
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 16991 Журналістика

Рівень вищої освіти Магістр

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 16991

Назва ОП Журналістика

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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 нових медій, кафедра мови ЗМІ, кафедра зарубіжної преси та 
інформації, кафедра радіомовлення і телебачення (факультет 
журналістики);  кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів;

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Генерала Чупринки, 49, м. Львів, 79044, Україна

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 92660

ПІБ гаранта ОП Онуфрів Соломія Тарасівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

solomiya.onufriv@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-929-83-22

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-254-11-49
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Магістерські студії львівської школи журналістики мають добру історичну тяглість, традиції, інновації та 
перспективи. 25 років тому, у 1998 р., Львівський національний університет імені Івана Франка впровадив 
експериментальні магістерські програми як проміжний етап підготовки спеціалістів до написання кандидатської 
дисертації. На той час магістерська програма «Журналістика» була однією з перших серед 5 університетських 
магістерських програм та однією з перших у підготовці магістра в журналістській освіті України. 
Підготовка фахівців за ОПП “Журналістика” другого (магістерського) рівня вищої освіти, започаткована у 2017 р. на 
підставі сертифіката про акредитацію НД № 1492500, стала логічним продовженням магістерських студій. У 2020 
році ОПП було переглянуто в межах міжнародного проєкту ERASMUS+KA2 «DESTIN»: змінено формулювання 
загальних, спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання, додано нові освітні компоненти. 
 ОП «Журналістика», що акредитується, була розроблена і введена в дію у 2022 р. ОПП погоджено на засіданні 
вченої ради факультету журналістики (протокол № 1 від 26.08.2022р.) та затверджено на засіданні вченої ради ЛНУ 
ім. І. Франка (протокол № 35/9 від 01.09.2022р.). З урахуванням трансформації потреб медіаринку, рекомендацій 
стейкголдерів, здобувачів та науково-педагогічних працівників грунтовно оновлено зміст і структуру ОП, доповнено 
розділи «Програмні компетентності» та «Програмні результати навчання», здійснено перерозподіл кількості 
кредитів, уточнено форми контролю, скориговано наповнення освітніх компонентів. Як наслідок, у 2022-2023 
навчальному році до нормативної частини ОПП введено ОК «Медіабезпека», ОК «Управління медіапроєктами», ОК 
«Соціальні медіа» (окремі лекції курсу читають англійською мовою), ОК «Журналістська майстерність». Також 
оновлено зміст і теми ОК «Текст і контекст в друкованих медіа», ОК «Креативність дискурсивних практик 
публіцистики і культури». Суттєво доповнено вибіркову частину  навчальних дисциплін.
Створюючи нову редакцію ОПП, робоча група проводила консультації з потенційними роботодавцями (А. Брода, О. 
Цап, Г. Терещук, Н. Балюк, О. Стукало, І. Гулик,  С. Чудик та ін.), колегами з академічного середовища (Е. Огар, Л. 
Василик, М. Бутиріна, Ю. Бідзіля). Усі 6 кафедр факультету, у викладацькому складі якого заслужені професори, 
професіонали-практики, успішні випускники, що стали стейкголдерами програми, злагоджено працюють над 
забезпеченням реалізації ОПП. Навчання здійснюється за очною та заочною формами. 
У звʼязку із прийняттям Стандарту вищої освіти зі спеціальності 061 Журналістика другого (магістерського) рівня 
вищої освіти (№ 994 від 08.11.2022 р.) на етапі обговорення перебуває розроблений новий проєкт ОПП 2023 р., що 
передбачає запровадження нових ОК з медіаправа та практики, інших доповнень і змін, що є запорукою нових 
перспектив розвитку магістерських студій напередодні 70-річного ювілею факультету журналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка.
 
