної 
публіцистики. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2022. 
Випуск 52.
Лось Й. Перспектива 
сенсу та емпатії у 
публіцистиці. 4. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2018. 
Випуск 44. С. 112–122.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
Лось Й. Згадати себе. 
Повірити в себе. Бути 
собою! –Т.1. – Львів: 
Свічадо, 2017. – 512 с.
Лось Й. Згадати себе. 
Повірити в себе. Бути 
собою! –Т.2. – Львів: 
Свічадо, 2017. – 440 с.
Лось Й. Згадати себе. 
Повірити в себе. Бути 
собою! –Т.3. – Львів: 
Свічадо, 2017-2022. – 
380 с.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 



ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1) Наявність робочих 
програм, силабусів до 
навчальних курсів 
(посилання на сайт 
факультету, кафедри, 
профіль викладача):
“Сучасна закордонна 
публіцистика”
https://journ.lnu.edu.u
a/academics/navchalno
-metodychne-
zabezpechennya/navch
alno-metodychne-
zabezpechennya-
kafedry-zarubizhnoji-
presy-ta-informatsiji

20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності).
Головний редактор 
газети «Українське 
слово» (Париж-Львів) 
– 1992-1993 рр. Автор 
і ведучий програми 
«Світ і Україна» 
(Львівське 
телебачення, 1996-
1999 рр.) Головний 
редактор газети Арка 
(1999-2000 рр.), 
головний редактор 
інтернет-видання 
«Листи до приятелів» 
https://lysty.net.ua/ 
(2016- дотепер).
V. Підвищення 
кваліфікації:
1. Інститут 
народознавства НАН 
України, м. Львів, 
жовтень-грудень 2014 
р.
2. Стажування в 
Інституті 
народознавства НАН 
України (5 квітня - 16 
травня 2021 р.).

104451 Мельник 
Андрій 
Петрович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

030201 
Журналістика, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 

12 Світова 
література і 
публіцистика

Кандидат наук із 
соціальних 
комунікацій,
доцент кафедри 
зарубіжної преси та 
інформації
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
Мельник Андрій 
Петрович
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
hl=ru&user=Ig1LNf0A
AAAJ
Orcid: 0000-0003-
1646-008X



Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0302 
Журналiстика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047823, 
виданий 

05.07.2018

Спеціальність: 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років: 1, 
5, 
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
Мельник А. «Темна 
мережа інтелектуалів» 
та особливості 
публічної дискусії у 
США / А. Мельник // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
журналістика. — 2021. 
— Вип. 50. — С. 221-
231.
Мельник А. Концепт 
«діалог» у 
публіцистиці Сергія 
Аверинцева / А. 
Мельник // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
журналістика. — 2020. 
— Вип. 48. — С. 117-
126.
Melnyk A. Anticipation 
of the “Post-truth” Era 
in Hanna Arendt’s 
essay “Truth and 
Politics” / Andrii 
Melnyk // Visnyk of the 
Lviv University. Series 
Journalism. – 2019. – 
Issue 45. – PP. 251-259.
Мельник А. 
Консервативний 
погляд: публіцистика 
Роджера Скрутона у 
тижневику «The 
Spectator» / А. 
Мельник // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
журналістика. — 2018. 
— Вип. 44. — С. 327-
340.
Мельник А. 
Публіцистика як 
сфера формування 
ціннісних орієнтирів 
та етосу особистості / 
А. Мельник // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
журналістика. — 2018. 
— Вип. 43. — С. 133-
143.
+3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 



менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
Мельник А. Мудрість і 
мас-медіа: декілька 
зауваг про долю 
софійності в умовах 
інфотейнменту / 
Сучасна 
медіакультура: 
контент, концепції, 
перспективи 
(українсько-
польський досвід) / 
Лось Йосип, 
Ґавронський 
Славомір, Лильо 
Тарас, Уліта Мацєй [та 
ін.] – Львів, 2012. – 
392 с.

+4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1) Наявність робочих 
програм, силабусів до 
навчальних курсів 
(посилання на сайт 
факультету, кафедри, 
профіль викладача):
1. “Історія світової 
літератури та 
публіцистики. Від 
Середньовіччя до 
Просвітництва”
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2021/
02/Sylabus-Istoriia-
svitovoi-literatury-ta-
publitsystyky-Melnk-
A..pdf
2. “Міжнародне право 
і журналістика”
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2021/
02/sylabus-
Mizhnarodne-pravo-i-
zhurnalistyka-Melnk-
A..pdf
3. “Журналістика ідей”
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2021/
02/Sylabus-
ZHurnalistyka-idey-
Melny-A..pdf
2) Мельник А., 



Мельник Ю. Історія 
світової літератури та 
публіцистики. 
Навчально-
методичний посібник. 
61 с.
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2014/
11/METODYCHKA-
Istoriia-svitovoi-
literatury-2021.pdf

+5) захист дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня;
У руслі кафедральної 
теми «Мас-медіа світу 
і утвердження 
гуманістичних 
ідеалів» (державний 
реєстраційний номер 
0112U003257) 
захистив 
кандидатську 
дисертацію 
“Публіцистика Сергія 
Аверинцева та Сергія 
Кримського (1990-
2010): ціннісні 
орієнтири” ) у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.051.24. 
Спеціальність: 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики. 
Галузь знань 06 – 
журналістика. 2018 
рік. Науковий 
керівник - Лильо 
Тарас Ярославович.

У руслі кафедральної 
теми «Мас-медіа світу 
і утвердження 
гуманістичних 
ідеалів» (державний 
реєстраційний номер 
0112U003257) 
захистив 
кандидатську 
дисертацію 
«Публіцистика Сергія 
Аверинцева та Сергія 
Кримського (1990-
2010): ціннісні 
орієнтири» (науковий 
керівник — доц. Лильо 
Тарас Ярославович) у 
спеціалізованій вченій 
раді К 35.051.24 (2018 
р.)
+ 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності).
Редактор відділу 
«Історія» у виданні 
«Листи до приятелів»
Основні публікації за 
напрямом:
Melnyk Andrij. W 
obronie royumu: 
usprawiedliwienie 
racjonalności jako 
etzcyna strategia 
publiczsty(na 
przykładzie esejow 



Iwana Łysiaka-
Rudnickiego i Sergiusza 
Awierincewa) / Andrij 
Melnyk // Potencjał 
słowa. Międzynarodowe 
stosunki i komunikacja: 
stan i perspektywy. 
Monografia zbiórowa; 
Redakcja naukowa dr. 
A. Lelonek. — 
Warszawa-Lwów, 2016. 
— S. 157-180.
Melnyk A. The 
Philosopher in the 
Newspaper: Serhiy 
Krymsky as a Public 
Intellectual [Electronic 
resource] / Andriy 
Melnyk // Social 
Communication. — 
2015. — Volume 1, Issue 
1. — P. 19-27. — [Cited 
2017, 23 Apr.]. — 
Available from: 
https://www.degruyter.
com/downloadpdf/j/sc.
2015.1.issue-1/sc-2015-
0003/sc-2015-
0003.pdf
IV. Тези доповідей на 
конференціях:
1.Мельник А. Ідея 
прогресу у сучасній 
публіцистиці / А. 
Мельник // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів: Простір-М, 
2021. – С. 73-75.
2.Мельник А. 
Публічний 
інтелектуал у ролі 
наставника: Ювал 
Ной Харарі та 
Джордан Пітерсон / А. 
Мельник // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів: Простір-М, 
2020. – С. 67-70.
V. Підвищення 
кваліфікації:
У 2021 році проходив 
стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в Науково-
дослідному інституті 
пресознавства ЛННБУ 
ім. В. Стефаника.
Диплом бакалавра 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
30543235, виданий 
30.06.2006 р., напрям 
підготовки: 
журналістика, 



кваліфікація: 
журналіст);
Диплом магістра 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
32948399, виданий 
30.06.2007 р., напрям 
підготовки: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст);
Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій(ДК № 
047823, виданий 
05.07.2018 р.);

79067 Мельник 
Юрій 
Ігорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

030201 
Журналістика, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0302 
Журналiстика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029701, 
виданий 

30.06.2015, 
Атестат 

доцента AД 
009327, 
виданий 

30.11.2021

7 Світова 
література і 
публіцистика

Спеціальність: 
27.00.04 - теорія та 
історія журналістики
38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
+ 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Мельник Ю. 
Медіатизація 
тероризму: 
передумови та 
наслідки / Ю. 
Мельник // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
журн. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2017. – Вип. 42. – С. 
236 – 244.
2. Мельник Ю. 
Публіцист в умовах 
тоталітарної держави: 
випадок Юліуса Еволи 
// Збірник праць 
Науково-дослідного 
інституту 
пресознавства / гол. 
Ред. М. М. Романюк; 
НАН України, ЛННБУ 
ім. В. Стефаника, НДІ 
пресознавства. – 
Львів, 2017. – Вип. 7 
(25). – С. 261–272.
3. Мельник Ю. 
Мігрантська криза у 
Європі крізь призму 
медіа: зіткнення 
цивілізацій vs. 
правдивість; 
толерантність vs. 
правдивість / Ю. 
Мельник // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
журн. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2018. – Вип. 43. – С. 
144–152.



4. Мельник Ю. 
Розвиток 
публіцистичної думки 
в країнах 
субсахаріальної 
Африки / Ю. Мельник 
// Вісник Львівського 
університету. Сер. 
журн. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2018. – Вип. 44. – С. 
131–139.
5. Мельник Ю. 
Медійна гегемонія 
колонізаторів у 
Південній Африці: 
візія Стіва Біко / Ю. 
Мельник // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
журн. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2019. – Вип. 46. – С. 
186–192.
6. Мельник Ю. 
Світоглядне підґрунтя 
української держави у 
публіцистиці Євгена 
Онацького (за текстом 
“Української малої 
енциклопедії”) // 
Записки Львівської 
національної наукової 
бібліотеки України 
імені В. Стефаника. – 
2019. – Вип. 11 (27). – 
С. 127 – 141.
7. Мельник Ю. 
Латиноамериканська 
преса про ситуацію в 
Україні у 2014–2019 
рр.: межі дискусії / Ю. 
Мельник // Вісник 
Львівського 
університету. Сер. 
журн. – Львів : 
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Europy Środkowo-
Wschodniej. 
Uniwersytet 
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2.  Melnyk Iurii. The 
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formation of Putin’s 
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Informația este o armă 
/ coord.: prof. dr. Vasile 
Simileanu, dr. ing. 
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Available from : 
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7.  Мельник Ю. Кому 
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ВОВ? // Kaitsen.ee. – 
2020. – 8 мая. – 
рижим доступа: 
https://bit.ly/3F1vMGg
8.  Мельник Ю. 
Лукашенко и колесо 
истории // ICDS. – 
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Ertanowska Delfina and 
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– Available at: 
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12.  Melnyk Iurii, 
Ertanowska Delfina. 
Cartoons as an Aspect 
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between Armenia and 
Azerbaijan // Media 
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Ertanowska Delfina. 
2021. “Designing 
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GeoPolitica. Revistă de 
Geografie Politică, 
Geopolitică şi 
Geostrategie 86: 217–
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Ertanowska Delfina. 
2021. “The Information 
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о духу // Українська 
літературна газета. −  
2018. – 27 лип.
6. Лизанчук В. Право 
на свободу думки і 
слова // Зоря 
вечорова. − 2018. − 
№2(39). – С.55-63.
7.Лизанчук В. Який 
ресурс ментальної 
стійкості українців? //   
Українська 
літературна газета. −  
2019. – 15 лют.
8. Лизанчук В. 
Україна – це ми ВСІ, 
це – Ви, це – Він, це – 
Вона, це – Ти, це –Я // 
Україна Молода. −  
2019. – 28 бер.
9. Лизанчук В. 
Усвідомити 
сакральність слова // 
Дзвін. − 2019. – №4. – 
С.234-239.
10. Лизанчук В. 
Москаль добром і 
лихом з козаком не 
ділився //Матеріали 2 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
«Витоки та 
становлення 
козацького руху на 
етнічних землях 
України» (до 360 
річчя битви під 
Конотопом). – Львів, 
Руда – 30 червня 2019 
року. – м. Львів, 
Львівський торгово-
економічний 
університет. – С.110-
113.
11. Лизанчук В. 
Формула 
Штайнмайєра-Путніа 
– це знищення 
України // Слово 
Просвіти. − 2019. – 10-
16 жовт.
12. Лизанчук В. 
«Довелось запить з 
московської чаші 
московську отруту» // 
Україна молода. −  
2020. – 12 лют.
13. Лизанчук 
В.Контрреволюція 
гідності, або Чому 
питання української 
мови в нашій державі 
– це питання життя 
або смерть нації? // 
Галичина. − 2020. − 
17-23 лип.
14. Лизанчук В. 



Москва – це смерть, а 
вічність – Україна // 
Українська 
літературна газета. − 
2020. – 3 лип.
15. Лизанчук В. Слово 
не йде на спочинок // 
Дзвін. − 2020. − №8. –
С.213-217.
16. Лизанчук В. 
Ґаздою, не слугою 
перед світом стати // 
Дзвін. − 2020. − №11. 
– С.99-112.
17. Лизанчук В. Чи 
будуємо українську 
національну державу? 
// Українська 
літературна газета. − 
2021. – 29 січ,12 лют.
18. Лизанчук В. 
«Чтобы усилить 
Россию, Украину и 
украинцев 
необходимо 
уничтожить» // Дзвін. 
− 2021. – №1. – С.130-
134.
19. Лизанчук В. 1000 
доларів за публікацію 
у Scopus, або як 
знищують українську 
національну 
гуманітаристику // 
Галичина. − 2021. – 5-
11 берез.
20. Лизанчук В. 
Українські правдиві 
національні та 
проросійські 
дезінформаційні 
наративи в медійно-
гуманітарному 
просторі // Соціальні 
комунікації: 
інструменти, 
технологія і практика: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 26-27 
лютого, 2021 року. – 
Запоріжжя. – 
Класичний приватний 
університет, 2021. – 
С.75-78.
21. Лизанчук В. 
Шевченкіана – диво 
Семенюкове // Дзвін. 
− 2021. − №2. – С.218-
223.
22. Лизанчук В. 
Потужний голос 
героїчної визвольної 
боротьби гуцулів за 
соборність України // 
Буковинський 
журнал. − 2021. – 
№2(120). – С.309-316.
23. Лизанчук В. 
Скільки років 
антиукраїнській 
ідеології «русского 
міра»? // Голос 
України. −  2021. – 26, 
27, 28 трав.
24. Лизанчук В. 
Животворне 
українське слово 
журналіста // Голос 



України. − 2021. – 24 
лип.
25. Лизанчук В. 
Злодійський 
геополітичний розбій 
набирає обертів // 
Вісник НТШ. – 2021. – 
Ч.65. – С.3-5.
26. Лизанчук В. 
«Майн Капутін» // 
Галичина. − 2021. – 30 
лип. –5 серпн.
27. Лизанчук В., 
Білоус О., Білоус Р. 
Енергія 
журналістського 
слова: добротворча чи 
руйнівна?! // Scientific 
trends: modern 
challenges. Volume 2: 
collective monograph / 
Compiled by V.Shpak; 
Chairman of the 
Editorial Board S. 
Tabachnikov. Sherman 
Oaks, California: GS 
Publishing Services, 
2021. – С. 131–145.
28. Лизанчук В. 
Козацька педагогіка – 
живильне джерело 
формування 
національної 
свідомості в сучасних 
умовах російської 
антиукраїнської 
агресії // Витоки та 
становлення 
козацького руху на 
етнічних землях 
України: матеріали 4 
Міжнародної наукової 
конференції, 
приуроченої до 400-
річчя Хотинської 
битви 1621 
року[відповід. за вип. 
Проф. Семак Б.Б.]. – 
Львів: вид-во 
Львівського 
торговельно-
економічного 
університету, 2021. – 
С231-242.
29.Лизанчук В. 
Одвічна українофобія 
«руського міра». До 
145 річчя Емського 
указу // Дзвін. − 2021. 
− №8. – С.143-155.
30.Лизанчук В. 
Каталізатор 
національної 
ідентичності українців 
// Українська 
літературна газета. − 
2021. – 17, 31 груд.
31. Лизанчук В., 
Білоус О. Божистий 
феномен української 
мови // Дзвін. − 2021. 
− №12. – С.143-149.
32. Лизанчук В. 
Піаром Україну не 
порятуємо // 
Буковинський 
журнал. − 2022. − 
№1(123). – С.14-25.
33. Лизанчук В. Час 
остаточно звільнитися 
з духовного рабства 



Московського 
патріархату // 
Українська 
літературна газета. − 
2022. – 11 черв.
34. Лизанчук В. 
Історична правда – 
запорука національної 
єдності і 
державницької 
свідомості української 
нації // Конституційні 
засади консолідації та 
розвитку української 
нації, її історичної 
свідомості, традицій 
та культури (до 25-
річчя Основного 
Закону України): 
Матеріали 
загальноукраїнської 
наук. конф., Київ-
Львів,18 червня, 2021 
року[упоряд.:д-р 
юрид. наук., проф.. П. 
Гураль, д-р права, 
суддя 
Конституційного Суду 
України у відставці 
П.Стецюк]. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. – С.47-
62.
35. Лизанчук В. 
Борімося – поборемо, 
нам Бог помагає! // 
Дзвін. − 2022. – №3-4. 
–С.7-9.
36. Лизанчук В. Чорна 
діра людства // 
Українська 
літературна газета. − 
2022. − №9-10. – 
травень.
37. Лизанчук В. Не 
плутаймо поняття 
русский мир і руський 
мір // Слово Просвіти. 
− 2022. – 23-30 черв.
38. Лизанчук В. 
Росіяни – не слов’яни, 
а головні злочинці 
світової історії // 
Українська 
літературна газета. − 
2022. − 8 лип.
39. Лизанчук В. 
Антиукраїнський  
інформаційно-
психологічний терор 
// Вісник НТШ. − 
2022. – Ч.66. – С.18-
19.
40. Лизанчук В. Що 
спільного між 
бандерівцями і 
азовцями // Слово 
Просвіти. − 2022. – 11-
17 серп.
41. Лизанчук В. Якою 
має бути ваша і моя 
свобода? // Слово 
Просвіти. − 2022. – 11-
17 серпня.
42. Лизанчук В. Єство 
спротиву московітам 
// Україна молода. − 
2022. – 18 серп.
43. Лизанчук В. 
Модерні складові 
національної ідеї // 



Дзвін. − 2022. − №7-8. 
– С.237-240.
44. Лизанчук В. В 
отруйних обіймах 
Катерини ІІ // Слово 
Просвіти. − 2022. – 6-
12 жовт.
45. Лизанчук В. 
Маніпулятори 
свободою слова під 
гаслами «вільна 
журналістика» і 
«захист прав людини» 
/ В. Лизанчук, Р. 
Білоус  // 
Журналістика  
майбутнього:  
виклики,  тенденції,  
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
18‒19 жовт. 2022 р.). − 
Львів : Простір-М, 
2022. – С. 277 – 280.
46. Лизанчук В. 
Незборимість 
культурної 
самобутності // Слово 
Просвіти. − 2023. − 5-
11 січ.

П.14 
Керівництво 
науковою роботою 
«Гонзо-журналістика 
в Україні, США та 
Росії: порівняльний 
аспект» студентки 
Білоус Роксоляни −  
переможниці І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2021/2022 
навчального року, яка 
нагороджена 
дипломом ІІ ступеня 
ЛНУ імені Івана 
Франка.

Лизанчук В. В. 
залучив  здобувачку 
магістратури 
Роксоляну Білоус до 
написання тез 
доповіді 
«Маніпулятори 
свободою слова  під  
масками «вільна 
журналістика» і 
«захист прав людини» 
на Міжнародну 
науково-практичну 
конференцію 
«Журналістика 
майбутнього: 
виклики, перспективи 
розвитку»  у рамках 
міжнародного проєкту 
Європейського Союзу 
ERASMUS+KA2 
«Journalism Education 
for Democracy in 
Ukraine: Developing 
Standards, Integrity 
and Professionalism» 
(DESTIN) 
(«Журналістська 
освіта задля 



демократії в Україні: 
розробка стандартів, 
доброчесність та 
професіоналізм»).
П 19.
- заслужений 
професор Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (2013 
р.);
- член Вченої Ради 
ЛНУ ім. Івана Франка;
- член Вченої Ради 
факультету 
журналістики ЛНУ ім. 
Івана Франка;
- член Національної 
спілки журналістів 
України;
- заслужений 
журналіст України;
- академік Академії 
наук Вищої освіти 
України;
- член Наукового 
Товариства імені Т. 
Шевченка 
(філологічна секція).

 П. 20.
1954−1956 рр. – 
коректор 
Коломийської 
районної газети 
«Червоний промінь»;
1960–1962 рр. – 
завідувач відділом 
сільського 
господарства 
Новояричівської 
районної газети 
«Червона зоря»;
1962−1963 рр. – 
завідувач відділом 
передового досвіду 
Коломийської 
міжрайонної газети 
«Радянська 
Гуцульщина»;
1963–1965 рр. − 
завідувач відділом 
промисловості 
Коломийської 
мікрорайонної газети 
«Червоний прапор»;
1965–1968 рр. – 
літературний 
працівник Івано-
Франківської обласної 
газети 
«Прикарпатська 
правда»;
1968−1973 рр. – 
старший редактор 
Івано-Франківського 
обласного радіо;
1973–1974 рр. – 
кореспондент 
Українського радіо по 
Івано-Франківській 
області;
1976−1978  рр. – 
старший редактор 
Івано-Франківського 
обласного радіо.

Стажування, 
професійний 
розвиток:
01.11.2019 р.  ̶  



31.12.2019 р.  ̶  
стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу)  у Науково-
дослідному інституті 
ЛННБ імені В. 
Стефаника. Довідка 
№08 від 03.01.2020 р.

57356 Білоус 
Оксана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 018364, 
виданий 

21.11.2013

6 Фотожурналіст
ика в системі 
ЗМК

Диплом спеціаліста 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (МВ НХ 
№ 015733, виданий 
30.06.2000 р., 
спеціальність: 
англійська мова та 
література, 
кваліфікація: філолог, 
викладач англійської 
мови та літератури)

Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій, 
спеціальність 27.00.04 
− теорія та історія 
журналістики (ДК № 
018364, виданий 
21.11.2013 р.)

Педагогічний стаж – 
11 років

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 10, 
12  п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П.1.
1. Bilous O. 
Methodological 
principles of media 
education of pupils, 
parents and teachers / 
Oksana Bilous // Теле- 
та радіожурналістика : 
Збірник наукових 
праць. – Випуск 16. – 
Львів, 2017. – С.35-40.
2.Білоус О. 
Телебачення в системі 
національно-
патріотичного 
виховання дітей в 
умовах російсько-
української війни / О. 
Білоус // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2017. 
– Вип.42. – С.19-27.
3. Bilous O. Principles 
of television activity in 



the contex of promotion 
of Ukrainian national-
spiritual values / 
Oksana Bilous // Теле- 
та радіожурналістика : 
Збірник наукових 
праць. – Випуск 17. – 
Львів, 2018. – С.35-40.
4.Білоус О. 
Концептуально-
методичні засади 
створення 
телевізійних передач 
для дітей, підлітків, 
юнацтва // Теле- та 
радіожурналістика. 
Збірник наукових 
праць. – Львів, 2019 – 
Випуск 18. – С.67−70.
5. Білоус О. Основні 
методичні засади 
функціонування 
інформаційних теле- і 
радіожанрів  / 
O.Білоус // Теле- та 
радіожурналістика : 
Збірник наукових 
праць. – Випуск 19. – 
Львів, 2020. – С.95-
112.
6. Bilous O. Social TV 
Advertising in Ukraine 
and the EU: Topics, 
Impact, Effectiveness 
through the Prism of 
Media Literacy / 
MEDIA EDUCATION-
MEDIAOBRAZOVANIE
. – 2021. – p.398-407.
(Web of Science)
DOI: 
10.13187/me.2021.3.398
.

П.3.
1.Телевізійна та 
радіокомунікація: 
історія, теорія, новітні 
практики: підручник / 
В.В.Лизанчук, 
І.В.Крупський, 
О.М.Білоус, П.Я 
Дворянин, Н.Є. 
Лебеденко, Р.О. 
Білоус; за ред. д-р 
філол. наук, проф. 
В.В. Лизанчука. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 420 с.
 
П.4.
Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів:  
«Міжкультурна 
комунікація», 
«Телекомунікація: 
теорія, новітні 
практики», 
«Фотожурналістика в 
системі ЗМК», 
«Журналістська 
майстерність».

Методичні 
рекомендації:
1. Методичні 
рекомендації щодо 
опанування курсу 
«Журналістська 
майстерність» для 



студентів ІІІ, ІV, V 
курсів. – ЛНУ імені 
Івана Франка. – 2019. 
– 23 с.
2. Методичні 
рекомендації для 
лекційних, 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
курсу «Міжкультурна 
комунікація» для 
студентів факультету 
журналістики – ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
2019. – 52 с.
3. Методичні 
рекомендації щодо 
створення і випуску 
навчальних 
телевізійних 
матеріалів 
студентського 
інтернет-телебачення 
«Franko TV» для 
студентів факультету 
журналістики. – 
Львів. – 2020.

П 10.
2018−2022 р.   ̶ 
учасниця 
міжнародного проєкту 
Еразмус + КА2 
«Journalism Education 
for Democrace in 
Ukraine: Developing 
Standarts, Integrity and 
Professionalism» 
(DESTIN).

П 12.
1.Білоус О. Свобода 
слова і стандарти 
журналістської 
творчості у зв’язку з 
гібридною війною 
Росії проти України / 
О. Білоус // 
Український 
інформаційний 
простір. – 2019. – Ч.4. 
– С.108-122.
2. Білоус О. Свобода 
слова і стандарти 
журналістської 
творчості у зв’язку з 
гібридною         війною 
Росії проти України // 
Український 
інформаційний 
простір. – Київ, 2019. 
– №4. – С.89-97.
3. Білоус О. Війна 
ідентичностей // 
Галичина. – 2020. – 
21-27 серпня – №31.
4.Білоус О. Українська 
національна 
ідентичність у 
контексті російської 
інформаційно-
психологічної агресії / 
О. Білоус // 
«Тоталітаризм як 
система знищення 
національної пам’яті»: 
збірник наукових 
праць за матеріалами 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 



міжнародною участю 
11-12 червня  2020 р. – 
Львів: Друкарня 
Львівського 
національного 
медичного 
університету імені 
Данила Галицького, 
2020. – С.208-211.
5.Білоус О. Діалог 
культур в 
медіаконтексті / О. 
Білоус // Традиційні і 
нові медіа: від історії 
до сучасності : збірник 
матеріалів наукової 
конференції за 2019 
рік (секція 
«Журналістика») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2020. – 
С.119-120.
6. Білоус О., Лизанчук 
В., Білоус Р. Енергія 
журналістського 
слова: добро творча 
чи руйнівна? / 
О.Білоус, В.Лизанчук, 
Р.Білоус // Scientific 
trends: modern 
challenges. Volume 2: 
collective monograph / 
Compiled by V.Shpak; 
Chairman of the 
Editorial Board S. 
Tabachnikov. Sherman 
Oaks, California: GS 
Publishing Services, 
2021. – С.131-145
7.Білоус О. 
Особливості 
дотримання 
стандартів 
журналістської 
творчості в умовах 
інформаційно-
психологічної і 
військової агресії / О. 
Білоус // Соціальні 
комунікації: 
інструменти, 
технологія і практика: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 26-27 
лютого 2021 р. – 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2021. – 
С.38-41.
8. Білоус О., Лизанчук 
В. Українська мова в 
інформаційно-
гуманітарному 
просторі України / 
О.Білоус, В.Лизанчук 
// Соціально-
гуманітарний вісник. 
– 2021. – Вип.38. – 
С.87-91
9. Білоус О. Російська 
гібридна війна 
спрямована на 
знищення української 
національної 
ідентичності // Зоря 
вечорова. – 2021. – 
№2 (42).



10. Білоус О., 
Лизанчук В. 
Божистий феномен 
української мови // 
Дзвін. – 2021. − 
№12(926).
11. Білоус О., 
Лизанчук В. 
Каталізатор 
національної 
ідентичності українців 
// Українська 
літературна газета. – 
2021.
12. Білоус О. Боротьба 
за наше буття чи 
небуття // Дзвін. – 
2021. – №1.
13. Білоус О. 
Історична правда в 
теле- і радіоефірі – 
джерело української 
національної 
свідомості / О. Білоус 
// Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. − Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
100–102.
14. Білоус О. 
Антиукраїнські 
наративи в 
комунікативному 
просторі / О. Білоус // 
Актуальні проблеми 
сучасного 
журналістикознавства 
: збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2021 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. − Львів: 
Простір-М, 2022.  – С. 
85–87.
 
Стажування, 
професійний 
розвиток:
29.03. 2021 р. – 10.05. 
2021 р. − стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу)  у ЛННБ 
імені В. Стефаника. 
Довідка №137 від 
11.05.2021 р. Обсяг 
навантаження 180 
годин /6 кредитів 
ЄКТС.

26.11.2021 р. – 
30.11.2021 р. – 
пройшла курси 
підвищення 
кваліфікації за 
короткостроковою 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«Медіаосвіта та 
прикладні соціально-



комунікаційні 
технології» в 
навчально-
методичному центрі 
післядипломної освіти 
Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара. 
Сертифікат 
ПК21№02066747-306. 
Обсяг навантаження 
60 годин / 2,0 кредити 
ЄКТС.

10.02.2021 р. – 
відвідала майстер-
клас Ліззі Пауел 
«Мобільна 
журналістика», 
здійсненого в рамках 
проєкту за підтримки 
Фонду розвитку ЗМІ 
Посольства США в 
Україні.

27. 01. 2022 р. – 4.06. 
2022 р. – пройшла 
навчання з курсу 
професійного 
розвитку педагогічних 
працівників 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» при 
ЛНУ імені Івана 
Франка. Сертифікат 
СВ№0323-2022. Обсяг 
навантаження 150 
годин / 5,0 кредитів 
ЄКТС.

21.03. 2022 р. − 
30.04.2022 р. − 
проходила науково-
педагогічне 
стажування в 
Куявському 
університеті 
Влоцлавека (Польща) 
на тему «Наука та 
медіаосвіта в 
соціокультурному 
просторі сучасного 
суспільства». 
Сертифікат №JSI-
210301-KSW від 
30.04.2022. Обсяг 
навантаження 180 
годин / 6 кредитів 
ЄКТС.

06.12.2022 р. – взяла 
участь у вебінарі 
«Успішна акредитація 
освітньої програми: 
актуальні проблеми і 
шляхи вирішення». 
Сертифікат ПК 
02070987/000019-22. 
Обсяг 3 академічних 
години (0,1 кредиту 
ЄКТС).

174819 Можаровськ
ий Юрій 
Андрійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
магістра, 

Львівський 
державний 

інститут 
фізичної 

25 Фізичне 
виховання

П.1 

Павлишин Оксана. 
Вплив методів 
психічної 
саморегуляції на зміну 



культури, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

010201 
Фiзичне 

виховання

рівня тривожності 
студентів- футболістів 
/ Оксана Павлишин, 
Світлана 
Можаровська, Юрій 
Можаровський 
//Фізична культура, 
спорт та здоров’я 
нації: збірник 
наукових праць.- 
Вип.5(24).- 
Вінниця:ТОВ 
«Планер», 2018.- С. 
86-91.(фахове 
видання). 

П.19 

діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у громадській 
організації- директор 
школи футбольного 
арбітра при Львівській 
асоціації футболу. 

 

Підвищення 
кваліфікації та 
вдосконалення 
професійної 
майстерності 

Інновація процесу 
фізичного виховання 
студентів. ЛДУФК, з 
15.03.2021 по 
26.04.2021 Наказ 
№697 від 02.03.2021; 
довідка №269а(19-21) 
від 27.04.2021, вид. 
ЛДУФК. 
Левків Л., 
Можаровська С., 
Можаровський Ю., 
Левків В. Динаміка 
рівня сформованості 
знань студенток про 
здоровий спосіб 
життя. Розвиток 
сучасної освіти та 
науки: результати, 
проблеми, 
перспективи. Том XI: 
Ґенеза та цінність 
досліджень у сфері 
суспільних відносин / 
[Ред.: Я. Ґжесяк, І. 
Зимомря, В. 
Ільницький]. Конін- 
Ужгород- Перемишль- 
Херсон: Посвіт,2021.- 
С.196- 198.
Абдула А. Особливості 
розвитку силової 
підготовки 
футбольних арбітрів 
вищої кваліфікації в 
змагальному періоді/  
А.Абдула, А. 
Перцухов, К. 
Внуровський, С. 
Можаровська, Ю. 
Можаровський // 
Слобожанський 
науково- спортивний 
вісник. (Харків, 26 
червня 2022року.).- 
Харків, 2022.-С.58-62. 
.



Сіренко Р.Р. Чинники, 
що обумовлюють 
фізичну 
працездатність та 
підготовленість 
студентів / Р.Р. 
Сіренко, Ю.А. 
Можаровський, І.С. 
Кушнір // ІІ міжн. 
Інтернет-конференція 
“Сучасні проблеми 
фізичного виховання, 
спорту та здоров’я 
людини”. – Одеса, 
2018. – С. 194–199.
Юрій Можаровський. 
Вплив соціального 
здоров’я на українську 
молодь / Ю. 
Можаровський, А. 
Манько // ХІІІ 
міжнародна наукова 
конференція 
“Географія, економіка 
і туризм: 
національний та 
міжнародний досвід”. 
– Львів, 2019. –С. 157–
161.
Сіренко Р. Вплив 
компонентів 
змагальної діяльності 
на результат у 
спринтерському 
плаванні / Р. Сіренко, 
С. Можаровська, Ю. 
Щепанський // 
Фізична культура, 
спорт та здоров’я нації 
: Матер. ХІІ міжнар. 
наук-практ. конф. ; 
гол. ред. В.М. 
Костюкевич. – Випуск 
5 (24). – Вінниця : 
ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського, 2018. 
– С. 278–284.
Павлишин Оксана. 
Вплив методів 
психічної 
саморегуляції на зміну 
рівня тривожності 
студентів-футболістів 
/ Оксана Павлишин, 
Світлана 
Можаровська, Юрій 
Можаровський // 
Фізична культура, 
спорт та здоров’я 
нації: збірник 
наукових праць. – 
Вип. 5(24). – Вінниця: 
ТОВ “Планер”, 2018. – 
С. 86–91.
Семен Богдан. 
Історичні аспекти 
виникнення та 
розвитку вільної 
боротьби / Богдан 
Семен, Ярослав 
Лапуць, Юрій 
Можаровський, Ігор 
Фостяк // Теоретико-
методичні основи 
організації фізичного 
виховання молоді : 
Матер. ХІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
присвяченої 70-річчю 
кафедри фізичного 
виховання та спорту / 



за заг. ред. Сіренко 
Р.Р. – Л. : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – С. 27–
29.
Манько Андрій. 
Туристично-
рекреаційний 
потенціал гірського 
масиву Горган / 
Андрій Манько, Юрій 
Можаровський // 
Проблеми активації 
рекреаційно-
оздоровчої діяльності 
населення : Матеріали 
ХІ Міжнародної наук. 
Прак. Конференції. – 
Львів : ЛДУФК, 2018. 
– С. 266–271
Можаровська 
Світлана. Формування 
психофізіологічного 
стану студентів 
спеціальних медичних 
груп засобами 
фізичного виховання 
/ Світлана 
Можаровська, Юрій 
Можаровський // 
Теоретико-методичні 
основи організації 
фізичного виховання 
молоді : Матер. ХІ 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. присвяченої 70-
річчю кафедри 
фізичного виховання 
та спорту / за заг. ред. 
Сіренко Р.Р. – Л. : 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – С. 22.
https://pedagogy.lnu.e
du.ua/employee/mozha
rovskyy-yu-a 

138369 Дахній 
Андрій 
Йосипович

Завідувач 
кафедри 
історії 
філософії, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 009153, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 012705, 
виданий 

27.12.1996, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027689, 
виданий 

14.04.2011

26 Історія 
філософії

П.1
Дахній А. Гайдеґерове 
«довільне» 
прочитання Канта: 
подолання 
неокантіанст-ва і 
темпоралізація 
трансцендентального 
схематизму // 
Sententiae. Наукові 
праці Спілки 
дослідників модерної 
філософії 
(Паскалівського 
товариства). ХХХІІ 
№1. 2015 – Вінниця, 
2015. - С.156-172.; 
Дахній А. 
Автентичність перед 
обличчям смерті: 
танатологічна 
проблематика у 
мисленні Мартина 
Гайдеґера і Льва 
Толстого // Sententiae. 
Наукові праці Спілки 
дослідників модерної 
філософії 
(Паскалівського 
товариства). ХХVIІ 
№2. 2012 – Вінниця, 
2012. - С.67-76.
Дахній А. Нова книга 
про Гайдеґера: 
довідник за 



«гамбурзьким 
рахунком» // 
Філософська думка. 
Український науково-
теоретичний часопис. 
Київ, 2014. №6. – 
C.94-99.
Дахній А. Мова і 
мовлення як предмет 
герменевтичної 
феноменології 
Мартина Гайдеґера // 
Філософська думка 
Український науково-
теоретичний часопис. 
Ки-їв, 2015. №6. – 
C.70-88.
Дахній А. Філософія 
техніки Гайдеггера у 
контексті сучасності // 
Людина, сус-пільство, 
комунікативні 
технології: матеріали 
VII Міжнар. наук.-
практ. конф., 26-27 
червня 2019 р. – 
Харків-Лиман, 2019. 
С.181-185.
Дахній А. Техніка і 
нігілізм як предмет 
філософії «пізнього» 
Гайдеґґера: мис-лення 
у руслі Аристотеля, 
Ф.Ніцше і Е.Юнґера // 
Філософські пошуки, 
вип. 2 (10) / 2019. До 
175-річчя з дня 
народження Ф. Ніцше. 
– Львів, ННВК «АТБ», 
2019. С.33-48.
П.2
Присудження 
наукового ступеня 
доктора філософських 
наук. Дисертація на 
здо-буття наукового 
ступеня доктора 
філософських наук (за 
спеціальністю 
09.00.05 – Історія 
філософії) «Динаміка 
людського існування у 
мисленні М. 
Гайдеґґера: екзи-
стенційно-
темпоральний та 
філософсько-
технічний дискурси». 
Захист відбувся 15 
травня 2019 року.
П.3
Дахній А. Нариси 
історії західної 
філософії ХІХ-ХХ ст.: 
навч. посібник / 
Андрій Дахній. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 488 с.
П6
Ковальчук Ю.В. 
«Феномен любові у 
європейській 
філософії ХІХ-ХХ 
століть: онтологічно-
екзистенційний 
вимір». Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософський наук за 
спеціальністю 
09.00.05 – історія 



філософії (за-хист 
відбувся 12 квітня 
2017р.)
Добжиньский А. А. 
«Атрибутика зла в 
історико-
філософській та 
релігійно-
філософській 
європейській традиції 
(онтологічний 
аспект)». Дисертація 
на здо-буття 
наукового ступеня 
кандидата 
філософський наук за 
спеціальністю 
09.00.05 – історія 
філософії (захист 
відбувся 22 жовтня 
2018р.)
П.7
фіційний опонент 
дисертації Куценко 
В.В. «Екзистенційна 
парадигма часу у 
філософії С. 
К’єркеґора (історико-
філософське 
дослідження)» на 
здобуття нау-кового 
ступеня кандидата 
філософський наук за 
спеціальністю 
09.00.05 – історія 
філософії (захист 
відбувся 16 березня 
2015р.)
П.9
обота у складі 
науково-методичної 
комісії з гуманітарних 
наук та богослов’я (пі-
дкомісія з філософії) 
сектору вищої освіти 
Науково-методичної 
ради МОН України з 
розроблення 
стандартів вищої 
освіти України (з 
червня 2019 р.)
П.12
Завідування 
кафедрою історії 
філософії 
філософського 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (з липня 
2019 р.)
Підвищення 
кваліфікації: захист 
докторської дисертації 
- травень 2019 р.

156486 Сарабун 
Оксана 
Богданівна

Доцент 
кафедри 
філософії, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

030101 
Філософія, 

Диплом 

7 Філософія П.1
1. Sarabun O. The non-
casual responsibility as 
a priori of human 
condition.
(Некаузальна 
відповідальність як 
апріорна ситуація 
людяності). – s. 103-
113. / Oksana Sarabun 
// Wschodni rochnik 
humanistyczny. – 
Filozofia: Lwów-



кандидата наук 
ДK 025687, 

виданий 
22.12.2014

Preszów-Rzeszów, pod 
red. Leszka Gawora. – 
Lublin : Radzyń 
Podlaski. – 2019. – 
Tom XVI, № 1 – 224 s.
2. Сарабун О. 
Екзистенційний вимір 
освітнього 
самоздійснення як 
спосіб протистояння 
безособовості людини. 
– с. 261-264 / Оксана 
Сарабун // Актуальні 
проблеми 
модернізації 
недержавного сектору 
освіти в Україні у 
контексті світових 
тенденцій і 
національної 
практики: матеріали 
міжнар. наук. конф. 
присвяченої 30-річчю 
МАУП «Проблеми 
модернізації України» 
(11 квітня 2019 р., 
Київ). – Вип. 8 / 
редкол. : М. Н. Курко 
(голова) [та ін.]. – К. : 
ДП «Видавничий дім 
«Персонал», 2019. – 
458 с.
3. Сарабун О. 
Відповідальність як 
особовий та 
цивілізаційний баланс 
поміж примусом та 
свободою. – с. 253-256 
/ Оксана Сарабун // 
Феномен свободи у 
контексті 
цивілізаційних 
викликів ХХІ 
століття: матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (23-24 
травня 2019 р., Львів). 
– Львів: ЛНМУ ім. Д. 
Галицького, 2019 – 
352 с.
4. Сарабун О. 
Відповідальність за 
ідентифікаційне 
intermezzo 
українського 
громадянина в 
контексті філософії П. 
Рікера. / Оксана 
Сарабун // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філософські науки. – 
2016. – Вип. 18. – С. 
53–62.
5. Сарабун О. 
«Революція гідності» 
в Україні в світлі 
філософії А. Камю як 
«Совісті Заходу» ХХ 
ст. / Оксана Сарабун 
// Intelektualiści i 
młoda inteligencja 
budowniczymi 
społeczeństw 
obywatelskich. 
Wyzwania, dokonania, 
zatory, porażki. – 
Warszawa : 
Wydawnictwo 
Akademii Pedagogiki 



Specjalnej. – 2015. – С. 
286–290.
П.4
1. Підготувала до 
друку інформаційний 
буклет для 
абітурієнтів 
спеціальності 
«Філософія» ЛНУ ім. 
І. Франка з даними 
про кафедру філософії 
та історії філософії 
(2015, 2016). 2. 
Зібрала матеріали про 
кафедру філософії для 
друку інформаційного 
буклету, присвяченого 
25-річчю 
відновленого 
філософського 
факультету ЛНУ ім. І. 
Франка (2017). 3. 
Підготувала та видала 
«Програму та плани 
семінарських занять із 
навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів 2 курсу 
галузі знань 0203 – 
гуманітарні науки, 
напряму підготовки 
6.020101 
«Культурологія» та 
галузі знань 0201 – 
культура, напряму 
підготовки 6.020101 
«Культурологія 
(теорія і історія 
культури)». – Львів, 
2015. – 37 с. 
Рекомендовано до 
друку каф. філос. 
філософ. ф-ету ЛНУ 
ім. І. Франка. 
Протокол № 2 від 21 
вересня 2015 р. 4. 
Підготувала робочу 
програму навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів 3-го курсу 
галузей знань 03 – 
гуманітарні науки, 05 
– соціальні та 
поведінкові науки; 
спеціальностей 
Історія та археологія ‒ 
032, Соціологія – 054; 
напрямів підготовки 
6.020302 – історія, 
6.030101 – соціологія. 
– Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2016. – 
33 с. 5. Розробила 
Робочу програму 
навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів 3 курсу 
факультету 
управління фінансами 
та бізнесу за 
напрямом підготовки 
6.030508 «Фінанси і 
кредит», 2018 р. – 25 
с. Протокол від 29 
серпня 2018 року № 
221/7.
П.8
Упорядковувала тези у 



збірнику матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Антропний принцип 
в контексті 
актуальних проблем 
філософії науки» (З 
нагоди 15-річчя 
кафедри філософії та 
економіки ЛНМУ ім. 
Д. Галицького), 15-16 
грудня 2016. – Львів, 
2016. – 266 с.

П.12
1. Сарабун О. 
Лібертаріанство: 
обмежений чи 
вдосконалений 
варіант лібералізму? – 
С. 55-59. / Оксана 
Сарабун // Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів, 
2021. – 274 с.
2. Сарабун О. 
Контроверза 
універсалізму та 
партикуляризму в 
розумінні природи 
справедливості. – С. 
33-36. / Оксана 
Сарабун // Тези 
звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, Н. 
Жигайло. – Львів, 
2020. – 215 с.
3. Сарабун О. Ідея 
справедливості як 
чесності в ліберальній 
моделі Джона Ролза. – 
с. 33-37/ Оксана 
Сарабун // Тези 
звітної наук. конфер. 
філос. ф-ету / Відп. за 
випуск Л. Рижак, Г. 
Шипунов. – Львів, 
2019. – 240 с.
4. Сарабун О. 
Асиметричність та 
антидіалогізм 
відповідальності 
перед обличчям 
іншого в концепції 
Еманюеля Левінаса / 
Оксана Сарабун // 
Тези звітної наук. 
конф. філос. ф-ту ЛНУ 
ім. І. Франка / Відп. за 
випуск Л. Рижак, О. 
Квас. – Дрогобич : 
ТзОВ «Трек-ЛТД», 
2018. – Вип. – С. 35-
39.
5. Сарабун О. 
Кореляція мислення, 
мови та письма у 
структурній 
антропології Клода 
Леві-Строса. – с. 187-
190 / Оксана Сарабун 
// Свідомість, мозок, 
мова: актуальні 



проблеми та 
міждисциплінарні 
досягнення: збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (19-20 
квітня 2018 р., Львів). 
– Львів: ЛНМУ ім. Д. 
Галицького, 2018. – 
232 с.
6. Сарабун О. 
Тенденції поступу 
сучасної 
гуманітаристики : 
«поворот до 
матеріальності» / 
Оксана Сарабун // 
Тези звітної наукової 
конференції 
філософського 
факультету за 2017 рік 
/ Відп. за випуск Л. 
Рижак, О. Квас. – 
Дрогобич : ТзОВ 
«Трек-ЛТД», 2017. – 
С. 50-54.
7. Сарабун О. Буття-
на-межі чи буття-у-
межах: горизонти 
життєвих колізій 
української молоді / 
Оксана Сарабун // 
Особистість студента і 
соціокультурне 
середовище 
університету в 
суспільному контексті 
: матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Київ, 02 червня 2017 
р.). – Київ : 
Національна академія 
педагогічних наук 
України, Інститут 
вищої освіти НАПН 
України, 2017. – С. 77-
81.
8. Сарабун О. Б. 
«Радіус довіри» як 
горизонт здійснення 
соціального капіталу 
громадянського 
суспільства / О. Б. 
Сарабун // Суспільні 
трансформації і 
безпека: людина, 
держава, соціум : 
матеріали доп. Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 08 черв. 2017 
р.); [редкол. : Лелик 
Л. І., Садова У. Я. та 
ін.]. – Львів : Львів. ін-
т МАУП, 2017. – С. 15-
19.
П.14
1. Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади МОН 
України зі 
спеціальності 
«Філософія. 
Релігієзнавство» КНУ 
ім. Т. Шевченка (14-
17.04.2015, 12-
15.04.2016, 11-
12.04.2017). У 2016 р. 
сприяла підготовці до 
участі в олімпіаді студ. 



гр. ФФФ-41 
Ковальчука Михайла 
та Щура Павла і студ. 
гр. ФФФ-51 Партем 
Марти. Призове третє 
місце за підсумками 
результатів олімпіади 
отримала Партем 
Марта. У 2017 р. 
сприяла підготовці до 
участі в олімпіаді 
магістрів гр. ФФФ-51 
Ковальчука Михайла 
та Гурневич Лілії і 
магістра гр. ФФФ-61 
Партем Марти. 
Призове третє місце 
за підсумками 
результатів олімпіади 
отримала Партем 
Марта. 2. Член 
оргкомітету міжн. 
наук. конф. 
«Філософія діалогу й 
порозуміння в 
побудові європейської 
й світової спільнот» 
(22-24 червня 2016, 
Львів). 1. Модератор 
секції «Філософія» на 
наук. студентській 
конференції «Дні 
науки філософського 
факультету ЛНУ ім. І. 
Франка» (15-
16.05.2018, 18.05.2020, 
18.05.2021, 20-
21.05.2022 на 
платформі Zoom). 
Сприяла підготовці до 
участі в конференції 
та написанню 
наукових тез 
студентами четвертого 
курсу спеціальності 
«Філософія»: 
Романенко Анастасії з 
темою «Виміри 
відповідальності в 
контексті глобальних 
змін і загроз» (2018) 
та Кострикіної Софії 
«Асиметрична етика 
Е. Левінаса проти 
людської байдужості» 
(2020) та студента 
групи ФФФ-11с 
Фещука Дениса 
(2022). 3. Член журі у 
ІІ філософському 
турнірі на тему «Межі 
приватності». 
Учасники: студенти-
філософи І-ІІІ курсу 
ЛНУ ім. І. Франка. 
Команди: (NO)Future, 
Equilibrium, Тенета. 
Переможець: команда 
(NO)Future. 
«Організатори: 
наукове товариство 
філософів «Aurea 
Mediocritas» 
(14.05.2019).
П.15
Оцінювала конкурсні 
роботи учасників V 
Всеукраїнської 
олімпіади з філософії 
для школярів 8-11 
класів, проведеної до 



Всесвітнього дня 
філософії у м. Києві 
15-18 листопада 2018 
року за ініціативи 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
Драгоманова та 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України».
П.19
Член правління 
філософського 
факультету ГО 
«Асоціація 
випускників ЛНУ ім. 
Івана Франка» (2015). 
Член Первинної 
профспілкової 
організації 
працівників ЛНУ ім. 
Івана Франка з 2015 р.
Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
Курси «Цифрові 
компетенції в освіті» у 
ЛНУ ім. І. Франка з 27 
січня до 07 лютого 
2020 року загальним 
обсягом 2 кредити (60 
год.) у рамках 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників.

Пройшла стажування 
в межах підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників у 
Львівському інституті 
ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом» з 23 
березня по 04 травня 
2020 року загальним 
обсягом 6 кредитів 
(180 год.) - довідка № 
63/20 від 11.05.2020 р.
Досягнення у 
професійній 
діяльності: (якщо з 
одного пункту, буде 
декілька підпунктів 
(як, до прикладу зі 
статтями: їх точно 
буде декілька), то 
вказуєте від 
найновішої до 
найстарішої)

Досягнення у 
професійній 
діяльності (пункт 38 
Ліцензійних умов):

1) наявність за останні 
п`ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;



Підтвердження.
Для публікацій після 
2018 року навести 
посилання DOI, які 
дозволяють 
перевірити наявність 
публікації

Sarabun O. The non-
casual responsibility as 
a priori of human 
condition. –  s. 103-113. 
/ Oksana Sarabun // 
Wschodni rochnik 
humanistyczny. – 
Filozofia: Lwów-
Preszów-Rzeszów, pod 
red. Leszka Gawora. – 
Lublin : Radzyń 
Podlaski. – 2019. – 
Tom XVI, № 1 – 224 s. 
(Index Copernicus).

96701 Боднар 
Галина 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Історичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030301 Історiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 045666, 
виданий 

17.01.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
036223, 
виданий 

10.10.2013

14 Історія 
України

П.1
Від “колективної 
пам’яті” до “пам’яті 
груп” та постпам’яті: 
до питання розвитку і 
сучасних викликів у 
студіях пам’яті. 
Україна–Польща: 
історична спадщина і 
суспільна свідомість / 
голов. ред. Микола 
Литвин; НАН 
України, Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича. Львів, 
2020. Вип. 13. С. 257?
288 (2,6 друк. арк.).
“Постійно відчували 
цензуру і відповідну 
планку над собою”: 
Львівський 
університет імені 
Івана Франка в 1970-х 
– середині 1980-х 
років (структура, 
викладачі, кадрова 
політика). Україна: 
культурна спадщина, 
національна 
свідомість, 
державність / гол. ред. 
Ігор Соляр; НАН 
України, Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича. Львів, 
2020. Вип. 33. С. 157?
176 (1,5 друк. арк.).
Жіночий досвід війни: 
біографічні наративи 
жінок у листах до 
влади міста Львова 
другої половини 1940-
х років. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
історична. 
Спеціальний випуск 
на пошану професора 
Романа Шуста / За 
редакцією Ігора 
Підкови, Руслана 
Сіромського, Романа 
Тарнавського. Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2019. С. 391?409 (1,3 
друк. арк.).
Етнодемографічні 
процеси в Галичині у 
другій половині ХХ 



століття: статистичне 
дослідження. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
історична. 
Спеціальний випуск: 
до 75-річчя професора 
Костянтина 
Кондратюка / За 
редакцією Ігора 
Підкови. Львів: ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2019. 
С. 352?385 (2,3 друк. 
арк.).
Через творчість та на 
барикадах. Митці в 
протестних акціях 
осені 2013 ? зими 2014 
років: особливості 
сприйняття і 
самопрезентації // 
Наукові зошити 
історичного 
факультету 
Львівського 
університету. Збірник 
наукових праць. 
Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка. 2018?2019. 
Вип. 19?20. 
Ювілейний збірник на 
пошану Степана 
Качараби. С. 273–307 
(2,3 друк. арк.).
Найбільша подія цієї 
революції – люди: 
Євромайдан як точка 
відліку 
волонтерського руху в 
Україні // Наукові 
записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. 
Серія: Історія. Вип. 
26. Збірник наукових 
праць / За заг. ред. 
проф. О. А. 
Мельничука. – 
Вінниця: ТОВ «Нілан-
ЛТД», 2018. – С. 125?
132 (0,8 друк. арк.). 
Wojna w jednym losie. 
Narracje biograficzne 
wdow sowieckich 
wojskowych na 
przykladzie listow do 
wladz Lwowa z lat 
1944?1945 // 
Krakowskie Pismo 
Kresowe. Krakow, 2017. 
Rocznik 9 (2017). S. 91–
111 (1,4 друк. арк.).
Між пам’яттю та 
історією: 
(не)конструювання 
образу Михайла 
Грушевського в 
сучасних друкованих 
медіа України // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. 
Спеціальний випуск 
до 60-річчя професора 
Олексія Сухого / За 
редакцією Ігора 
Підкови, Романа 
Тарнавського. Львів: 



ЛНУ ім. Івана Франка, 
2017. С. 291–338 (3,2 
друк. арк.).
Пам’ять про радянське 
повсякдення: образ 
дому в свідомості 
львів’ян (за 
матеріалами проекту 
“Львів у ХХ столітті: 
історія однієї вулиці”). 
Історичні та 
культурологічні студії 
/ Відп. ред. М. 
Литвин; НАН 
України, Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича. Львів, 
2014?2015. Вип. 6?7. С. 
255?303.
Нові жителі старої 
дільниці Львова: 
Кастелівка в другій 
половині ХХ століття 
// Записки Наукового 
товариства імені 
Шевченка. – Львів, 
2013. – Т. CCLXV: 
Праці Історично-
філософської секції. – 
С. 517–547.
Нове суспільство 
старого міста: 
мешканці Львова 
другої половини 40-х 
– 60-х років ХХ 
століття // Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Історія. – Київ, 2012. – 
Вип. 111. – С. 15?18.
Адаптація селянина в 
місті: мігранти із 
західноукраїнських 
сіл у Львові в 1960–
1980-х роках // Львів: 
місто – суспільство – 
культура: Збірник 
наукових праць / За 
редакцією Олени 
Аркуші й Мар’яна 
Мудрого. – Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2012. – 
Том 8. – Частина 1: 
Влада і суспільство. – 
[Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. 
Спеціальний 
випуск’2012]. – С. 293?
316.
“Люди в основному 
були приїжджі, […] не 
було місцевого 
населення”: мешканці 
вулиці О. Богомольця 
у Львові другої 
половини ХХ століття 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. – Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2011. – Вип. 46 / За 
редакцією Руслана 
Сіромського. – С. 171?
197.
Національні 



відносини у Львові в 
1950–1970-х роках 
очима мігрантів із сіл 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
історична. – Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2010. – Вип. 45 / За 
редакцією Олексія 
Вінниченка. – С. 309–
331.
Зародження та 
діяльність 
профспілкових 
осередків у Галичині в 
ХІХ – на початку ХХ 
ст. // Вісник Академії 
праці і соціальних 
відносин Федерації 
профспілок України. 
Науково-практичний 
збірник. – Київ, 2009. 
– № 3 (50). – С. 77–82.
Міграція сільського 
населення до Львова в 
другій половині 1950-
х – 1980-х рр.: 
статистичний аспект 
// Україна: культурна 
спадщина, 
національна 
свідомість, 
державність. – Випуск 
16: Ювілейний 
збірник на пошану 
Івана Патера / НАН 
України, Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича; голова 
редколегії Ярослав 
Ісаєвич, 
відповідальний 
редактор Олена 
Аркуша. – Львів, 
2008. – С. 601–614.
“Там було добре і тут є 
непогано жити”: 
особливості 
історичної пам’яті 
українців, 
переселених із Польщі 
// Україна–Польща: 
історична спадщина і 
суспільна свідомість / 
Національна академія 
наук України, Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича. – Вип. 
2: Депортації 1944–
1951. – Львів, 2007. –
П.3
Львів. Щоденне життя 
міста очима 
переселенців із сіл 
(50–80-ті роки ХХ 
ст.): монографія. 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. 340 с. 
(17,3 друк. арк.).
Новітня історія 
України. 1914–2008 
рр.: навч. посіб. / К. К. 
Кондратюк, Г. А. 
Боднар, В. М. Качмар, 
В. Є. Голубко. – Київ: 
Знання, 2011. – 535 с 
(розділ 5. Україна в 
другій половині 60-х – 
першій половині 80-х 
років; розділ 6. 



Український 
опозиційний 
(дисидентський) рух 
(1965–1985 рр.); 
розділ 7. Освіта, наука, 
культура (друга 
половина 60-х – 
перша половина 80-х 
років); розділ 8. 
Україна в 1985–1990 
рр.).
Розділи в колективних 
монографіях:
Memory, and Lack of 
Memory, of Others: The 
Image of the Jewish 
and the Polish 
Neighbor in Oral 
Reflections of Lviv’s 
Current Inhabitants. In 
Lviv ? Wroclaw, Cities 
in Parallel? Myth, 
Memory, and 
Migration, c. 1890?
Present. Editors Jan 
Fellerer, Robert Pyrah. 
Budapest?New York: 
Central European 
University Press, 2020. 
P. 219?255.
Витіснена пам’ять: 
українсько-польське 
співжиття в 
досвідченнях 
українців, виселених у 
повоєнні роки з 
Польщі (на матеріалах 
глибинних інтерв’ю у 
Львівській області). 
Ukraincy i ich sasiedzi 
na przestrzeni wiekow: 
polityka, gospodarka, 
religia, kultura i zycie 
codzienne / red. 
naukowa Roman Drozd, 
Bohdan Halczak. 
Slupsk–Warszawa, 
2020. S. 239?261 (1,2 
друк. арк.).
Не стільки вимагати, 
скільки досягати: 
волонтери на 
Євромайдані 
(листопад 2013 – 
лютий 2014 року). Про 
гідність. 
Волонтерський рух в 
Україні 2013–2017 
років / за редакцією 
Олени Аркуші та 
Миколи Литвина; 
упорядники Галина 
Боднар, Олена 
Лукачук, Леся 
Хлипавка; 
Національна академія 
наук України, Інститут 
українознавства імені 
Івана Крип’якевича. 
Львів, 2018. С. 145?207 
(4,6 друк. арк.).
П.4
Історія України. 
Програма 
навчального курсу і 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
студентів 
неісторичних 



спеціальностей. Львів, 
2012. 44 с.
Навчальні матеріали 
до запису 
поглиблених інтерв’ю 
в рамках виконання 
науково-дослідного 
завдання з курсу 
“Історія України 
другої половини ХХ – 
початку ХХІ століття” 
/ Упорядники Г. 
Боднар, В. Качмар, О. 
Лукачук. Львів, 2017. 
75 с.
Історія України. 
Програма курсу і 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять 
та науково-дослідного 
завдання студентами 
факультету 
журналістики / Укл. В. 
М. Качмар, Г. А. 
Боднар, О. В. Лукачук. 
Львів: Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2020.
Підвищення 
кваліфікації:
Інститут 
народознавства НАН 
України, з 2 березня 
2020 р. по 13 квітня 
2020 р. (наказ № 783 
від 21.02.2020 р.). 
Тема: «Усна історія та 
методики запису 
інтерв’ю зі суміжних 
дисциплін». 6 
кредитів (180 годин).

Через творчість та на 
барикадах. Митці в 
протестних акціях 
осені 2013 ‒ зими 2014 
років: особливості 
сприйняття і само 
презентації. Наукові 
зошити історичного 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2018‒2019. Вип. 19‒
20. С. 273–307
Наукові проекти 
відзначені 
Американською 
Радою Наукових 
Товариств, 
Канадським 
Інститутом 
Українських Студій, 
Центром міської 
історії Центрально-
Східної Європи та ін.

176232 Хоменко 
Тетяна 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014229, 
виданий 

10.04.2002, 
Атестат 

доцента ДЦ 

23 Історія 
української 
культури

Диплом спеціаліста 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (КВ 
№602810, виданий 
29.06.1984 р., 



010257, 
виданий 

17.02.2005

спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст)
Спеціальність: 
10.01.08 - 
журналістика
Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1.    Хоменко, Т., 
Колісник, Ю. Втрати 
української культури у 
російсько-українській 
війні: культурно-
інформаційний 
спротив / Тетяна 
Хоменко, Юрій 
Колісник // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. 
Журналістика,  2023. 
Вип. 52, С.   
2. Хоменко Т. 
Часопростір 
історичних паралелей 
публіцистики Євгена 
Сверстюка /  Тетяна 
Хоменко // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. 
Журналістика. 2021.  
Вип. 50. – 48-57. 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2021.50.11095. 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
file:///C:/Users/teacher
/Downloads/11095-
21673-1-PB%20(1).pdf
3.  Колісник Ю. 
Хоменко Т., Тріада 
«митець –влада –
преса» у контексті 
соціальних 
комунікацій УРСР 
(1950–1980 рр.) / 
Тетяна Хоменко, Юрій 
Колісник //  Соціальні 
комунікації: теорія і 
практика, 2021. Т. 13 
(2). – С. 142-155 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за 
адресою:https://new.c
omteka.com.ua/index.p
hp/journal/article/view
/119.
4.       Хоменко Т. 
Слово як індикатор 
комунікування у 
духовному діалозі: 
деонтологічний 
аспект / Тетяна 
Хоменко // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. 
Журналістика. 2020.  
Вип. 47. – С.152-161. 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2020.47.10514 



[Електронний ресурс] 
: Доступно за адресою: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2020/
11/Visnyk-47-web.pdf
5.     Хоменко Т. 
Біблійний діалог в 
комунікативному полі 
інформаційної доби / 
Тетяна Хоменко //  
ROČENKA 
UKRAJINSKO-
SLOVENSKÁ, 2018. – 
С. 146-155 (див. також 
: www.eeda.sk  та  
www.eidv.eu).
6.      Хоменко Т. 
Пропаганда 
національних смислів 
на шпальтах часопису 
«День» /  Тетяна 
Хоменко // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. 
Журналістика. 2018. 
Вип. 44. – 203-210. : 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2018.44.9369 
[Електронний ресурс] 
: Доступно за адресою:  
file:///C:/Users/teacher
/Downloads/9369-
17809-1-PB.pdf
7.       Khomenko 
Tetiana Dialogical 
foundation of the 
publicist's 
communicative ethics: 
dialogical levels of the 
"communicative 
pyramid" / Tetiana 
Khomenko // Social 
Communication First 
Online: 19 Jul 2018 
Page Count: 25–32 
DOI: 
https://doi.org/10.2478
/sc-2018-0003
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
Хоменко Т. 
Проповідництво і 
сучасна публіцистика 
(на основі есеїстки 
Є.Сверстюка, 
М.Мариновича – 
Україна, 
І.Ортинського - 
Німеччина): 
Монографія. – Львів: 
ПАІС, 2008. – 136 с.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 



дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1) Наявність робочих 
програм, силабусів до 
навчальних курсів 
(посилання на сайт 
факультету, кафедри, 
профіль викладача):
1. Історія світової 
культури 
https://journ.lnu.edu.u
a/academics/navchalno
-metodychne-
zabezpechennya/navch
alno-metodychne-
zabezpechennya-
kafedry-zarubizhnoji-
presy-ta-informatsiji
2. Історія української 
культури
https://journ.lnu.edu.u
a/academics/navchalno
-metodychne-
zabezpechennya/navch
alno-metodychne-
zabezpechennya-
kafedry-zarubizhnoji-
presy-ta-informatsiji
3. Деонтологія 
журналістики
https://journ.lnu.edu.u
a/academics/navchalno
-metodychne-
zabezpechennya/navch
alno-metodychne-
zabezpechennya-
kafedry-zarubizhnoji-
presy-ta-informatsiji
4. Деонтологічні 
стандарти 
публіцистики
https://journ.lnu.edu.u
a/academics/navchalno
-metodychne-
zabezpechennya/navch
alno-metodychne-
zabezpechennya-
kafedry-zarubizhnoji-
presy-ta-informatsiji
5. Національні 
ресурси сучасної 
європейської культури
https://journ.lnu.edu.u
a/academics/navchalno
-metodychne-
zabezpechennya/navch
alno-metodychne-
zabezpechennya-
kafedry-zarubizhnoji-
presy-ta-informatsiji
6. Сучасний медійний 
дискурс публіцистики 
і культури (розділ 
Медійний дискурс 
культури) 
https://journ.lnu.edu.u
a/academics/navchalno
-metodychne-



zabezpechennya/navch
alno-metodychne-
zabezpechennya-
kafedry-zarubizhnoji-
presy-ta-informatsiji

 
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
Хоменко Т.М. 
Культурні коди 
гібридної війни 
(медійний аспект) / 
Тетяна Хоменко // Зб. 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2016 рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 75-77.
Хоменко Т. Теорія vs 
практика чи теорія і 
практика у 
журналістській освіті: 
питання відкриті / 
Тетяна Хоменко // 
Вісник Львів. ун-ту. 
Сер. Журналістика. 
2017. Вип. 42. – С. 87-
94 [Електронний 
ресурс] : Доступно за 
адресою:  
file:///C:/Users/teacher
/Downloads/7662-
15197-1-PB.pdf
Хоменко Т. 
Іконічність 
живописаня Тараса 
Григорука / Тетяна 
Хоменко // Дзвін. – 
2018. - Ч. 12. – 
Грудень. – С. 194-198.
Хоменко Т.М. 
Духовний потенціал 
публіцистики 
Є.Сверстюка в системі 
світоглядних 
координат 
сучасності:сакральні 
горизонти софійного 
мислення / Тетяна 
Хоменко // Зб. 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2017 рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Простір-М, 
2018. – С. 80-82.
Хоменко Т. 
Комунікативний 
резонанс біблійних 
діалогів / Тетяна 
Хоменко // Зб. 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2018 рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : ПАІС, 2019. 
С.71-73. 
Хоменко Т. 



Толерантність ЗМІ в 
умовах кризових 
ситуацій  /  Тетяна 
Хоменко // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. 
Журналістика. 2019.  
Вип. 45. – 343-350. 
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2019.45.10017 
[Електронний ресурс] 
: Доступно за адресою: 
file:///C:/Users/teacher
/Downloads/10017-
19168-1-PB.pdf
 Хоменко Т. 
Український 
публіцистичний 
дискурс як процес 
формування 
патріотичних смислів 
/ Тетяна Хоменко // 
Зб. матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Простір-М, 
2020. С.60-62.
Хоменко Т.  Людина  
на  тлі  доби 
(публіцистичність  
літературних  
портретів  книги 
Андрія Содомори 
«Лініями долі») / Т. 
Хоменко // Матеріали  
Міжнародної  
наукової  інтернет-
конференції  
«Регіональна  
журналістика:  реалії,  
виклики,  
перспективи»: (м. 
Тернопіль, 15 квітня 
2021 року).  -  
Тернопіль :  НТПУ,  
2021. С. 116-120.
Хоменко Т. Етична й 
деонтологічна 
реконфігурація 
понять 
«журналістика» і 
«журналіст» в умовах 
нової цифрової 
інформаційної та 
комунікативної 
реальності / Т. 
Хоменко // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
зб. матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2020 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. - Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
66-68. 
Хоменко Т. Спомин з 
літа / Тетяна Хоменко 
// Світло рамен твоїх. 
Есеї, наукові розвідки, 
фотоматеріали, 
спогади про поета 
Романа Кудлика. До 
80-річчя Романа 
Кудлика. - Львів: 
ТзОВ “Фірма “ 
Камула”, С. 242-244.
 15) керівництво 
школярем, який 



зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня);
Голова журі конкурсу 
наукових робіт 
слухачів Малої 
академії наук (секція 
«Журналістика») 2021 
та 2022 років.
19) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах;
- Гарант освітньої-
професійної програми 
«Міжнародна 
журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю   061 
Журналістика, галузі 
знань   06 
Журналістика.
- Член науково-
методичної ради 
факультету 
журналістики.
- Відповідальний 
секретар Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. Числа 
49, 50, 51, 52.
20) досвід практичної 
роботи за 



спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності).
“Львівські 
новини”(1993-94 рр.)- 
кореспондент
“Експрес”- 
літредактор
Шеф-редактор 
студентської газети 
“Креденс”.
 Літературний 
редактор:
-  Грецька епіграма в 
перекладах  Андрія 
Содомори. – Львів: 
Апріорі, 2017. – 240 с.
- Сенека. Моральні 
листи до Луцілія / 
Луцій Анней Сенека ; 
пер.з лат. Андрій 
Содомора. – Львів: 
Апріорі, 2017. – 552 с.
- Сибірський семестр. 
– Львів : ПАІС, 2018. – 
288 с. 
-          Гесіод. 
Походження богів. 
Роботи і дні. Щит 
Геракла / пер.з 
давньогрецької. 
Андрій Содомора. – 
Львів: Апріорі, 2018.– 
136 с.
-          Овідій Публій 
Назон. Любовні елегії. 
Мистецтво кохання  / 
пер.з лат. Андрій 
Содомора. – Львів: 
Апріорі, 2019.– 196 с.
-          Овідій Публій 
Назон. Метаморфози  
/ пер.з лат. Андрій 
Содомора. – Львів: 
Апріорі, 2019. –  520 с.
-          Содомора А. 
Скельця 
розмальовані. Для 
читання в родинному 
колі / Андрій 
Содомора. - Львів: 
Апріорі, 2019.– 104 с.
    Содомора А. З-під 
долоні / Андрій 
Содомора. - Львів: 
Апріорі, 2019.– 120 с.
-       Крізь роки і долі: 
львівська 
журналістика у 
фактах, коментарях, 
світлинах… / упор. Я. 
Фейло : Львівська 
обласна організація 
Національної спілки 
журналістів України. 
– Львів :ПАІС, 2019. – 
320 с.
- Темплтон Дж. М. 
200 вічних духовних 
принципів; перекл. з 
англ.. Орислава 
Бриська. – Львів, 
Апріорі, 2020.  – 600 
с.
- Овідій Назон Публій,  
Любощі; перекл. з 
латини Андрій 
Содомора. –  Львів, 
Апріорі, 2021.  – 288 с.



- Потебня О.. 
«ПОЕТИКА, або х = а 
< А (Лекції з теорії 
словесности)». - Львів: 
Апріорі, 2022. - 136 с.
Підвищення 
кваліфікації:
– з 1 березня по 30 
квітня 2018 року - 
стажування в Інституті 
народознавства НАН 
України.
- з 27 січня по 4 
червня 2022 року - 
навчання на програмі 
“Вдосконалення 
викладацької 
майстерності” 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 
(сертифікат СВ № 
0394-2022)  (6 
кредитів)

166057 Присяжний 
Михайло 
Павлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 

Франка ордена 
Леніна, рік 
закінчення: 

1977, 
спеціальність: 

061 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 012855, 
виданий 

16.08.1989, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001609, 
виданий 

28.12.1994

37 Навчально-
ознайомча 
практика

Диплом Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (В-1 № 
549673, виданий 
23.06.1977 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст).

Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.08 
– журналістика (ФЛ 
№ 012855, виданий 
16.08.1989 р.).

Атестат доцента 
кафедри української 
преси (ДЦ АР № 
001609, виданий 
28.12.1994 р.).

Доктор суспільно-
економічних наук 
(1998 р.), професор 
Українського Вільного 
Університету, 2004 р. 
(м. Мюнхен, 
Німеччина).

Педагогічний стаж – 
38 р.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 7, 8, 10, 
12, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).



38. Досягнення у 
професійній 
діяльності, які 
зараховуються за 
останні п’ять років:
         + 1) наявність не 
менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Присяжний 
Михайло, Василь 
Лизанчук: довга 
дорога до себе // Теле- 
та радіожурналістика: 
збірник наукових 
праць. – Вип. 16. – 
ЛНУ імені Івана 
Франка – Львів. – 
2017. – С. 3–6.
2. Присяжний М. П. 
Проблеми української 
освіти і науки за 
рубежем у висвітленні 
еміграційної преси / 
Михайло Присяжний 
// Науковий збірник 
Українського Вільного 
Університету, Т. 23, 
Мюнхен. – 2019. – С. 
176–183.
3. Присяжний М. П. 
Унікальні, але 
незавершені проекти 
(з історії української 
еміграційної       
преси) / Михайло 
Присяжний // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2021. 
– Вип. 50. – С. 30–39.
       + 4) наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування: 
1. Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: 
«Організація роботи в 
ЗМІ», 
«Медіаекономіка», 
«Бренд-менеджмент у 
ЗМІ», «Журналістська 
майстерність».
2. Методичні 



рекомендації:
1. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
2. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої 
(переддипломної) 
практики для 
студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Т. Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я., Л. 
Імбіровська-
Сиваківська, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
3. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації до 
написання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
на здобуття другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за  
спеціальністю 061 – 
«Журналістика» 
денної та заочної 
форм навчання /  С. Т. 
Онуфрів, Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 20 с.
4. Присяжний М. П.  
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л. А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
5. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчальної практики 
для студентів 



спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
6. Присяжний М. П. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
навчально-
ознайомчої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня / Н. О. 
Войтович, Т. Я. 
Війтович, М. П. 
Присяжний, Л.А. 
Імбіровська-
Сиваківська // ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
Львів. – 2022. – 26 с.
        + 7) участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад: 
1. з 2002 р. по 2019 р. 
– член спеціалізованої 
вченої ради 
К.35.051.24 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка,  
(спеціальність 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики).
2. 2017 р. – опонент 
кандидатської 
дисертації, за 
спеціальністю 
27.00.04 – теорія та 
історія журналістики, 
Бондаренко Ю. С. 
«Альтернативна преса 
сучасної Німеччини 
(особливості 
функціонування, 
редакційна політика, 
місце в національній 
системі медіа)» // 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
спеціалізована вчена 
рада К.35.051.24. 
(захист відбувся 5 
жовтня 2017 р.)
         + 8) виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 



теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах: 
1. 2022-2024 рр. – 
науковий керівник 
позабюджетної теми 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики  
“Журналістика в 
умовах суспільних 
трансформацій” (№ 
держреєстрації: 
0122U200485).
2. 2017 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуск 42.
3. 2018 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуск 44.
4. 2019 р. – заступник 
головного редактора 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуск 45.
5. 2020 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуски 47, 48.
6. 2021 р. – член 
редакційної колегії 
«Вісника Львівського 
університету. Серія 
Журналістика». 
Випуски 49, 50.
+ 10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
1. член 
організаційного 
комітету міжнародної 
конференції “MEDIA 
CHALLENGES OF THE 
WAR TIME MEDIA–
INFORMATION–
DISINFORMATION–
PROPAGANDA”, 18’th 
November 2022, 
Bielsko-Biala, Poland.
        + 12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 



консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій: 
Статті:
1. Присяжний 
Михайло. Коли зброя 
– слово // Іван Сало. 
Дорогами життя і 
творчості: 
бібліографічний 
покажчик. – Львів : 
Камула. – 2017. – С. 6–
29.
2. Рудик М. С. 
Криниця досвіду і 
знань Володимира 
Здоровеги / вступне 
слово М. Присяжний. 
Perpetuum mobile 
Володимира 
Здоровеги. – Львів : 
Простір –М, 2018. – С. 
3–6.
3. Присяжний М. П. 
Добра доля 
фотомайстра / 
Михайло Присяжний 
/ Високий Замок. – 
2020. – 9-11 жовтня. – 
С. 4.
Тези:
1. Присяжний М. П. 
Специфіка російських 
пропагандистських 
диверсій: виклики для 
українських ЗМІ / 
Михайло Присяжний 
// Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. –  С. 3–4.
2. Присяжний М. П. 
Новаторство в 
проблематиці та 
оформленні журналу 
«Театр» / Михайло 
Присяжний // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності: збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2020. –  С. 
6–8.
3. Присяжний М. П. 
Причинки до 
біографії журналіста 
Зенона Пеленського / 
Михайло Присяжний 
// Актуальні 
проблеми сучасного 
журналістикознавства
, Львів, Україна, 3-4 
лютого 2021. – С. 5–8.
4. Присяжний М. П. 



Висока місія преси 
пласту в еміграції / 
Михайло Присяжний 
// Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
5–7.
5. Присяжний М. П. 
Переваги і недоліки 
подачі інформації для 
переміщених осіб: 
український і 
закордонний досвід / 
Тетяна Війтович, 
Михайло Присяжний 
// Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Scientific researchin 
the modern world». 
Канада: Торонто, 9-11 
листопада 2022 року.
+ 15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня):
1. 2021 р. – науковий 
керівник роботи 
учениці 10 класу 
класичної гімназії при 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка 
Анастасії Вірт, яка 
зайняла І місце на 
обласному етапі 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів Малої академії 
наук та ІІ місце на 
Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту 
науково-



дослідницьких робіт 
учнів Малої академії 
наук
 + 19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях: 
 1. з 1984 р. і до тепер 
– член Львівської 
обласної організації 
Національної спілки 
журналістів України.
2. з 1998 р. і до тепер – 
голова Вченої Ради 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
3. з 2005 р. і до тепер 
– член Асоціації 
випускників 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
4. з 01 по 30 червня 
2017 р. – член 
Екзаменаційних 
комісій з 
установлення 
відповідності рівня 
освітньої підготовки 
кадрів до вимог 
освітньої програми та 
присвоєння їм 
кваліфікації 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
         + 20) досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. 1976-1985 рр. – 
кореспондент, 
старший 
кореспондент, 
завідувач відділу 
«Листів і масового 
контролю», 
відповідальний 
секретар Львівської 
обласної молодіжної 
газети «Ленінська 
молодь».
2. 1993-1996 р. – 
наукове стажування в 
Українському 
Вільному Університеті 
(м. Мюнхен, 
Німеччина), науковий 
співробітник, 
головний секретар, 
член Сенату (1996 р.)
3. 1998 р. – доктор 
суспільно-
економічних наук, 
професор 
Українського Вільного 
Університету (м. 



Мюнхен, Німеччина).
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 07 листопада по 16 
грудня 2022 року – 
наукове стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в НДІ 
пресознавства ЛННБ 
ім. В. Стефаника 
(відповідно до наказу 
№ 5002 від 09.11.2022 
р.).

171830 Слотюк 
Тетяна 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

0302 
Журналiстика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024673, 
виданий 

31.10.2014

12 Основи 
наукових 
досліджень

Диплом магістра 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
35252242, виданий 
30.06.2008 р., 
спеціальність - 
журналістика, 
кваліфікація – 
журналіст).
Диплом кандидата 

Кандидат наук з 
соціальних 
комунікацій, диплом 
ДК 024673, дата 
видачі 31.10.2014, 
Атестаційна колегія, 
рішення № від 
31.10.2014
Спеціальність 
27.00.04 - Теорія та 
історія журналістики
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 12, 
14, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П. 1.
1. Слотюк Т. В. 
Особливості 
функціонування 
москвофільської 
преси в Східній 
Галичині: структура та 
ідейно-концептуальні 
засади (1900–1915 рр.) 
/ Слотюк Т. В. // 
Соціальні комунікації 
: теорія і практика : 
наук. журн. [наук. і 
літ. ред. Г. Я. Холод; 
наук. ред. О. М. 
Холод]. – Т. 4. – К., 
2017. – С. 10–19.
2. Слотюк Т. 
Антиукраїнська 
сутність 
москвофільської 



преси у Східній 
Галичині (20–30-ті 
роки ХХ століття) / 
Тетяна Слотюк // 
Вісн. Львів. ун-ту : 
Сер. журналістика. – 
2018. – Вип. 43. – С. 
38–47.
3. Слотюк Т. 
Проблема мови у 
москвофільській пресі 
Східної Галичини 
(поч. ХХ ст.) / Тетяна 
Слотюк // Вісн. Львів. 
ун-ту : Сер. 
журналістика. – 2019. 
– Вип. 45. – С. 166–
174.
4. Кость С, Слотюк Т. 
Українське питання 
на сторінках журналу 
«Sprawy 
Narodowościowe» 
(1927–1929 РР.) // 
Восточно 
Европейский 
Научный Журнал. – 
Вып. 62 . – Т. 5.  – 
2020. – С. 60–64.
5. Слотюк Т. 
Концепція моделі 
Solutions Journalism: 
конотація, функції, 
особливості 
функціонування / 
Тетяна Слотюк // 
Вісн. Львів. ун-ту: Сер. 
журналістика. 2021. 
Випуск 50. С. 68–76.

П.3.
Слотюк Т. 
Антиукраїнська суть 
москвофільської 
преси в Східній 
Галичині (1900–1939) 
: монографія / Тетяна 
Слотюк. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2019. – 248 с. + 4 
кол.с.  

П. 4.
Розробка робочих 
програм та силабусів з 
освітніх компонентів: 
«Вступ до 
журналістики», 
«Основи наукових 
досліджень»,  
«Медіакультура», 
«Журналістська 
майстерність»,  
«Конструктивна 
журналістика».
Розробка курсів у 
системі електронного 
навчання Moodle 
(«Історія української 
журналістики (поч. 
ХХ ст)», «Історія 
української 
журналістики», 
«Основи наукових 
досліджень», «Вступ 
до журналістики»).  

П.12
1. Слотюк Т. 
Особливості 
комунікативного 



процесу преси 
москвофільського 
руху (1900–1915 рр.) / 
Тетяна Слотюк // 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2016 
рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 45–46.
2. Слотюк Т. Тема 
виховання як 
медійний дискурс / 
Тетяна Слотюк // 
Сучасні орієнтири 
української 
журналістики: від 
теорії до практики: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2017 
рік (секція 
«Журналістика») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2018. – С. 
43–45.  
3. Слотюк Т. 
Проблема 
становлення наукової 
журналістики в 
Україні / Тетяна 
Слотюк // Сучасні 
орієнтири української 
журналістики: від 
теорії до практики : 
збірник матеріалів 
звітної конференції за 
2018 рік (секція 
«Журналістика»). – 
Львів: Паіс, 2019. 
4.  Слотюк Т. 
Конструктивна 
журналістика: 
особливості, 
специфіка подачі та 
відмінності 
інтерпретацій // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2020. – С. 
39–41. 
5. Слотюк Т. 
Проблемно-тематичні 
особливості жанру 
інтерв'ю у релігійній 
газеті "Успенська 
вежа" // Перспективи 
і тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. С. 
30–34.
6.  Слотюк Т. 
Особливості структури 
та наповнення 



інтернет-видання 
“Рубрика” – медіа 
корисних рішень // 
Актуальні проблеми 
сучасного 
журналістикознавства 
: збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2021 
рік (секція  
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2022. 104 
с. С. 30–32.

П. 14
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
та підготовка до участі 
у міжнародних 
наукових 
конференціях ( 
публікація тез 
доповідей):       
Керувала магістром 
кафедри української 
преси Анастасією 
Попеско, яка брала 
участь у двох наукових 
конференціях з 
доповідями:
1.  Вплив суспільно-
релігійних видань на 
формування 
моральності та 
розвитку 
християнської 
свідомості у студентів 
(Всеукраїнської 
наукової інтернет-
конференція 
«Українські 
студентські медіа: 
історія становлення та 
проблеми 
функціонування в 
сучасних умовах», 31 
березня 2017 р., м. 
Вінниця). За 
результатами 
конференції 
опубліковано тези 
доповіді: Попеско А. 
Вплив суспільно-
релігійних видань на 
формування 
моральності та 
розвитку 
християнської 
свідомості у студентів 
// Матеріали 
Всеукраїнської 
наукової інтернет-
конференції 
«Українські 
студентські медіа: 
історія становлення та 
проблеми 
функціонування в 
сучасних умовах», 31 
березня 2017 р. / наук. 
ред. В. О. Гандзюк. – 
Вінниця: ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського, 2017. 
– С. 43–52.
2. Фахова підготовка 
релігійного 
журналіста 
(Всеукраїнська 



науково-практична 
конференція студентів 
та молодих учених 
«Професійне 
становлення 
журналіста: традиції 
та нові підходи», 27-
28 квітня 2017 року, м. 
Львів) 
Студентка ІV курсу, О. 
Войтко під моїм 
керівництвом взяла 
участь у Конкурсі 
студентських 
наукових робіт за 
галузями знань 
"Міжнародні 
відносини" та 
"Журналістика", що 
відбувався у Києві. 15 
травня 2018 року у 
Київському 
національному 
торговельно-
економічному 
університеті відбулися 
урочистості, де 
студентка отримала 
сертифікат про участь 
у Конкурсі та побувала 
на урочистостях 
присвячених 
нагородженню 
лауреатів.
Допомогла студентці 
О. Войтко із 
написанням тез, 
підготувала її до 
виступу на XІІ 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції студентів 
і аспірантів  «Молода 
наука Волині: 
пріоритети та 
перспективи 
досліджень»  (Луцьк, 
15-16 травня) і 
написала відгук 
наукового керівника 
на тези доповіді;
Допомогла 
магістрантам Попеско 
А. та Фокші О. 
підготувати тези 
доповіді і виступ на 
Другу всеукраїнську 
науково-практичну 
конференцію 
студентів та молодих 
вчених «Професійне 
становлення 
журналіста: традиції 
та нові підходи», яка 
відбулася 26–27 
квітня 2018 року на 
факультеті 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
Керувала 
педагогічною 
практикою 
магістрантів: А. 
Попеско, О. Фокші та 
Р. Лізогуб. 
Підготувала зі 
студентами до друку 
публікацію у журналі 



«Універсум»: Ми 
приречені пам’ятати. 
Студенти-журналісти 
про Голодомор 1932–
1933 років в Україні: 
[Публікації студентів] 
// Універсум. – 2017. – 
№ 11–12 (289–290). – 
С. 34–35.
Підготувала зі 
студентами до друку 
публікацію у газеті 
«Каменяр»: Україна 
пам’ятає, світ визнає. 
Із творчих доробків 
студентів до вечора 
пам’яті 85-ої річниці 
Голодомору 1932–
1933 років: [Публікації 
студентів] // Каменяр. 
– 2018. – № 3 
(листопад – грудень). 
– С. 5.
Підготувала до 
студентської наукової 
конференції виступ зі 
студенткою другого 
курсу Максимович 
Катериною на тему: 
«Мовностилістичні 
особливості  інтернет-
видання «Рубрика» ».   
П. 19
Член Національної 
спілки журналістів 
України (з 2013 року); 
Член редколегії та 
літературний 
редактор журналу 
"Універсум" (з 2014 
р.). 
Редактор "Духовної 
сторінки" у газеті 
"Успенська вежа" (з 
2020 р.).
П.20
З 2002 до 2008 року 
співпрацювала з 
такими газетами: 
«Високий замок», «За 
вільну Україну», 
«Львівська газета», 
«Кам’янець-
Подільський вісник», 
«Фортеця», посада – 
позаштатний автор;
2005–2011 рр. – 
журнал «Наше 
весілля», посада – 
журналіст;

У період з 2008 до 
2010 року працювала 
у прес-службі ГО 
«Народна 
самооборона»,  посада 
– журналіст, 
координатор проектів;

З 2014 – літературний 
редактор журналу 
“Універсум”;

З 2020 – редактор 
«Духовної сторінки» 
газети «Успенська 
вежа» та сайту 
stavropigia.lviv.ua



Стажування, 
професійний 
розвиток: 
1. Інститут 
журналістики, медіа і 
соціальної комунікації 
Яґеллонського 
університету (Польща, 
м. Краків) 
(18.04.2016–
22.04.2016)
2. Брала участь у 
міжнародній 
програмі: 
Конфліктно-чутлива 
журналістика за 
організації M I L 
(Німеччина), (Берлін 
– Лейпціг, 02.–12. 07. 
2017).
3. Тренінг для 
тренерів з 
медіаграмотності 
(Вінниця, 27 лютого-1 
березня 2019 року)
4. Завершила курс 
Prometheus 
«Медіашкола НВ», 
сертифікат виданий 
25.03.2020.
5. Завершила курс 
VeryVerified з 
медіаграмотності від 
IREX (11. 09. 2020).
6. Взяла участь у 
вебінарі-тренінгу 
«Інтеграція 
інфомедійної 
грамотності у 
навчальні матеріали» 
(19.11.2020), номер 
сертифікату L2D-Ed-
1056 
7.Завершила онлайн-
навчання (1 і 2 сесія) з 
інфомедійної 
грамотності для 
викладачів закладів 
вищої освіти та 
інститутів 
післядипломної 
педагогічної освіти. 
Сертифікат № L2D-
Ed-782 від 02.11.2020.   
8. Взяла участь у 
вебінарі «Освітній 
сторітелінг: чк 
навчати через історії» 
(22.12. 2020) 
9. Взяла участь у циклі 
навчальних вебінарів 
з наукометрії «Головні 
метрики сучасної 
науки. Scopus та Web 
of Science», 
проведений 
компанією «Наукові 
публікації». 
10. Брала участь у 
міжнародному проекті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність» за 
підтримки Ради 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX), 
посольств США та 
Британії в Україні, а 



також Міністерства 
освіти і науки 
України, Академії 
української преси 
(жовтень-грудень 
2020 р.).
11. Завершила 
навчання на програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (01 
жовтня 2020– 23 
січня 2021), модуль 
«Основні засади 
сучасної системи 
вищої освіти». 
Сертифікат CB № 
02070987/000181-21.
12. Фіналістка 
конкурсу «За 
використання 
інноваційних 
технологій в 
навчальному процесі» 
(2021 р.).
13. Завершила 
навчання на програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (7-9 
квітня 2022 року), 
модуль «Soft Skills 
компетенції 
викладача вищої 
освіти» (1 модуль, 1 
кредит) (сертифікат 
№ CB N 0013-2022).
14. Завершила 
навчання на програмі 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (26 
травня-04 червня 
2022 року), модуль 
«Педагогічна 
інноватика. 
Професійний 
(науковий) бренд 
викладача» (5 модуль, 
1,5 кредити).
15. З 26 червня по 02 
липня 2022 року у 
межах співпраці між 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка та 
Жешувським 
університетом 
проходила наукове 
стажування в Інституті 
полоністики та 
журналістики 
Жешувського 
університету. 
16. Завершила 
програму для 
викладачів 
журналістики 
українських 
університетів «Сучасні 
методи та інструменти 
у викладанні 
журналістики» (16.09 
– 2.12 2022 р. (6 
кредитів / 180 годин). 
Організатор: ГО 
«Український інститут 
медіа й комунікацій» 
у співпраці з Deutsche 
Welle Akademie.



205204 Величко 
Зоряна 
Андріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

030201 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047822, 
виданий 

05.07.2018

18 Історія 
української 
журналістики

Диплом магістра 
26.06. 2001 
Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій
спеціальність 27.00.04 
- Теорія та історія 
журналістики
ДК № 047822  
05.07.2018 
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 5, 10, 12, 
14, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П. 1.
Величко З. 
Державотвірний 
аспект публіцистики 
Осипа Назарука 1918‒
1923 рр.: історичні 
уроки (до 100-річчя 
ЗУНР). Вісн. Львів. ун-
ту. Серія 
журналістика. Львів, 
2018. Вип. 44. С. 3−11.
Величко З. Концепція 
преси в публіцистиці 
Осипа Назарука (20‒
30-і рр. ХХ століття). 
Вісн. Львів. ун-ту. 
Серія журналістика. 
Львів, 2019. Вип. 46. 
С. 3−11.
Величко З. До 
питання про 
історичну правду: нові 
підходи в 
історіографії. Сучасні 
орієнтири української 
журналістики: від 
теорії до практики: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. Львів: ПАІС, 
2019. С. 36‒38.
Величко З.А. 
Викладання 
історичних дисциплін 
для студентів 
факультету 
журналістики: 
анахронізм чи 
необхідність у 
сучасному освітньому 
процесі. «Scientific and 
Pedagogical Internship 
«Methods of Improving 
the Training Qualified 
Specialists in 
Journalism, Аdvertising 



and PR in Ukraine and 
EU Countries» : 
Internship proceedings, 
June 7 – July 17, 2021. 
Wloclawek : “Baltija 
Publishing”, 2021. Р. 
11−16.
Величко З. Історія як 
політичний аргумент: 
особливості 
висвітлення теми 
Голодомору в 
сучасних ЗМІ. 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі. 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів, 2021. С. 
34−36.
П. 5 
Захист кандидатської 
дисертації на тему 
«Публіцистика Осипа 
Назарука міжвоєнної 
доби: ідейно-
концептуальні засади, 
проблематика» ‒ ЛНУ 
імені Івана Франка, 11 
травня 2018 р. 
Здобутий науковий 
ступінь – кандидат 
наук із соціальних 
комунікацій (доктор 
філософії). 
Спеціальність 061 – 
Журналістика.
П. 10
Міжнародне науково-
педагогічне 
стажування  на тему: 
«Methods of Improving 
the Training Qualified 
Specialists in 
Journalism, Аdvertising 
and PR in Ukraine and 
EU Countries» 
(«Методики 
удосконалення 
підготовки 
кваліфікованих 
фахівців у галузі 
журналістики, 
реклами та PR в 
Україні та країнах 
ЄС»), Куявський 
університет у 
Влоцлавеку 
(Республіка Польща), 
7 червня − 17 липня 
2021 року. 180 годин 
(6 кредитів ECTS).
П. 12
Величко З. За пів 
кроку до перемоги. 
Універсум. 2020. № 
9‒10. С. 47‒48.
Величко З. За пів 
кроку до перемоги. 
Історична правда. 3 
листопада 2020 року 
[Електронний ресурс]. 
URL: 
https://www.istpravda.
com.ua/reviews/2020/1
1/3/158385/
Величко З. Про 



Любов, Слово і 
Людяність: три науки 
від Романа Кудлика. 
Світло рамен твоїх. 
Есеї, наукові розвідки, 
фотоматеріали, 
спогади про поета 
Романа Кудлика. 
Львів, 2021. С. 
249−253.
П. 14
2019 р. – підготувала 
студентку 3 курсу 
бакалаврату 
Вишивану Христину 
до фінального етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади (посіла 2 
місце).
2021 р. − підготувала 
студентку 1 курсу 
магістратури Легку 
Василину для участі у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт (1 
місце на 1 етапі).
2022 р. − керівництво, 
науковий супровід і 
підготовка 
магістрантки Ії 
Барадної до вступу в 
Оксфордський 
університет на 
гуманітарний 
факультет 
(міждисциплінарна 
програма Film, 
Aesthetics, MSt) на 
магістерську 
програму. До цього 
була постійним 
науковим керівником 
цієї студентки на 
факультеті 
журналістики ЛНУ 
імені Івана Франка, 
готувала її до виступів 
на міжнародних та 
всеукраїнських 
наукових 
конференціях, до 
написання наукової 
статті на тему «До 
питання про 
формування 
культурної пам’яті: 
образ Симона 
Петлюри в сучасних 
візуальних мистецтвах 
та документалістиці» 
(2020).
Постійна щорічна 
робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади, підготовка 
студентів.
П. 19

Член НСЖУ.
П. 20

- Науково-популярна 
й просвітницька 
діяльність:



А) Участь у конкурсі 
кращих проєктів у 
галузі висвітлення 
подій Листопадового 
Чину та періоду ЗУНР, 
який проводила в 
2018 році Львівська 
міська рада 
(нагороджена 
відзнакою Львівського 
міського голови «100-
річчя ЗУНР» 
(нагрудний знак 
№23)).
Б) Участь у створенні 
науково-
просвітницької 
історичної виставки 
«ЗУНР: у війні та 
державотворенні» 
(експонувалася в 
Музеї визвольних 
змагань, потім 
упродовж 1918 року ‒ 
по школах Львова та 
області).
В) У складі 
ініціативної групи 
підготувала відкритий 
лист, після публікації 
якого домоглися від 
Міністерства освіти і 
науки України 
вилучення тиражу 
шкільного підручника 
з історії для 10 класу, в 
якому Романа 
Шухевича було 
названо колаборантом 
нацистів.

Стажування:
1. Науково-дослідний 
інститут 
пресознавства 
Львівської 
національної наукової 
бібліотеки України 
імені В.Стефаника, з 
10 квітня по 10 червня 
2017 року, довідка № 
174 від 13 червня 2017 
року видана ЛННБ 
України імені 
В.Стефаника. 
2. Польща 2021 р., 
червень-липень.

28404 Яценко 
Галина 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

0302 
Журналiстика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 010252, 
виданий 

26.10.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043218, 
виданий 

30.06.2015

13 Історія 
української 
журналістики

Спеціальність 
27.00.04 - Теорія та 
історія журналістики
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 7, 10 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П. 1
1. Яценко Г.  



Європейські вектори 
розвитку України (за 
публіцистикою Івана 
Франка) / Галина 
Яценко, Андрій  
Яценко // Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники В. 
Ільницький, А. 
Душний, І. Зимомря]. 
– Дрогобич: Посвіт, 
2017. – Вип. 17. – С. 
54−65.
2. Яценко Г. 
Домінанти 
журналістської освіти 
(за публіцистикою 
Івана Франка) / А. 
Яценко, Г. Яценко // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 
Львів, 2017. – Вип. 42. 
– C. 144–150.
3. Яценко Г. 
Тематично-змістові 
моделі публіцистики 
Івана Франка 90-х 
років XIX−початку XX 
століть / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко // Іван 
Франко: «Я єсть 
пролог…» : Матеріали 
Міжнародного 
наукового конгресу до 
160-річчя від дня 
народження Івана 
Франка : у 2 т. Т. 1 – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 
С. 774−783.
4. Яценко Г. Концепт 
«патріотизм» у 
публіцистиці Івана 
Франка // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації. – К., 
2019. Т. 30 (69). − №2. 
Ч. 2. – С. 135−139.
5. Яценко Г. Основи 
громадянського 
суспільства в 
публіцистиці Івана 
Франка / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації. – К., 
2020. Т. 31 (70). − №1. 
– С. 182−188. 
6. Jazenko H. Halt dich 
fest, mein Junge! / 
Halyna Jazenko // 



Spiegelungen. ̶  2020. ̶ 
Heft 2. ̶ S. 152‒153.
7. Яценко Г. Креативні 
методи навчання у 
викладанні 
журналістикознавчих 
дисциплін / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації. – К., 
2022. Т. 33 (72). − №3. 
– С. 362−366. 
П. 3
Яценко Г. 
Публіцистика Івана 
Франка : навч. 
посібник / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко. − Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2017. – 248 с.
П. 7
Опонувала 
кандидатську 
дисертацію 
Євдокименко І. 
«Національно-
патріотична 
домінанта у 
публіцистиці Софії 
Русової» 
(спеціальність 
27.00.04 – «Теорія та 
історія 
журналістики»). 

П. 10
З 03.03.2020 р. – 
учасник 
міжнародного проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність» за 
підтримки Ради 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX), 
посольств США та 
Британії в Україні, а 
також Міністерства 
освіти і науки 
України, Академії 
української преси.

143345 Дацишин 
Христина 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029487, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027690, 
виданий 

14.04.2011

25 Редагування в 
ЗМІ

Спеціальність: 
10.01.08 – 
журналістика.
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 6, 7, 9, 
10 п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).



П.1
1. Дацишин Х. П. 
Вербальне 
відображення твору 
образотворчого 
мистецтва в 
друкованому 
медіатексті : єдність 
об’єктивного і 
суб’єктивного // Теле- 
та радіожурналістика. 
– 2017. – Вип. 16. – 
С.82-89.
2. Дацишин Х. П. 
Способи і засоби 
оцінювання в 
медіатекстах на 
мистецьку тематику // 
Вісник Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», Сер. 
«Журналістські 
науки». – Вип. 1. – 
2017. – С.98-106.
3. Дацишин Х. 
Мистецька 
термінологія і 
професійна лексика в 
загальнополітичних 
медіа: способи 
введення в текст і 
особливості  
використання  // 
Вісник Львів. ун-ту, 
Сер. Журналістика. – 
2018. – Вип. 43.- 
С.227-233.
4. Дацишин Х. 
Можливості прямої 
мови у відтворенні 
усного мовлення в 
друкованому 
медіатексті. // Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», Сер. 
«Журналістські 
науки». – 2018. – Вип. 
2. – С.98-106.
5. Дацишин Х. 
Невтомний сіяч 
українського слова 
(Культура мови в 
науковій рецепції 
професора 
Олександри 
Сербенської) // 
Культура слова. — 
2018. — Вип. 89. — С. 
120-130.
6. Дацишин Х. Під 
проводом Господньої 
руки // Теле- та 
радіожурналістика. – 
2019. – Вип. 18. – С.7-
10.
7. Дацишин Х.  
Вербальна 
репрезентація 
концепту «Гідність» 
як об’єкта дії (за 
матеріалами 
українськомовного 
сегмента Інтернету) // 
Теле- та 
радіожурналістика. – 
2019. – Вип. 18. – 
С.147-155



8. Дацишин Х. 
Атрибутивна 
сполучуваність 
концепту гідність в 
українському 
інтернет-дискурсі  // 
Вісник національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», Сер. 
«Журналістські 
науки». – 2019. – Вип. 
3. – С. 142-149.
9. Дацишин Х. Засоби 
масової інформації і 
динаміка мовної 
норми: новітні 
фемінітиви як 
відображення 
суспільних викликів 
сьогодення // Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», серія 
«Журнадістські 
науки». – Вип.4. – 
2020. – С. 183-191
10. Дацишин Х. Усне 
мовлення в науковій 
концепції професора 
Олександри 
Сербенської // 
Збірник наукових 
праць Науково-
дослідного інституту 
пресознавства. – 2020. 
– вип. 10 (28). – С. 
209-221
11. Дацишин Х. 
Сучасний заголовок 
новин в українських 
інтернет-ЗМІ: між 
клікбейтом та 
інформативністю. // 
Вісник Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», серія 
«Журналістика». – 
Вип.2. – т. 2 – 2021. – 
С. 76-82.
12. Datsyshyn 
Khrystyna, Haladzhun 
Zoriana, Kunanets 
Nataliia, Hotsur 
Oksana, Veretennikova 
Nataliia. Neologisms 
with the Prefix Anti- in 
the Ukrainian Online 
Media in the Covid-19 
Pandemic Period // 
CEUR: Workshop 
Proceeding. – Vol. 3171. 
– .2022. – P. 192-211.
13. Дацишин Х. Мовна 
толерантність у назвах 
осіб старшого віку: 
можливості медіа у 
формуванні й 
руйнуванні 
стереотипів // Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», серія 
«Журналістика». – 
Вип. 2 (4). – 2022. – С. 
87-94.

П.3



1. Антисуржик. 
Вчимося ввічливо 
поводитись і 
правильно говорити: 
Навч. посібник / За 
ред. О. Сербенської. – 
3 вид.,випр. і доп. – 
Львів: Апріорі, 2017. – 
304 c.
2. Кузнецова О.Д., 
Дацишин Х. П. 
Пріоритети 
мовознавчих 
досліджень професора 
Олександри 
Антонівни 
Сербенської: 
Монографія. - Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2021. – 
192  с.

П.12
1. Міжнародний день 
грамотності // 
Суспільне: Львів. – 8 
вересня 2018.
2. Слово дня. Говорімо 
українською 
правильно // 
Суспільне. Львів. – 17 
грудня 2018.
3. Слово дня. Говорімо 
українською 
правильно // 
Суспільне. Львів. – 18 
грудня 2018.
4. Слово дня. Говорімо 
українською 
правильно // 
Суспільне. Львів. – 19 
грудня 2018.
5. Слово дня. Говорімо 
українською 
правильно // 
Суспільне. Львів. – 20 
грудня 2018.
6. Слово дня. Говорімо 
українською 
правильно // 
Суспільне. Львів. – 21 
грудня 2018.
7. Нова редакція 
українського 
правопису // 
Суспільне. Львів. – 24 
травня 2019.
8. Нова редакція 
українського 
правопису // 
Інформаційний вечір 
на 5 канал. – 27 
травня 2019.
9. Нова редакція 
українського 
правопису // 
Суспільне. Львів. – 24 
вересня 2019.
10. Печеник В. Повага 
до жінок та мовна 
традиція: чому варто 
вживати фемінітиви 
(коментар експерта) 
// Дивись info. – 19 
червня 2020.
11. Нова редакція 
українського 
правопису // 
Українське радіо.  -  9 
листопада 2020.



12. Українські 
чиновники 
складатимуть тест з 
державної мови // 
правдаТУТ. – 27 
березня 2021.
13. Так ніхто не кохав, 
бо – не українець: 
думка двох науковиць 
про особливості 
української мовної 
картини світу // 
Експрес. – 9 
листопада 2021.
14. Добромильська С. 
«Фемінітиви 
починають «звучати» 
і не різати вухо тоді, 
коли їх вживають» 
(коментар експерта) 
// Високий Замок. – 7 
лютого 2022.

П.15
так, керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
ІІ-ІІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”. 
Маркіян Голод. Тема 
роботи 
«РОСІЯНІЗМИ В 
ІНТЕРНЕТ-ЗМІ
(НА ПРИКЛАДІ 
АГРЕГАТОРА НОВИН 
«UKR.NET»  (2020)

163663 Капелюшни
й Анатолій 
Олексійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1974, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 002630, 
виданий 

20.12.1978, 
Атестат 

доцента ДЦ 
072193, 

виданий 
30.05.1984

44 Практична 
стилістика 
української 
мови

Диплом Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка
(Ч №585231, виданий 
29.06. 1974 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст)

Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.10 
– журналістика (ФЛ 
№002630, виданий 
20.06.1973 р.)

Атестат доцента 
кафедри стилістики і 
редагування (ДЦ 
№072193, виданий  
30.051984 р.)
Спеціальність 10.01.10 
– журналістика 
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 14, 
19, 20 п.38 
Ліцензійних умов 



«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П.1
1. Капелюшний А. О. 
Книжка про видатного 
трудівника  // Теле- та 
радіожурналістика: 
Збірник наукових 
праць. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2017. – Вип. 16. – С. 
255–257 (0,5 др. арк.).
2. Капелюшний А. О. 
Ґрунтовно про 
важливе: Огляди 
нових книжок, 
рецензії: Василь 
Лизанчук. 
Інформаційна безпека 
України: теорія і 
практика // Вісник 
НТШ. – Львів: НТШ, 
2017. – Ч. 58. – С. 112–
114 (0,5 друк. арк.)
3. Капелюшний А. О. 
Росіянізація 
дієслівних форм у 
живому мовленні 
українських 
тележурналістів: 
лексичні й граматичні 
росіянізми, міжмовні 
омоніми та пароніми 
// Вісник Львів. ун-ту, 
сер. журн. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – Вип. 
43. – С. 234 – 244 (0,8 
друк. арк.).
4. Капелюшний А. О. 
Логічна компонента 
творення конструкцій 
з однорідними 
членами речення в 
телевізійному 
мовленні наживо// 
Вісник Львів. ун-ту, 
сер. журн. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – Вип. 
44. – С. 276 – 287 (1,1 
друк. арк.).
5. Капелюшний А. О. 
Стилістичні синоніми 
в телевізійному 
мовленні наживо // 
Вісник Львів. ун-ту, 
сер. журн. Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020. Вип. 48. С. 143–
152 (0,8 друк. арк.).
6. Капелюшний А. О. 
Граматичні синоніми 
в мовленні 
телевізійних 
журналістів наживо // 
Теле- та 
радіожурналістика: 
Збірник наукових 
праць. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2020. – Вип. 19. – С. 
174–183 (0,75 др. 
арк.).
7. Капелюшний А. О. 



Трансформування 
форм ступенів 
порівняння 
прикметників у 
телевізійному 
мовленні наживо // 
Вісник Львів. ун-ту, 
сер. журн. Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2021. Вип. 50. С. 146–
154 (0,65 друк. арк.).
8. Капелюшний А. О. 
Трансформування 
словоформ За їх 
спонтанного творення 
в прямому телеетері: 
відприкметникові 
прислівники // Вісник 
Львів. ун-ту, сер. 
журн. Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2021. Вип. 51. С. 196–
203 (0,6 друк. арк.).

П.3 

Антисуржик. Вчимося 
ввічливо поводитись і 
правильно говорити : 
навч. посібн. – 3-тє 
вид., доповн. і 
переробл. – Львів: 
Апріорі, 2017. – С. 58 – 
66 (у співавторстві.

П.4
Редагування в засобах 
масової інформації: 
Навчально-методичні 
матеріали і завдання 
для самостійної 
роботи студентів 
факультету 
журналістики. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 36 с. 
(3,25 друк. арк.). У 
співавт. з Драган-
Іванець Н. В.
+ 14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове 
місце…
 1) Владика Мар'яна, 
студентка факультету 
культури і мистецтв - 
дипломант 3 ступеня 
на ІІІ фестивалі-
конкурсі академічного 
вокалу "Молоді 
таланти - Мишузі'' 
травень 2018 року м. 
Львів;
2) Стахура Микола, 
студент факультету 
культури і мистецтв - 
дипломант 3 ступеня 
на ІІІ фестивалі-
конкурсі академічного 
вокалу "Молоді 
таланти - Мишузі'' 
травень 2018 року м. 
Львів;
3) Владика Мар'яна 
лавреат конкурсу 
академічного вокалу у 
місті Рівне 
"Бурштинові 
солоспіви" 2019рік

П.19 



Член Національної 
спілки журналістів 
України, секретар 
вченої ради 
факультету

20) Підвищення 
кваліфікації:
1) Капелюшний А. О.. 
– З 11 лютого до 11 
травня 2019 року 
проходив наукове 
стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в Науково-
дослідному інституті 
пресознавства ЛННБУ 
ім. В. Стефаника.

199369 Ріпей Марія 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 063895, 
виданий 

07.04.2022

18 Редагування в 
ЗМІ

Спеціальність -
10.02.01 Українська 
мова
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 5, 20 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П.1
1. Ріпей М., Кріслата 
О. Словниковий 
диктант як засіб 
підвищення рівня 
орфографічної 
грамотності 
журналістів-
першокурсників. 
Вісник Львівського  
університету. Сер. 
журналістика.  2017.  
Вип. 42. С.  75–80. 
2. Ріпей М. Лексеми 
«відбивати» і 
«дозволяти» в 
газетних матеріалах.  
Вісник Львівського  
університету. Сер. 
журналістика.  2018.  
Вип. 44. С.  296–302.
3. Ріпей М. Лексеми 
«знаходитися» і 
«носити» в газетних 
матеріалах. Збірник 
праць Науково-
дослідного інституту 
пресознавства.  2018. 
Вип. 8(26).  С. 232–
241.  
4. Ріпей М.  
Виразність газетного 
заголовка.  Вісник 
Львівського  
університету. Сер. 
журналістика.  2019.  
Вип. 46. С. 348–354.  
5. Ріпей М. Лексеми 



«обробляти» і 
«згадуватися» в 
газетних матеріалах. 
Збірник наукових 
праць Науково-
дослідного інституту 
пресознавства.  2019. 
Вип. 9(27).  С. 284–
294.  
6. Ріпей М. Лексеми 
«головний» і 
«основний» в 
газетних матеріалах. 
Вісник Львівського  
університету. Сер. 
журналістика. 2020. 
Вип. 48. С.162–172.   
7. Ріпей М. Аспекти 
ненормативного 
вживання дієслів у 
журналістських 
текстах (на матеріалі 
одного номера 
всеукраїнської газети 
«День»). Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». Сер. 
«Журналістські 
науки». 2020. Вип. 4. 
С. 199–204.  
8. Ріпей М. В. 
Порушення лексичної 
норми в сучасній 
газетній мові.  
Українська мова. Київ, 
2021. № 1 (77). С. 91–
103. 
9. Ріпей М. 
Нормативний аспект 
уживання іменників у 
газетних текстах. 
Вісник Львівського 
університету. Сер. 
журналістики. 2022. 
Вип. 51. С. 204–215.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1. Практичні завдання 
з курсу «Редагування в 
засобах масової 
інформації» для 
студентів факультету 
журналістики / уклад. 
М. Ріпей. Львів: 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2009. 36 с.
2. Практичні завдання 
з курсу «Редагування 



навчальної та наукової 
літератури» для 
студентів факультету 
журналістики / уклад. 
М. Ріпей. Львів: 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. 80 с.
3. Ріпей М. Українська 
мова у польській 
столиці (на матеріалах 
журналу «Рідна 
мова»). Сучасна 
медіакультура: 
контент, концепції, 
перспективи 
(українсько-
польський досвід) / за 
наук. ред. проф. Й. 
Лося: колективна 
монографія. Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. С. 313–
316.

5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня;
10 вересня 2021 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 32.051.02 у 
Волинському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
філологічних наук 
(НОРМАТИВНИЙ 
АСПЕКТ УЖИВАННЯ 
ЛЕКСИКИ В 
СУЧАСНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ 
ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ. 
Спеціальність 10.02.01 
– українська мова. 
Науковий керівник – 
доктор філологічних 
наук, професор М. І. 
Навальна)

IV. Тези доповідей на 
конференціях:
1.      1.Ріпей М. 
Словниковий диктант 
як контроль 
орфографічної 
грамотності студентів. 
Матеріали звітних 
наукових конференцій 
факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2017. Вип. 2. 
С. 208–210.
2.      2.Ріпей М. 
Лексична норма у 
сучасному медійному 
тексті. Збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2016 рік (Секція 
«Журналістика»). 
Львів: Малий вид. 
центр ф-ту 
журналістики, 2017. С. 
96–98.
3.      3.Ріпей М. 
Редакторська правка 



публікацій газети 
«День». Сучасні 
орієнтири української 
журналістики: від 
теорії до практики: зб. 
матеріалів звіт. наук. 
конф. за 2017 р. 
(секція 
«Журналістика») / 
упоряд. А. Яценко. 
Львів: Простір-М, 
2018. С. 125–127.
4.      4.Ріпей М. 
Виразність газетного 
заголовка (на 
матеріалах 
всеукраїнської газети 
«Експрес»). Сучасні 
орієнтири української 
журналістики: від 
теорії до практики: зб. 
матеріалів звіт. наук. 
конф. за 2018 р. 
(секція 
«Журналістика») / 
упоряд. С. Онуфрів. 
Львів: ПАІС, 2019. С. 
107–108.
5.Ріпей М. Дієслівні 
лексеми у 
журналістських 
текстах (на матеріалі 
одного номера 
всеукраїнської газети 
«День») Традиційні і 
нові медіа: від історії 
до сучасності:  зб. 
матеріалів звіт. наук. 
конф. за 2019 р.
(секція 
«Журналістика») / 
упоряд. А. Яценко. 
Львів: Простір-М, 
2020. С. 103–105.
6.Ріпей М. В. 
Доцільність вживання 
вислову як правило у 
журналістських 
текстах. Інновації та 
особливості 
функціонування ЗМІ у 
демократичному 
суспільстві:  зб. 
матеріалів Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 28 жовтня 
2021 р.) / упоряд. О. 
Гарматій. Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2021. С. 
80–81.
7. Ріпей М. В. 
Доцільність вживання 
вислову головним 
чином  у 
журналістських 
текстах. Інновації та 
особливості 
функціонування ЗМІ у 
демократичному 
суспільстві: зб. 
матеріалів Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 26 травня 2022 
р.) / упоряд. Ю. 
Казімова. Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2022. С. 
110–111.



V. Підвищення 
кваліфікації:
асист. Ріпей М. В. 
проходила наукове 
стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в Науково-
дослідному інституті 
пресознавства 
Львівської 
національної наукової 
бібліотеки НАН 
України ім. 
В.Стефаника  з 10 
грудня 2018 року по 8 
лютого 2019 року 
(відповідно до наказу 
від 12 грудня 2018 
року  № 4888)

29376 Тимошук 
Світлана 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
безпеки 

життєдіяльност
і

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

0703 Хімія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 031963, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

028734, 
виданий 
10.11.2011

16 Безпека 
життєдіяльност
і та охорона 
праці

П.1
1. Тимошук С.В. 
Безпека професійної 
діяльності та 
економічні наслідки. / 
С.В. Тимошук, В.М. 
Фірман, Р.С. 
Петришин // 
Ефективна економіка. 
2020. № 3. DOI: 
http://dx.doi.org/10.32
702/2307-2105-
2020.3.51
2. Pysarevska S.V. 
Problems of 
professional self-
determination of 
student’s in higher 
education institutions / 
S.V. Pysarevska, Z.M. 
Yaremko, V.V. 
Vashchuk, S.V. 
Tymoshuk // Zhytomyr 
Ivan Franko State 
University Journal. 
Pedagogical Sciences. – 
2019. – Vol. 2(97). – P. 
61-70. DOI 
10.35433/pedagogy.2(9
7). 2019.61-70.
3. Фірман І.В. 
Помилка людини 
серед причин 
виробничого 
травматизму / І.В. 
Фірман, С.В. Тимошук, 
В.М. Фірман // Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. – 2018. – 
Вип. 84, №2. – С.103-
108.
4. Тимошук О. 
Модифікована 
турбідиметрична 
методика визначення 
неіоногенних ПАР з 
реактивом Несслера / 
О. Тимошук, І. Пацай, 
С. Тимошук, П. 
Ридчук // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
хімічна. – 2018. – 
Випуск 59. Ч. 1. – С. 
210–215.
5. Фірман Т.В. 



Статистичний аналіз 
пожежної ситуації у 
Львівській області / 
Т.В. Фірман, С.В. 
Тимошук, В.М. Фірман 
// Збірник наукових 
праць «Пожежна 
безпека» – 2017. – 
Вип. 30. – С. 168-173.
6. Tymoshuk O. 
Spectrophotometric 
Study of the Interaction 
of Platinum(IV) with 
New Derivatives of 
Azolidones / O. 
Tymoshuk, L. Oleksiv, 
P. Rydchuk, T. Chaban, 
S. Tymoshuk, V. 
Matiychuk // 
Chemistry & Chemical 
Technology. 2020. Vol. 
14, No. 2. 
7. Tymoshuk S. 
Voltammetric 
determination of 
vitamin B12 using some 
azo dyes / S. Tymoshuk, 
O. Fedyshyn, L. Kobryn, 
I. Patsay, L. Oleksiv, 
O.Tymoshuk // Journal 
of chemistry and 
technologies. 2021. Vol. 
29, Issue 1-2, 179-191
П.3
1. Тимошук С.В. 
Основи 
електроаналітичної 
хімії / О.С. Тимошук, 
С.В. Тимошук, Т.Я. 
Врублевска, І.О. 
Пацай // Навч. 
посібник. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 438 с. . 
(особистий внесок – 
8,4 друк. арк.).
2. Тимошук С.В. 
Охорона праці / З.М. 
Яремко, С.В. 
Тимошук, С.В. 
Писаревська, О.Б. 
Стельмахович // За 
ред. проф. З.М. 
Яремка: Навч. 
посібник. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 430 с. 
(особистий внесок – 
8,6 друк. арк.).
П.12
1. Тимошук С. 
Формування ризик-
орієнтованого 
мислення з питань 
професійної безпеки 
засобами освіти / С. 
Тимошук, З. Яремко, 
В. Ващук // Безпека 
життя і діяльності 
людини – освіта, 
наука, практика: 
Матеріали ХУІ 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції БЖДЛ-
2018. 25-27 квітня 
2018 р., Львів, Україна 
– Львів, 2018. – С. 53-
54.
2. Пунько В.В. 
Правовий аспект 



охорони праці / В.В. 
Пунько, В.В. 
Дідковський, С.В. 
Тимошук // IV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Актуальні питання 
сучасної науки», м. 
Київ, 29-30 квітня 
2018 р. – С. 52-53.
3. Тимошук С.В. 
Соціальна 
відповідальність та 
корпоративна 
культура безпеки 
праці / С. В. Тимошук, 
В.В. Ващук, З.М. 
Яремко // Збірник тез 
Х-ої Міжнародної 
науково-методичної 
конференції, 
Міжнародної 
конференції EAS 
«Безпека людини в 
сучасних умовах», 6-7 
грудня 2018 р., Харків, 
НТУ «ХПІ». – Харків, 
2018. – С. 33-35. URI: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/handle/KhPI-
Press/39136.
4. Брездень М.Р. 
Безпека під час 
походів у гори / М.Р. 
Брездень, Ю.В. 
Калітинська, С.В. 
Тимошук // VІІІ 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів «Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці», м. Львів, 
27.04.18 р. – Львів: 
ЛДУБЖД, 2018. – С. 
137-139.
5. Знась Є.Ф. Заходи 
щодо профілактики 
шкільного 
травматизму / Є.Ф. 
Знась, С.В. Тимошук 
// Х Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів «Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці», м. Львів, 
ЛДУБЖД, 2020, С.42-
43. 
https://ldubgd.edu.ua/
sites/default/files/8_ko
nferezii/zbirnik_konfer
enciya_op_2020_0.pdf
6. Ангельський М.М. 
Проблеми охорони 
праці в ІТ-індустрії / 
М.М. Ангельський, 
Т.Л. Бакович, С.В. 
Тимошук // Х 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 



ад’юнктів «Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці», м. Львів, 
ЛДУБЖД, 2020, С.57-
59.https://ldubgd.edu.
ua/sites/default/files/8
_konferezii/zbirnik_ko
nferenciya_op_2020_0
.pdf
7. Тимошук С.В. 
Нейронні мережі як 
засіб оніторингу рівня 
забрудненості міста 
побутовими 
відходами: пошук 
алгоритму 
застосування / С.В. 
Тимошук, О.Є. 
Крикливець // 
Матеріали IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції – 
Екологічна безпека як 
основа сталого 
розвитку суспільства. 
Європейський досвід і 
перспективи, м.Львів, 
2021, С.103-106 
https://ldubgd.edu.ua/
sites/default/files/8_ko
nferezii/2021/zbirnik_2
021_ldu_bzhd_compre
ssed.pdf
8. Ликовський Є.Р. 
Актуальність 
проблеми охорони 
праці під час епідемії 
коронавірусу / Є.Р. 
Ликовський, В.В. 
Омельченко, С.В. 
Тимошук // Х 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів «Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці», м. Львів, 
ЛДУБЖД, 2020, С.21-
23. 
https://ldubgd.edu.ua/
sites/default/files/8_ko
nferezii/zbirnik_konfer
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кваліфікації: 
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національний 
університет імені 
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«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності», 
Сертифікат СВ 
№02070987/000112-
21
 Стажування в 



Національному 
університеті 
“Львівська 
політехніка” з 
15.03.2021 р. по 
26.04.2021 р. Тема: 
«Особливості 
використання ризик-
орієнтованого підходу 
до оцінювання 
небезпек в сучасних 
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139460 Конюхова 
Любов 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004074, 
виданий 

02.07.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
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30 Медіариторика Спеціальність – 
10.02.01 Українська 
мова
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 6, 7, 9, 
10 п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
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1) Конюхова Л. І. 
Засоби досягнення 
мовної економії в ЗМІ 
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Вісн. Львів. ун-ту. Сер. 
журналістика. – 2017. 
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2) Конюхова Л. І. 
Лексична 
креативність як вияв 
майстерності 
журналіста / Любов 
Конюхова // Вісник  
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». – Серія 
«Журналістські 
науки». – 2019. – Вип. 
3. – с. 149-155.
3)Конюхова Л. І. 
Особливості Ліду 
новинного тексту / 
Філософсько-
психологічні аспекти 
духовності в 
діяльності 
громадських 
організацій / Любов 
Конюхова //  Збірник 
тез VI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції / за ред. 
Л. В. Рижак. – Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2021. – с. 98-101
4) Конюхова Л. І. 
Підводка як важливий 
елемент  новинного 
тексту / Любов 
Конюхова // 
Перспективи і 



тенденції розвитку 
ЗМІ і Україні та світі: 
зібрник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція  
«Журналістики») 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021. – С. 
87-89
5) Конюхова Л. І.  
Особливості 
функціонування 
міологем у рекламі 
лікарських 
препаратів. / Любов 
Конюхова // Сучасна 
українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: 
збірник  матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів. 
ПАІС, 2019 – С. 98-101
6) Конюхова Л. І. 
Лексична 
креативність як вияв 
майстерності 
публічного мовця  / 
Любов Конюхова // 
Філософсько-
психологічні аспекти 
духовності в 
діяльності 
громадських 
організацій / Збірник 
тез V Міжнародної  
науково-практичної 
конференції / за ред. 
Л. В Рижак. – Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2020. – С. 74-78.
7) Конюхова Л. І. Нові 
тенденції в 
структуруванні 
новинних заголовків у 
період російсько-
української війни // 
Філософсько-
психологічні аспекти 
духовності в 
діяльності 
громадських 
організацій // Збірник 
тез V Міжнародної 
науково-практичної 
конференції  / за ред. 
Л. В. Рижак. – Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. – С. 70.
8) Конюхова Л. І. 
Особливості структури 
новинних текстів  // 
Актуальні проблеми 
сучасного 
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: збірник матеріалів 
звітної наукової  
конференції за 2021 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2022. – 
104 с.
П.3



1) Конюхова Л. І. 
Основні норми 
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Конюхова. -  Львів: 
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2) Конюхова Л. І. 
Українська мова в 
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Конюхова. - Львів. 
ПАІС. – 64 с.
3) Конюхова Л. І. 
Ділова українська 
мова / Л. І. Конюхова. 
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– 80 с.
4) Конюхова Л. І. 
Українська мова в 
засобах масової 
інформації: збірник 
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Конюхова. – Львів : 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012 -  116 с.
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32 Українська 
мова в ЗМІ (за 
професійним 
спрямуванням)

Спеціальність 10.01.10 
– журналістика      
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 6, 7, 9, 
10 п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
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Сучасний медіатекст: 
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2. Марія Яцимірська. 
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3. Марія Яцимірська. 
Ключові імпресиви-
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Львівського 
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Журналістика. – Вип. 
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4. Марія Яцимірська. 



Сучасні виміри 
персвазивного тексту 
// Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
“Журналістики”) / 
упорядник Андрій 
Яценко. – Львів: 
Простір-М, 2021. ‒ С. 
80‒82.
5. Марія Яцимірська. 
Українська ортологія 
на інтернет-
платформі // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – Вип. 
47. – 2020.  – С. 179-
188 // URL:  
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/journalism/issue/v
iew/412
6. Mariya Yatsymirska, 
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“Long read” as a kind of 
multimedia texts” // 
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2020. – Випуск 48. –  
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7. Марія Яцимірська. 
Мовна політика 
Європейського Союзу 
/ Марія Яцимірська  
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2019. 
Випуск 45. С. 316–322. 
8.  Марія Яцимірська. 
Медіастилістика: 
символічні норми та 
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Вип. 43. C. 262–267.
9. Марія Яцимірська.  
Імпресивна мова ЗМІ: 
навігація до 
результату / Марія 
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Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2018. 
Випуск 44. С. 262–267.
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Науковий керівник 
позабюджетних тем 
кафедри мови ЗМІ: 
„Медіатекст: сучасні 
концепти, інновації, 
жанрово-стильові 
різновиди” (2018-
2021); ««Часопростір 
у медійних текстах: 
тематика, жанри, 



імпресивна мова» 
(2022-2025).
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2022 року – учасник 
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25 Українська 
ділова мова

Спеціальність - 
10.01.08 - 
Журналістика

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 6, 7, 9, 
10 п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
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Можливості прямої 
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усного мовлення в 
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Національного 
університету 
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Вербальна 
репрезентація 
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сегмента Інтернету) // 
Теле- та 
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С.147-155
8. Дацишин Х. 
Атрибутивна 
сполучуваність 
концепту гідність в 
українському 
інтернет-дискурсі  // 
Вісник національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», Сер. 
«Журналістські 
науки». – 2019. – Вип. 
3. – С. 142-149.
9. Дацишин Х. Засоби 
масової інформації і 
динаміка мовної 
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сьогодення // Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
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10. Дацишин Х. Усне 
мовлення в науковій 
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Сучасний заголовок 
новин в українських 
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інформативністю. // 



Вісник Національного 
університету 
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ЗМІ в Україні та світі: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
«Журналістики») 
Львів – 2021. - C. 27.
3. Романчук О. К. 
Наукова 
журналістика: 
проблеми й виклики 
сьогодення й 
майбутнього / О. К. 
Романчук // 
Журналістика 
майбутнього: 
виклики, тенденції, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
18‒19 жовт. 2022 р.). 
Львів : Простір-М, 
2022.- С. 221-223. 
[Електронний ресурс]. 
Доступно за адресою: 
https://journ.lnu.edu.u
a/wp-
content/uploads/2022/



12/Zbirnyk-tez-
mizhnarodnoi-
konferentsii-u-
ramkakh-DESTIN-
2022.pdf
4. Romanchuk Oleg K. 
When will the United 
Nations Get Rid of 
Russia // The 
Ukrainian Quarterly / 
№1. 2022 –– S. 36-39 
(USA).
5. Romanchuk Oleg K. 
«Rashism» – A Cancer 
for all of Humanity // 
The Ukrainian 
Quarterly / №2. 2022 
–– S. 12-26 (USA).
6. Доповідь на 
Міжнародній 
конференції 
«Кіберпростір та 
інформаційна війна 
2021 р. Контекст 
Центральної та 
Східної Європи» (22 
червня 2021 року, 
Будинок Офіцерів у 
Львові) - 
https://universum.lviv.
ua/news/informational
-war/15.07.2021/cyb-
inf-viy.html

П. 19
Романчук О. К. – шеф-
редактор журналу 
політології, 
футурології, 
економіки, науки та 
культури «Універсум» 
(1993-2023) - 
https://universum.lviv.
ua/ 
Романчук О. К.– 
керівник проекту 
«Універсум» проти 
пропаганди» 
(грантова угода від 
Посольства США в 
Україні:  березень 
2016 - березень 2017)

П. 20
Лавреат премії імені 
В'ячеслава Чорновола 
2022 року Державного 
комітету телебачення і 
радіомовлення 
України за кращу 
публіцистичну роботу 
в галузі журналістики.          

28407 Яценко 
Андрій 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 029491, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025193, 

23 Українська 
мова в ЗМІ (за 
професійним 
спрямуванням)

Спеціальність - 
10.01.08 - 
журналістика
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 6, 7, 9, 
10 п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 



виданий 
14.06.2011

Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П 1.
1. Яценко А.  
Європейські вектори 
розвитку України (за 
публіцистикою Івана 
Франка) / Галина 
Яценко, Андрій  
Яценко // Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники В. 
Ільницький, А. 
Душний, І. Зимомря]. 
– Дрогобич: Посвіт, 
2017. – Вип. 17. – С. 
54−65.
2. Яценко А. 
Домінанти 
журналістської освіти 
(за публіцистикою 
Івана Франка) / А. 
Яценко, Г. Яценко // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 
Львів, 2017. – Вип. 42. 
– C. 144–150.
3. Яценко А. 
Українське 
правописне питання 
на шпальтах 
американської 
«Свободи / А. Яценко 
// Збірник праць 
Науково-дослідного 
інституту 
пресознавства. − 
Львів, 2018. – Вип. 
8(26). – C. 295–302.
4. Яценко А. 
Публіцистика Юрія 
Шевельова в газеті 
«Свобода» (США) / А. 
Яценко // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 
Львів, 2019. – Вип. 46. 
– C. 57–66. 
5. Яценко А. 
Тематично-змістові 
моделі публіцистики 
Івана Франка 90-х 
років XIX−початку XX 
століть / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко // Іван 
Франко: «Я єсть 
пролог…» : Матеріали 
Міжнародного 
наукового конгресу до 
160-річчя від дня 
народження Івана 
Франка : у 2 т. Т. 1 – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 
С. 774−783.
6. Яценко А. Основи 
громадянського 



суспільства в 
публіцистиці Івана 
Франка / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації. – К., 
2020. Т. 31 (70). − №1. 
– С. 182−188. 
7. Яценко А. 
Креативні методи 
навчання у 
викладанні 
журналістикознавчих 
дисциплін / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації. – К., 
2022. Т. 33 (72). − №3. 
– С. 362−366. 
8.  Haidur, N. Applied 
Social and 
Communication 
Aspects of the Media 
Literacy Development 
in Future Specialists / 
N. Haidur, V. 
Kornieiev, I. 
Pogrebniak, A. 
Yatsenko, K. Horska 
and E. Kryvka // 
Journal of Curriculum 
and Teaching. Vol. 11, 
№1, Special Issue, 
2022. P. 174‒184 
(Scopus).

П. 3.
Яценко Г. 
Публіцистика Івана 
Франка : навч. 
посібник / Галина 
Яценко, Андрій 
Яценко. − Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2017. – 248 с.

П.6.
30 квітня 2021 року 
захистила 
кандидатську 
дисертацію Бурич 
Леся Адамівна 
«Сучасна українська 
колумністика: 
типологічні та 
формально-змістові 
моделі» на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата наук із 
соціальних 
комунікацій 
(спеціальність 
27.00.04 – «Теорія та 
історія 
журналістики»). 
П 7.
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.24 у 
Львівському 
національному 



університеті імені 
Івана Франка 
(спеціальність 
27.00.04 ‒ “Теорія та 
історія 
журналістики”).
Опонував 
кандидатську 
дисертацію 
Бліхарського Р. І. 
«Українська релігійна 
преса Галичини 
(1853‒1939 рр.): 
структурно-
функціональні та 
тематико-типологічні 
аспекти» 
(спеціальність 
27.00.04 – «Теорія та 
історія 
журналістики»). 
П.9.
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти.
П.10.
Гарант освітньо-
наукової програми 
двох дипломів на 
другому 
(магістерському) рівні 
“Нові медіа і 
комунікаційні 
технології”.
З 03.03.2020 р. – 
учасник 
міжнародного проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність» за 
підтримки Ради 
міжнародних 
наукових досліджень 
та обмінів (IREX), 
посольств США та 
Британії в Україні, а 
також Міністерства 
освіти і науки 
України, Академії 
української преси. 
2018−2022 рр. – 
учасник 
міжнародного проєкту 
DESTIN («Journalism 
Education for 
Democracy in Ukraine: 
Developing Standards, 
Integrity and 
Professionalism») 
(Erasmus+ KA2 – 
Cooperation for 
innovation and the 
exchange of good 
practices – Capacity 
Building in the field of 
Higher Education).

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

ПР12. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань, 
включаючи усну, 
письмову та 
електронну 
комунікацію, 
іноземною мовою

Іноземна мова Презентація, практичні 
заняття, самостійна робота 
студента, граматично-
перекладний метод, аудіо-
лінгвальний, ситуативний, 
комунікативний, метод 
презентацій, інтерактивний, 
групові завдання 

III семестр – залік, іспит (II, 
IV семестр) комбінований

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання  

Іспит в кінці семестру

Зарубіжна 
журналістика: історія, 
теорія, сучасна 
практика

Лекція-обговорення, 
дискусія, групова робота, 
консультування, проблемно-
пошукові диспути

Іспит в кінці року

Практична стилістика 
української мови

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

Іспит у кінці семестру 
(тестовий)

Редагування в ЗМІ Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит в кінці семестру у 
формі тестів з різними 
типами завдань

Сучасні технології 
цифрового 
сторітелінгу та 
інфографіки

Презентація, лекції, 
змішане навчання (очна і 
заочна форма зі завданнями 
на час поміж парами) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів 

Залік наприкінці семестру у 
формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту/презентації на 
відповідну тематику

Світова література і 
публіцистика

Лекції, практичні заняття, 
написання підсумкового 
есею на одну із 
запропонованих тем, 
дискусія, групова робота, 
проблемно-пошукові 
диспути на основі реальних 
подій та ситуативного 
моделювання, робота на 
платформах Padlet, Flip, 
Jamboard, Kahoot, Mentimetr

Іспит у кінці семестру

ПР02. 
Застосовувати 
знання зі сфери 
предметної 
спеціалізації для 
створення 
інформаційного 
продукту чи для 
проведення 
інформаційної акції

Іноземна мова Презентація, практичні 
заняття, самостійна робота 
студента, граматично-
перекладний метод, аудіо-
лінгвальний, ситуативний, 
комунікативний, метод 
презентацій, інтерактивний, 
групові завдання 

III семестр – залік, іспит (II, 
IV семестр) комбінований

Історія української 
журналістики

Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах), лекція-разом 
(запрошення відомих 
істориків журналістики). 

Залік в кінці навчального 
року (4 семестр).
Іспит в кінці семестрів (5 і 
6). 



Під час практичних занять 
було використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip). 

Теорія та історія 
української літератури

Лекції (у тому числі 
позааудиторні (лекції-
екскурсії)), консультування, 
дискусії. Дебати 
(оксфордські, панельні, «за» 
і «проти»). Проблемно-
пошукові диспути. 
Ситуативне моделювання. 
Техніки опрацювання 
дискусійних питань. 
Брейнштормінґ. Робота в 
малих групах. Метод 
світового кафе та інші 
фасилітаційні методи. 
Метод проєктів і їх 
презентацій. 

Іспити в кінці 1, 3 і 4 
семестрів, залік в кінці 2 
семестру

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання   

Іспит в кінці семестру

Медіариторика Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра 

Іспит у кінці семестру 
(комбінований з письмовою 
та усною компонентою)

Редагування в ЗМІ Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит в кінці семестру у 
формі тестів з різними 
типами завдань

Соціальні комунікації 
та комунікаційні 
технології

Лекції, семінарські заняття, 
групові та індивідуальні 
проєкти, дискусії, 
презентації

Підсумок (іспит) у кінці 
семестру

Фотожурналістика в 
системі ЗМК

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
студенти працюватимуть за 
зразком проєктно-
орієнтованого навчання. 
Інтерактивні методи: 
рольова гра, метод мозкової 
атаки, кейс-метод, 
навчальні методи з 
елементами онлайн-
технологій (Padlet, Canva, 
Jamboard, Mentimetr, 
Kahoot) 

Залік у кінці семестру

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

Іспит наприкінці семестру

Сучасні технології Презентація, лекції, Залік наприкінці семестру у 



цифрового 
сторітелінгу та 
інфографіки

змішане навчання (очна і 
заочна форма зі завданнями 
на час поміж парами) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів 

формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту/презентації на 
відповідну тематику

Навчальна практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз

Диференційований залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз

Диференційований залік

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

Лекція, аналіз, синтез, 
дискусія, пошуковий, 
моделювання, наочний, 
спостереження 

Іспит у кінці семестру

ПР22. 
Використовувати 
знання і розуміння 
соціальних, 
етичних, 
економічних 
аспектів, вимог 
охорони праці, 
безпеки 
життєдіяльності, 
виробничої 
санітарії і 
пожежної безпеки у 
виробничій та 
професійній 
діяльності

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання   

Іспит в кінці семестру

Медіариторика Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра 

Іспит у кінці семестру 
(комбінований з письмовою 
та усною компонентою)

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами 
формування проблемних 
завдань); наочні методи 
(мультимедійні 
презентації); практичні 
методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей 
реальних ситуацій); 
проблемно-пошукові 
(виконання завдань 
самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності) 

Залік в кінці семестру

Етично-правові норми 
журналістики

Презентація, лекція, 
дискусія, ситуативна гра 
(симуляція), аналіз кейсів 

4 семестр ‒ залік у кінці 
семестру; 5 семестр ‒ іспит у 
кінці семестру у вигляді 
тестів

Комунікаційно-
видавничі процеси

Презентація, лекція, 
дискусія, круглий стіл, 
розбір кейсів 

Іспит наприкінці семестру

Навчально-ознайомча 
практика

Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз

Диференційований залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 

Диференційований залік



інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз

Навчальна практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз

Диференційований залік

ПР05. 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні й 
комунікаційні 
технології та 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
вирішення 
професійних 
завдань

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами 
формування проблемних 
завдань); наочні методи 
(мультимедійні 
презентації); практичні 
методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей 
реальних ситуацій); 
проблемно-пошукові 
(виконання завдань 
самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності) 

Залік в кінці семестру

Етично-правові норми 
журналістики

Презентація, лекція, 
дискусія, ситуативна гра 
(симуляція), аналіз кейсів 

4 семестр ‒ залік у кінці 
семестру; 5 семестр ‒ іспит у 
кінці семестру у вигляді 
тестів

Фотожурналістика в 
системі ЗМК

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
студенти працюватимуть за 
зразком проєктно-
орієнтованого навчання. 
Інтерактивні методи: 
рольова гра, метод мозкової 
атаки, кейс-метод, 
навчальні методи з 
елементами онлайн-
технологій (Padlet, Canva, 
Jamboard, Mentimetr, 
Kahoot)

Залік у кінці семестру

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусії

Іспит наприкінці семестру

Сучасні технології 
цифрового 
сторітелінгу та 
інфографіки

Презентація, лекції, 
змішане навчання (очна і 
заочна форма зі завданнями 
на час поміж парами) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів

Залік наприкінці семестру у 
формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту/презентації на 
відповідну тематику

Комунікаційно-
видавничі процеси

Презентація, лекція, 
дискусія, круглий стіл, 
розбір кейсів 

Іспит наприкінці семестру

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз

Диференційований залік

Курсова робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 

Диференційований залік



літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
наукового дослідження. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, захист 
курсової роботи на кафедрі. 
Наочні: мультимедійна 
презентація

Кваліфікаційна робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
бакалаврської роботи. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, публічний 
захист. Наочні: 
мультимедійна презентація 

Публічний захист перед ЕК

Соціальні комунікації 
та комунікаційні 
технології

Лекції, семінарські заняття, 
групові та індивідуальні 
проєкти, дискусії, 
презентації

Підсумок (іспит) у кінці 
семестру

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання  

Іспит в кінці семестру

ПР20. 
Використовувати 
й аналізувати 
проблематику 
новомедійних 
досліджень, 
застосувати 
доречні методи 
аналізу, професійно 
аналізувати обрані  
сегменти нових 
медій та тенденції 
у них; 
презентувати 
отримані знання 
як в усній формі, 
так і за допомогою 
засобів нових медіа

Соціальні комунікації 
та комунікаційні 
технології

Лекції, семінарські заняття, 
групові та індивідуальні 
проєкти, дискусії, 
презентації 

Підсумок (іспит) у кінці 
семестру

Вступ до 
журналістики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(навчальні спільноти у 
соцмережах і т. д.), 
проектно-орієнтоване 
навчання (створення 
проєкту подкасту, 
підготовка сценарію 
інтерв’ю), дискусія

Залік наприкінці семестру за 
поточною успішністю 
(комбінований: письмові 
роботи, проєкт подкасту, 
інші роботи)

Зарубіжна 
журналістика: історія, 
теорія, сучасна 
практика

Лекція-обговорення, 
дискусія, групова робота, 
консультування, проблемно-
пошукові диспути 

Іспит в кінці року

Текст і комунікація Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах). Під час 
практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 

Іспит письмовий наприкінці 
семестру



методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip) 

Фотожурналістика в 
системі ЗМК

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
студенти працюватимуть за 
зразком проєктно-
орієнтованого навчання. 
Інтерактивні методи: 
рольова гра, метод мозкової 
атаки, кейс-метод, 
навчальні методи з 
елементами онлайн-
технологій (Padlet, Canva, 
Jamboard, Mentimetr, 
Kahoot) 

Залік у кінці семестру

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

Іспит наприкінці семестру

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз 

Диференційований залік

Навчально-ознайомча 
практика

Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз 

Диференційований залік

Навчальна практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз

Диференційований залік

Курсова робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
наукового дослідження. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, захист 
курсової роботи на кафедрі. 
Наочні: мультимедійна 
презентація

Диференційований залік

Кваліфікаційна робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 

Публічний захист перед ЕК



результатів, написання 
бакалаврської роботи. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, публічний 
захист. Наочні: 
мультимедійна презентація 

Світова література і 
публіцистика

Лекції, практичні заняття, 
написання підсумкового 
есею на одну із 
запропонованих тем, 
дискусія, групова робота, 
проблемно-пошукові 
диспути на основі реальних 
подій та ситуативного 
моделювання, робота на 
платформах Padlet, Flip, 
Jamboard, Kahoot, Mentimetr

Іспит у кінці семестру

Сучасні технології 
цифрового 
сторітелінгу та 
інфографіки

Презентація, лекції, 
змішане навчання (очна і 
заочна форма зі завданнями 
на час поміж парами) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів

Залік наприкінці семестру у 
формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту/презентації на 
відповідну тематику

ПР15. Створювати 
грамотний 
медіапродукт на 
задану тему, 
визначеного жанру, 
з урахуванням 
каналу поширення 
чи платформи 
оприлюднення

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

Іспит наприкінці семестру

Навчальна практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз

Диференційований залік

Навчально-ознайомча 
практика

Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз 

Диференційований залік

Сучасні технології 
цифрового 
сторітелінгу та 
інфографіки

Презентація, лекції, 
змішане навчання (очна і 
заочна форма зі завданнями 
на час поміж парами) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів

Залік наприкінці семестру у 
формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту/презентації на 
відповідну тематику

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз 

Диференційований залік

Етично-правові норми 
журналістики

Презентація, лекція, 
дискусія, ситуативна гра 
(симуляція), аналіз кейсів 

4 семестр ‒ залік у кінці 
семестру; 5 семестр ‒ іспит у 
кінці семестру у вигляді 
тестів

Українська ділова 
мова

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра 

Залік у кінці семестру

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 

Іспит в кінці семестру



методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання  

Теорія і методика 
журналістської 
творчості

Лекції, лабораторні, 
консультування, дискусії, 
навчальна гра, презентації, 
кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Jamboard, 
Mentimetr 

Іспити наприкінці 2, 3, 4, 5 
семестрів

Основи наукових 
досліджень

Презентація, лекція-
колоквіум, проєктно-
орієнтоване навчання 
(створення сайту, блогу, 
подкасту), дискусія 

Іспит в кінці семестру (тести 
у системі Moodle)

Текст і комунікація Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах). Під час 
практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip)

Письмовий іспит наприкінці 
семестру

Медіариторика Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра 

Іспит у кінці семестру 
(комбінований з письмовою 
та усною компонентою)

Українська мова в ЗМІ 
(за професійним 
спрямуванням)

Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах), лекція-разом 
(запрошення відомих 
сучасних мовознавців). Під 
час практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 

Іспит наприкінці семестру



Flip) 
ПР14. Генерувати 
інформаційний 
контент за 
заданою темою з 
використанням 
доступних, а 
також 
обовʼязкових 
джерел інформації

Історія української 
журналістики

Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах), лекція-разом 
(запрошення відомих 
істориків журналістики). 
Під час практичних занять 
було використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip).

Залік в кінці навчального 
року (4 семестр).
Іспит в кінці семестрів (5 і 
6). 

Теорія та історія 
української літератури

Лекції (у тому числі 
позааудиторні (лекції-
екскурсії)), консультування, 
дискусії. Дебати 
(оксфордські, панельні, «за» 
і «проти»). Проблемно-
пошукові диспути. 
Ситуативне моделювання. 
Техніки опрацювання 
дискусійних питань. 
Брейнштормінґ. Робота в 
малих групах. Метод 
світового кафе та інші 
фасилітаційні методи. 
Метод проєктів і їх 
презентацій

Іспити в кінці 1, 3 і 4 
семестрів, залік в кінці 2 
семестру

Медіариторика Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра 

Іспит у кінці семестру 
(комбінований з письмовою 
та усною компонентою)

Редагування в ЗМІ Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

Іспит в кінці семестру у 
формі тестів з різними 
типами завдань

Вступ до 
журналістики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(навчальні спільноти у 
соцмережах і т. д.), 
проектно-орієнтоване 
навчання (створення 
проєкту подкасту, 
підготовка сценарію 
інтерв’ю), дискусія

Залік наприкінці семестру за 
поточною успішністю 
(комбінований: письмові 
роботи, проєкт подкасту, 
інші роботи)

Етично-правові норми 
журналістики

Презентація, лекція, 
дискусія, ситуативна гра 
(симуляція), аналіз кейсів 

4 семестр ‒ залік у кінці 
семестру; 5 семестр ‒ іспит у 
кінці семестру у вигляді 
тестів

Фотожурналістика в 
системі ЗМК

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
студенти працюватимуть за 
зразком проєктно-
орієнтованого навчання. 
Інтерактивні методи: 

Залік у кінці семестру



рольова гра, метод мозкової 
атаки, кейс-метод, 
навчальні методи з 
елементами онлайн-
технологій (Padlet, Canva, 
Jamboard, Mentimetr, 
Kahoot) 

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит наприкінці семестру

Сучасні технології 
цифрового 
сторітелінгу та 
інфографіки

Презентація, лекції, 
змішане навчання (очна і 
заочна форма зі завданнями 
на час поміж парами) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів

Залік наприкінці семестру у 
формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту/презентації на 
відповідну тематику

Навчальна практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз. 

Диференційований залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз

Диференційований залік

Курсова робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
наукового дослідження. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, захист 
курсової роботи на кафедрі. 
Наочні: мультимедійна 
презентація

Диференційований залік

Кваліфікаційна робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
бакалаврської роботи. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, публічний 
захист. Наочні: 
мультимедійна презентація

Публічний захист перед ЕК

ПР08. 
Виокремлювати у 
виробничих 
ситуаціях факти, 
події, відомості, 
процеси, про які 
бракує знань, і 
розкривати 

Українська мова в ЗМІ 
(за професійним 
спрямуванням)

Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 

Іспит наприкінці семестру



способи та 
джерела 
здобування тих 
знань

матеріалу на онлайн-
платформах), лекція-разом 
(запрошення відомих 
сучасних мовознавців). Під 
час практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip)

Практична стилістика 
української мови

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

Іспит у кінці семестру 
(тестовий)

Українська ділова 
мова

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра 

Залік у кінці семестру

Соціальні комунікації 
та комунікаційні 
технології

Лекції, семінарські заняття, 
групові та індивідуальні 
проєкти, дискусії, 
презентації

Підсумок (іспит) у кінці 
семестру

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз

Диференційований залік

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

Лекція, аналіз, синтез, 
дискусія, пошуковий, 
моделювання, наочний, 
спостереження 

Іспит у кінці семестру

Теорія і методика 
журналістської 
творчості

Лекції, лабораторні, 
консультування, дискусії, 
навчальна гра, презентації, 
кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Jamboard, 
Mentimetr 

Іспити наприкінці 2, 3, 4, 5 
семестрів

Текст і комунікація Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах). Під час 
практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 

Іспит письмовий наприкінці 
семестру



онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip)

Теорія та історія 
української літератури

Лекції (у тому числі 
позааудиторні (лекції-
екскурсії)), консультування, 
дискусії. Дебати 
(оксфордські, панельні, «за» 
і «проти»). Проблемно-
пошукові диспути. 
Ситуативне моделювання. 
Техніки опрацювання 
дискусійних питань. 
Брейнштормінґ. Робота в 
малих групах. Метод 
світового кафе та інші 
фасилітаційні методи. 
Метод проєктів і їх 
презентацій

Іспити в кінці 1, 3 і 4 
семестрів, залік в кінці 2 
семестру

Історія української 
журналістики

Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах), лекція-разом 
(запрошення відомих 
істориків журналістики). 
Під час практичних занять 
було використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip). 

Залік в кінці навчального 
року (4 семестр). Іспит в 
кінці семестрів (5 і 6). 

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання  

Іспит в кінці семестру

ПР19. Аналізувати 
світові та 
українські 
суспільно-
політичні процеси 
та готувати 
новини у пресі, на 
радіо, телебаченні 
та в нових медіа

Іноземна мова Презентація, практичні 
заняття, самостійна робота 
студента, граматично-
перекладний метод, аудіо-
лінгвальний, ситуативний, 
комунікативний, метод 
презентацій, інтерактивний, 
групові завдання 

III семестр – залік, іспит (II, 
IV семестр) комбінований

Філософія Словесні. Діалогічні лекції, 
дискусійні семінари та 
самостійна робота студентів 
у формі творчих есеїстичних 
робіт на основі знайомства з 
філософськими 
першоджерелами

Іспит в кінці семестру

Історія філософії Словесні: презентації, 
лекції, дискусії 

Залік в кінці семестру



Історія української 
культури

Словесні: лекції, практичні 
заняття, написання 
реферату за результатами 
самостійного опрацювання 
однієї з тем, 
консультування, дискусії, 
опитування, творчі роботи 
(есе)

Залік в кінці семестру

Зарубіжна 
журналістика: історія, 
теорія, сучасна 
практика

Лекція-обговорення, 
дискусія, групова робота, 
консультування, проблемно-
пошукові диспути 

Іспит в кінці року

Медіариторика Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра 

Іспит у кінці семестру 
(комбінований з письмовою 
та усною компонентою)

Медіаекономіка Презентація, лекція, 
дискусія, круглий стіл, 
розбір кейсів 

Залік у кінці семестру

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит наприкінці семестру

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз 

Диференційований залік

Курсова робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
наукового дослідження. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, захист 
курсової роботи на кафедрі. 
Наочні: мультимедійна 
презентація. 

Диференційований залік

Кваліфікаційна робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
бакалаврської роботи. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, публічний 
захист. Наочні: 
мультимедійна презентація 

Публічний захист перед ЕК

Історія України Лекції, лекції-презентації; 
практичні заняття, дискусії

Іспит в кінці семестру

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

Лекція, аналіз, синтез, 
дискусія, пошуковий, 
моделювання, наочний, 
спостереження  

Екзамен в кінці семестру



Світова література і 
публіцистика

Лекції, практичні заняття, 
написання підсумкового 
есею на одну із 
запропонованих тем, 
дискусія, групова робота, 
проблемно-пошукові 
диспути на основі реальних 
подій та ситуативного 
моделювання, робота на 
платформах Padlet, Flip, 
Jamboard, Kahoot, Mentimetr

Іспит у кінці семестру

ПР06. Планувати 
свою діяльність та 
діяльність 
колективу з 
урахуванням цілей, 
обмежень та 
передбачуваних 
ризиків

Фізичне виховання Наочні: показ, 
демонстрація, підрахунки, 
орієнтири; словесні: 
розповідь, пояснення, 
бесіда, вказівка, оцінка, 
команда, розпорядження; 
практичні: розучування 
частинами і в цілому, 
практична допомога, 
суворо-регламентовані 
вправи, ігрові, змагальні, 
підвідні вправи 

Залік в кінці навчального 
року

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання  

Іспит в кінці семестру

Медіаекономіка Презентація, лекція, 
дискусія, круглий стіл, 
розбір кейсів 

Залік у кінці семестру

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами 
формування проблемних 
завдань); наочні методи 
(мультимедійні 
презентації); практичні 
методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей 
реальних ситуацій); 
проблемно-пошукові 
(виконання завдань 
самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності)

Залік в кінці семестру

Комунікаційно-
видавничі процеси

Презентація, лекція, 
дискусія, круглий стіл, 
розбір кейсів 

Іспит наприкінці семестру

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз 

Диференційований залік

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

Лекція, аналіз, синтез, 
дискусія, пошуковий, 
моделювання, наочний, 
спостереження 

Іспит у кінці семестру

ПР21. Зміцнювати 
особисте та 
громадське 
здоровʼя, 
популяризувати у 
ЗМІ здоровий спосіб 
життя, навички 

Сучасні технології 
цифрового 
сторітелінгу та 
інфографіки

Презентація, лекції, 
змішане навчання (очна і 
заочна форма зі завданнями 
на час поміж парами) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів

Залік наприкінці семестру у 
формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту/презентації на 
відповідну тематику



самоконтролю, 
раціонального 
харчування

Фізичне виховання Наочні: показ, 
демонстрація, підрахунки, 
орієнтири; словесні: 
розповідь, пояснення, 
бесіда, вказівка, оцінка, 
команда, розпорядження; 
практичні: розучування 
частинами і в цілому, 
практична допомога, 
суворо-регламентовані 
вправи, ігрові, змагальні, 
підвідні вправи 

Залік в кінці навчального 
року

Фотожурналістика в 
системі ЗМК

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
студенти працюватимуть за 
зразком проєктно-
орієнтованого навчання. 
Інтерактивні методи: 
рольова гра, метод мозкової 
атаки, кейс-метод, 
навчальні методи з 
елементами онлайн-
технологій (Padlet, Canva, 
Jamboard, Mentimetr, 
Kahoot)

Залік у кінці семестру

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

Лекція, аналіз, синтез, 
дискусія, пошуковий, 
моделювання, наочний, 
спостереження 

Іспит у кінці семестру

ПР04. Виконувати 
пошук, оброблення 
та аналіз 
інформації з різних 
джерел

Курсова робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
наукового дослідження. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, захист 
курсової роботи на кафедрі. 
Наочні: мультимедійна 
презентація

Диференційований залік

Кваліфікаційна робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
бакалаврської роботи. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, публічний 
захист. Наочні: 
мультимедійна презентація 

Публічний захист перед ЕК

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

Лекція, аналіз, синтез, 
дискусія, пошуковий, 
моделювання, наочний, 
спостереження 

Іспит у кінці семестру

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз 

Диференційований залік



Навчальна практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз.

Диференційований залік

Навчально-ознайомча 
практика

Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз

Диференційований залік

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит наприкінці семестру

Іноземна мова Презентація, практичні 
заняття, самостійна робота 
студента, граматично-
перекладний метод, аудіо-
лінгвальний, ситуативний, 
комунікативний, метод 
презентацій, інтерактивний, 
групові завдання 

III семестр – залік, іспит (II, 
IV семестр) комбінований

Основи наукових 
досліджень

Презентація, лекція-
колоквіум, проєктно-
орієнтоване навчання 
(створення сайту, блогу, 
подкасту), дискусія 

Іспит в кінці семестру (тести 
у системі Moodle)

Історія української 
журналістики

Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах), лекція-разом 
(запрошення відомих 
істориків журналістики). 
Під час практичних занять 
було використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip). 

Залік в кінці навчального 
року (4 семестр).
Іспит в кінці семестрів (5 і 6)

Теорія та історія 
української літератури

Лекції (у тому числі 
позааудиторні (лекції-
екскурсії)), консультування, 
дискусії. Дебати 
(оксфордські, панельні, «за» 
і «проти»). Проблемно-
пошукові диспути. 
Ситуативне моделювання. 
Техніки опрацювання 
дискусійних питань. 
Брейнштормінґ. Робота в 
малих групах. Метод 
світового кафе та інші 
фасилітаційні методи. 
Метод проєктів і їх 

Іспити в кінці 1, 3 і 4 
семестрів, залік в кінці 2 
семестру



презентацій. 
Текст і комунікація Методи навчання: лекція, 

дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах). Під час 
практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip) 

Іспит письмовий наприкінці 
семестру

Зарубіжна 
журналістика: історія, 
теорія, сучасна 
практика

Лекція-обговорення, 
дискусія, групова робота, 
консультування, проблемно-
пошукові диспути 

Іспит в кінці року

Редагування в ЗМІ Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

Іспит в кінці семестру у 
формі тестів з різними 
типами завдань

Вступ до 
журналістики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(навчальні спільноти у 
соцмережах і т. д.), 
проектно-орієнтоване 
навчання (створення 
проєкту подкасту, 
підготовка сценарію 
інтерв’ю), дискусія 

Залік наприкінці семестру за 
поточною успішністю 
(комбінований: письмові 
роботи, проєкт подкасту, 
інші роботи)

Соціальні комунікації 
та комунікаційні 
технології

Лекції, семінарські заняття, 
групові та індивідуальні 
проєкти, дискусії, 
презентації

Підсумок (іспит) у кінці 
семестру

Етично-правові норми 
журналістики

Презентація, лекція, 
дискусія, ситуативна гра 
(симуляція), аналіз кейсів 

4 семестр ‒ залік у кінці 
семестру; 5 семестр ‒ іспит у 
кінці семестру у вигляді 
тестів

ПР17. Розміщувати 
оперативну 
інформацію про 
свій медіапродукт 
на доступних 
інтернет-
платформах

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання  

Іспит в кінці семестру

Соціальні комунікації 
та комунікаційні 
технології

Лекції, семінарські заняття, 
групові та індивідуальні 
проєкти, дискусії, 
презентації

Підсумок (іспит) у кінці 
семестру

Фотожурналістика в 
системі ЗМК

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
студенти працюватимуть за 
зразком проєктно-
орієнтованого навчання. 
Інтерактивні методи: 
рольова гра, метод мозкової 
атаки, кейс-метод, 

Залік у кінці семестру



навчальні методи з 
елементами онлайн-
технологій (Padlet, Canva, 
Jamboard, Mentimetr, 
Kahoot)

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

Іспит наприкінці семестру

Сучасні технології 
цифрового 
сторітелінгу та 
інфографіки

Презентація, лекції, 
змішане навчання (очна і 
заочна форма зі завданнями 
на час поміж парами) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів

Залік наприкінці семестру у 
формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту/презентації на 
відповідну тематику

ПР18. 
Використовувати 
необхідні знання й 
технології для 
виходу з кризових 
комунікаційний 
ситуацій на 
засадах 
толерантності, 
діалогу й 
співробітництва

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання  

Іспит в кінці семестру

Текст і комунікація Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах). Під час 
практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip) 

Іспит письмовий наприкінці 
семестру

Зарубіжна 
журналістика: історія, 
теорія, сучасна 
практика

Лекція-обговорення, 
дискусія, групова робота, 
консультування, проблемно-
пошукові диспути 

Іспит в кінці року

Практична стилістика 
української мови

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит у кінці семестру 
(тестовий)

Соціальні комунікації 
та комунікаційні 
технології

Лекції, семінарські заняття, 
групові та індивідуальні 
проєкти, дискусії, 
презентації

Підсумок (іспит) у кінці 
семестру

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами 
формування проблемних 
завдань); наочні методи 
(мультимедійні 
презентації); практичні 
методи (розрахункові 
вправи з аналізом моделей 
реальних ситуацій); 
проблемно-пошукові 

Залік в кінці семестру



(виконання завдань 
самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності)

Етично-правові норми 
журналістики

Презентація, лекція, 
дискусія, ситуативна гра 
(симуляція), аналіз кейсів

4 семестр ‒ залік у кінці 
семестру; 5 семестр ‒ іспит у 
кінці семестру у вигляді 
тестів

Комунікаційно-
видавничі процеси

Презентація, лекція, 
дискусія, круглий стіл, 
розбір кейсів 

Іспит наприкінці семестру

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

Лекція, аналіз, синтез, 
дискусія, пошуковий, 
моделювання, наочний, 
спостереження 

Іспит у кінці семестру

ПР01. Пояснювати 
свої виробничі дії 
та операції на 
основі отриманих 
знань

Історія України Лекції, лекції-презентації; 
практичні заняття, дискусії

Результат роботи студента 
протягом семестру 
(максимально 50 балів)
складається з двох 
компонентів:
- результатів роботи під час 
семінарських занять (25 
балів).
Підсумкова кількість балів 
за роботу студента на 
семінарських 
заняттях визначається як 
середній арифметичний 
показник балів, 
що їх отримав студент за 
шкалою від нуля до п’яти 
балів на 
семінарських заняттях, 
помножений на коефіцієнт 
5.
- домашньої творчої роботи, 
що виконується на обрану 
тему
(25 балів).
Іспит (максимально 50 
балів) студент складає під 
час екзаменаційної
сесії письмово. Результат 
іспиту в рейтингових балах 
визначається за
розгорнутими письмовими 
відповідями на два питання
екзаменаційного білету (30 
балів = 15 балів х 2) і 
виконанням тестового
завдання (20 балів).
Письмові роботи: 
очікується, що роботи 
студентів будуть їх 
оригінальним 
дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність 
посилань 
на використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання 
в роботу інших студентів 
становлять, але не 
обмежують приклади 
можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної 
недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою 
для 
незарахування викладем, 
незалежно від масштабів 



плагіату чи обману.
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що 
всі студенти відвідають усі 
лекції і практичні заняття. 
Жодні форми порушення 
академічної недоброчесності 
не толеруються

Філософія  Діалогічні лекції, дискусійні 
семінари та самостійна 
робота студентів у формі 
творчих есеїстичних робіт 
на основі знайомства з 
філософськими 
першоджерелами. Під час 
навчання вітаються 
пізнавальні ініціативи 
студентів та актуалізується 
принцип індивідуалізації, 
що сприяє найбільш 
повному розкриттю 
особистісного потенціалу 
студента 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: 
• семінарські заняття: 50% 
семестрової оцінки; 
максимальна кількість 
балів: 50 балів. Вродовж 
семестру кожен студент 
виступає мінімум два рази з 
усною доповіддю, яка 
оцінюється в 26, 31, 35, 40, 
45, 50 балів. В підсумку 
виводиться середнє 
арифметичне з цих оцінок.
• іспит: 50% семестрової 
оцінки. Максимальна 
кількість балів: 50 балів.
Підсумкова максимальна 
кількість балів: 100 балів.
Письмові роботи: 
Передбачається, що в межах 
самостійної роботи 
впродовж семестру студенти 
виконають одне есе на 
основі 
творчої інтерпретації тексту 
філософського 
першоджерела. Обсяг есе: 2-
3 ст. Оцінювання: 5 балів 
максимум. Тексти для 
аналізу подаються в межах 
тем для семінарських 
занять.
Академічна доброчесність: 
Очікується, що усні доповіді 
та письмові творчі роботи 
студентів будуть свідченням 
їх здатності 
критично відчитувати 
філософські тексти та на 
основі актуалізації 
універсальних філософських 
проблем будувати моделі 
для 
розуміння злободенних 
реалій українського 
соціокультурного простору.
Відвідування занять є 
важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі 
студенти будуть присутніми 
на усіх лекціях та
практичних заняттях курсу. 
Студенти 
зобов᾿язанізаздалегідь 
інформувати викладача про 
неможливість відвідати 
заняття. У будь якому 
випадку студенти повинні 
дотримуватися строків 
визначених для виконання 
усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом.

Історія філософії Словесні: презентації, 
лекції, дискусії 

Залік в кінці семестру

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 

Іспит в кінці семестру



гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання  

Текст і комунікація Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах). Під час 
практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip) 

Іспит письмовий наприкінці 
семестру

Теорія і методика 
журналістської 
творчості

Лекції, лабораторні, 
консультування, дискусії, 
навчальна гра, презентації, 
кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Jamboard, 
Mentimetr

Іспити наприкінці 2, 3, 4, 5 
семестрів

Українська мова в ЗМІ 
(за професійним 
спрямуванням)

Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах), лекція-разом 
(запрошення відомих 
сучасних мовознавців). Під 
час практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip) 

Іспит наприкінці семестру

Практична стилістика 
української мови

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит у кінці семестру 
(тестовий)

Українська ділова 
мова

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра 

Залік у кінці семестру



Редагування в ЗМІ Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

Іспит в кінці семестру у 
формі тестів з різними 
типами завдань

Медіаекономіка Презентація, лекція, 
дискусія, круглий стіл, 
розбір кейсів 

Залік у кінці семестру

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит наприкінці семестру

Комунікаційно-
видавничі процеси

Презентація, лекція, 
дискусія, круглий стіл, 
розбір кейсів 

Іспит наприкінці семестру

Навчальна практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз

Диференційований залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз

Диференційований залік

ПР03. Оцінювати 
свій чи чужий 
інформаційний 
продукт, 
інформаційну 
акцію, що 
організована й 
проведена 
самостійно або 
разом з колегами

Основи наукових 
досліджень

Презентація, лекція-
колоквіум, проєктно-
орієнтоване навчання 
(створення сайту, блогу, 
подкасту), дискусія

Іспит в кінці семестру (тести 
у системі Moodle)

Теорія і методика 
журналістської 
творчості

Лекції, лабораторні, 
консультування, дискусії, 
навчальна гра, презентації, 
кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Jamboard, 
Mentimetr

Іспити наприкінці 2, 3, 4, 5 
семестрів

Українська мова в ЗМІ 
(за професійним 
спрямуванням)

Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах), лекція-разом 
(запрошення відомих 
сучасних мовознавців). Під 
час практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip)

Іспит наприкінці семестру

Українська ділова Презентація, лекції, Залік в кінці семестру



мова колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра

Етично-правові норми 
журналістики

Презентація, лекція, 
дискусія, ситуативна гра 
(симуляція), аналіз кейсів

4 семестр ‒ залік у кінці 
семестру 5 семестр ‒ іспит у 
кінці семестру у вигляді 
тестів

ПР09. Оцінювати 
діяльність колег як 
носіїв прав і 
обов’язків членів 
суспільства, 
представників 
громадянського 
суспільства

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

Лекція, аналіз, синтез, 
дискусія, пошуковий, 
моделювання, наочний, 
спостереження  

Іспит у кінці семестру

Етично-правові норми 
журналістики

Презентація, лекція, 
дискусія, ситуативна гра 
(симуляція), аналіз кейсів

4 семестр ‒ залік у кінці 
семестру 5 семестр ‒ іспит у 
кінці семестру у вигляді 
тестів

Історія України Лекції, лекції-презентації; 
практичні заняття, дискусії

Іспит в кінці семестру

Філософія Словесні. Діалогічні лекції, 
дискусійні семінари та 
самостійна робота студентів 
у формі творчих есеїстичних 
робіт на основі знайомства з 
філософськими 
першоджерелами

Іспит в кінці семестру

Історія філософії Словесні: презентації, 
лекції, дискусії

Залік у кінці семестру

ПР07. 
Координувати 
виконання 
особистого 
завдання із 
завданнями колег

Навчальна практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз.

Диференційований залік

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання  

Іспит в кінці семестру

Практична стилістика 
української мови

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

Іспит у кінці семестру 
(тестовий)

Етично-правові норми 
журналістики

Презентація, лекція, 
дискусія, ситуативна гра 
(симуляція), аналіз кейсів 

4 семестр ‒ залік у кінці 
семестру; 5 семестр ‒ іспит у 
кінці семестру у вигляді 
тестів

Навчально-ознайомча 
практика

Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний та дедуктивний 
аналіз 

Диференційований залік

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 
демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз

Диференційований залік

ПР11. Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань, 

Історія української 
культури

Словесні: лекції, практичні 
заняття, написання 
реферату за результатами 
самостійного опрацювання 

Залік за результатами 
роботи студента впродовж 
семестру



включаючи усну, 
письмову та 
електронну 
комунікацію, 
українською мовою

однієї з тем, 
консультування, дискусії, 
опитування, творчі роботи 
(есе)

Основи наукових 
досліджень

Презентація, лекція-
колоквіум, проєктно-
орієнтоване навчання 
(створення сайту, блогу, 
подкасту), дискусія 

Іспит в кінці семестру (тести 
у системі Moodle)

Історія української 
журналістики

Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах), лекція-разом 
(запрошення відомих 
істориків журналістики). 
Під час практичних занять 
було використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip)

Залік в кінці навчального 
року (4 семестр).
Іспит в кінці семестрів (5 і 6)

Теорія та історія 
української літератури

Лекції (у тому числі 
позааудиторні (лекції-
екскурсії)), консультування, 
дискусії. Дебати 
(оксфордські, панельні, «за» 
і «проти»). Проблемно-
пошукові диспути. 
Ситуативне моделювання. 
Техніки опрацювання 
дискусійних питань. 
Брейнштормінґ. Робота в 
малих групах. Метод 
світового кафе та інші 
фасилітаційні методи. 
Метод проєктів і їх 
презентацій

Іспити в кінці 1, 3 і 4 
семестрів, залік в кінці 2 
семестру

Текст і комунікація Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах). Під час 
практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 

Іспит письмовий наприкінці 
семестру



Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip) 

Зарубіжна 
журналістика: історія, 
теорія, сучасна 
практика

Лекція-обговорення, 
дискусія, групова робота, 
консультування, проблемно-
пошукові диспути 

Іспит в кінці року

Теорія і методика 
журналістської 
творчості

Лекції, лабораторні, 
консультування, дискусії, 
навчальна гра, презентації, 
кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Jamboard, 
Mentimetr 

Іспити наприкінці 2, 3, 4, 5 
семестрів

Українська мова в ЗМІ 
(за професійним 
спрямуванням)

Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах), лекція-разом 
(запрошення відомих 
сучасних мовознавців). Під 
час практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip)

Іспит наприкінці семестру

Практична стилістика 
української мови

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит у кінці семестру 
(тестовий)

Українська ділова 
мова

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра 

Залік у кінці семестру

Редагування в ЗМІ Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит в кінці семестру у 
формі тестів з різними 
типами завдань

Вступ до 
журналістики

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(навчальні спільноти у 
соцмережах і т. д.), 
проектно-орієнтоване 
навчання (створення 
проєкту подкасту, 
підготовка сценарію 
інтерв’ю), дискусія

Залік наприкінці семестру за 
поточною успішністю 
(комбінований: письмові 
роботи, проєкт подкасту, 
інші роботи)

Етично-правові норми 
журналістики

Презентація, лекція, 
дискусія, ситуативна гра 
(симуляція), аналіз кейсів

4 семестр ‒ залік у кінці 
семестру; 5 семестр ‒ іспит у 
кінці семестру у вигляді 
тестів

Цифрова 
журналістика: 
медіакритичні студії

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові проекти) 
проектно-орієнтоване 

Іспит наприкінці семестру



навчання, дискусія

Курсова робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
наукового дослідження. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, захист 
курсової роботи на кафедрі. 
Наочні: мультимедійна 
презентація. 

Диференційований залік

Кваліфікаційна робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
бакалаврської роботи. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, публічний 
захист. Наочні: 
мультимедійна презентація

Публічний захист перед ЕК

Медіариторика Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра 

Іспит у кінці семестру 
(комбінований з письмовою 
та усною компонентою)

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

Лекція, аналіз, синтез, 
дискусія, пошуковий, 
моделювання, наочний, 
спостереження 

Екзамен в кінці семестру

Світова література і 
публіцистика

Лекції, практичні заняття, 
написання підсумкового 
есею на одну із 
запропонованих тем, 
дискусія, групова робота, 
проблемно-пошукові 
диспути на основі реальних 
подій та ситуативного 
моделювання, робота на 
платформах Padlet, Flip, 
Jamboard, Kahoot, Mentimetr          

Іспит у кінці семестру

ПР16. Планувати 
свою роботу та 
роботу колег, 
спрямовану як на 
генерування 
інформаційного 
контенту, так і 
створення 
медіапродукту, а 
також його 
промоцію

Організація роботи в 
ЗМІ

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання

Іспит в кінці семестру

Редагування в ЗМІ Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія

Іспит в кінці семестру у 
формі тестів з різними 
типами завдань

Медіаекономіка Презентація, лекція, 
дискусія, круглий стіл, 
розбір кейсів 

Залік у кінці семестру

Сучасні технології 
цифрового 

Презентація, лекції, 
змішане навчання (очна і 

Залік наприкінці семестру у 
формі презентації 



сторітелінгу та 
інфографіки

заочна форма зі завданнями 
на час поміж парами) 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів

виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту/презентації на 
відповідну тематику

ПР10. Оцінювати 
діяльність колег з 
точки зору 
зберігання та 
примноження 
суспільних і 
культурних 
цінностей і 
досягнень

Історія філософії Словесні: презентації, 
лекції, дискусії

Залік у кінці семестру

Історія української 
культури

Словесні: лекції, практичні 
заняття, написання 
реферату за результатами 
самостійного опрацювання 
однієї з тем, 
консультування, дискусії, 
опитування, творчі роботи 
(есе)

Залік за результатами 
роботи студента впродовж 
семестру

Зарубіжна 
журналістика: історія, 
теорія, сучасна 
практика

Лекція-обговорення, 
дискусія, групова робота, 
консультування, проблемно-
пошукові диспути

Іспит за результатами 
роботи на семінарських та 
письмової екзаменаційної 
роботи наприкінці 8 
семестру

Медіариторика Презентація, лекції, 
колаборативне навчання, 
проєктно-орієнтоване 
навчання, дискусія, ділова 
гра

Іспит у кінці семестру 
(комбінований з письмовою 
та усною компонентою)

Фотожурналістика в 
системі ЗМК

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
студенти працюватимуть за 
зразком проєктно-
орієнтованого навчання. 
Інтерактивні методи: 
рольова гра, метод мозкової 
атаки, кейс-метод, 
навчальні методи з 
елементами онлайн-
технологій (Padlet, Canva, 
Jamboard, Mentimetr, 
Kahoot)

Залік у кінці семестру

Філософія Словесні. Діалогічні лекції, 
дискусійні семінари та 
самостійна робота студентів 
у формі творчих есеїстичних 
робіт на основі знайомства з 
філософськими 
першоджерелами

Іспит у кінці семестру

Історія України Лекції, лекції-презентації; 
практичні заняття, дискусії

Іспит у кінці семестру

ПР13. Передбачати 
реакцію аудиторії 
на інформаційний 
продукт чи на 
інформаційні акції, 
зважаючи на 
положення й 
методи 
соціальнокомунікац
ійних наук

Історія України Лекції, лекції-презентації; 
практичні заняття, дискусії

Іспит в кінці семестру

Текст і комунікація Методи навчання: лекція, 
дискусія, рольова гра, 
групова робота, метод 
кейсів. Форми лекцій: 
лекція-діалог (запитання-
відповіді), лекція-
візуалізації проблеми 
(презентація навчального 
матеріалу на онлайн-
платформах). Під час 
практичних занять було 
використано елементи 
проблемно-орієнтованого та 
проєктно-орієнтованого 
навчання. Інтерактивні 
методи навчання: метод 
«Акваріум» та рольова гра, 
метод «Мозкової атаки», 
метод «Сенкан», метод 
SKAMPER, кейс-метод, 
застосовано елементи 
онлайн-навчання (робота з 
онлайн-дошкою на 

Іспит письмовий наприкінці 
семестру



платформі Padlet, Miro, 
Jamboard, Mentimetr, Sutori, 
Flip) 

Соціальні комунікації 
та комунікаційні 
технології

Лекції, семінарські заняття, 
групові та індивідуальні 
проєкти, дискусії, 
презентації

Підсумок (іспит) у кінці 
семестру

Кваліфікаційна робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 
контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
бакалаврської роботи. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, публічний 
захист. Наочні: 
мультимедійна презентація

Публічний захист перед ЕК

Інтелектуально-
психологічні засади 
функціонування ЗМК

Лекція, аналіз, синтез, 
дискусія, пошуковий, 
моделювання, наочний, 
спостереження 

Іспит у кінці семестру

 