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 21 21 17 0 0

2 курс 2021 - 2022 37 36 20 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
52866 Економічна журналістика
52867 Міжнародна журналістика
52868 Нові медіа і комунікаційні технології

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 OPP-ZHurnalistyka-2022-
mahistr.pdf

mlID1NXxAaHumgwlFh3I3/mUQaF9AG5eEpekYzPtZvQ
=

Навчальний план за ОП 2022 navchalnyj plan magistry.pdf RkkMZ6gqaRZR7ExGVREMBpahnzmbgZZ1gDykzzdncsE
=

Навчальний план за ОП 2022 navchalnyj plan zaochna forma 
magisry.pdf

JbDVNNzr7qQY3HI92rIJuPPMWvZ7mp4ZYBcpn9hjCo8
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenzii Ogar E. - Vasylyk L.pdf Zv9OPh2TnguqojZwXHFNggNppQ4vQyjyVUIUJi7VTSo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Vidguk Butyrina Mariya - Recenzia 
Bidzilya Yurij.pdf

A6DtxFB72ZFGajb/OfBymzunGO0e1YwNrmqNzGaXY0E
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenzii Lokalna Istorija - Pershyj 
Zachidnyj - Radio Svoboda.pdf

p1bSj/nwn2WppFYsp0UfAUBu+lzZTZLiC518MjZoLoc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenzii Vysokyj Zamok - Den - 
Narodna Dumka .pdf

nxfreNsUX0XhaTURL92pE0rRxp7lFVXR1GKW7ZKWm
9g=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Мета ОП – підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері медіа з акцентом на новаторському, критичному 
мисленні, зокрема в умовах нових викликів та загроз, а також на практичних й управлінських навичках для 
розвитку та вдосконалення медійної екосистеми. Основний фокус освітньої програми зосереджено на сучасних 
вимогах медіаринку та цифрового середовища. Програма пропонує поглиблені медіастудії, науково-теоретичну та 
практикоорієнтовану підготовку фахівців у сфері журналістики, зокрема виробництво та промоцію мультимедійного 
продукту, як у загальнонаціональних, так і регіональних та  локальних медіа. Особливості ОП: 1) збалансоване 
поєднання практикоорієнтованих журналістських навичок з аналітичними та управлінськими компетенціями 
потенційного редактора мультимедійних видань, зорієнтованого на створення та просування якісного 
медіаконтенту, професіонала у сфері  управління медіапроєктами, медіаменеджменту редакції; 2) набуття 
професійно-практичних навичок під час проходження двох фахових практик у різних медіа з урахуванням 
особливостей  регіону; 3) зміст нормативних освітніх компонент ОП дає змогу здобувачам, які вступають на основі 
бакалаврату з інших спеціальностей, отримати якісну журналістську освіту; 4) універсальність проблематики та 
широкий спектр вибіркових дисциплін, які охоплюють 8 напрямів,  завдяки цьому здобувач вищої освіти 
індивідуально формує свою освітню траєкторію; 5) підготовка кадрів, здатних до наукової діяльності та проведення 
медіазнавчих інноваційних досліджень.

 

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

Цілі ОП повністю відповідають місії та стратегії розвитку Львівського національного університету імені Івана 
Франка (2021-2025 рр.) https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf
Місія Університету – «сприяння соціальному та економічному розвитку суспільства, генерування змін, які потребує 
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місто, регіон, країна та світ», «формування особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу» 
повністю корелюється з метою ОП – підготовкою висококваліфікованих медійників в умовах нових викликів,  
забезпечення розвитку та вдосконалення медійної екосистеми через підвищення якості журналістської освіти 
загалом.
Цілі Університету – «забезпечення високої якості освітнього процесу», «досягненням найвищих стандартів у 
наукових дослідженнях та інноваціях», «поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий 
простір» - корелюють з цілями ОП. Залучення міжнародного досвіду на ОП відбулося в межах реалізації проєкту 
DESTIN, де було проведено аналіз, оцінку, перегляд чинних та впровадження оновлених ОК згідно з Європейською 
рамкою кваліфікацій (EQF) (http://surl.li/fhzpo). Окреслені цілі забезпечує потужна традиція підготовки 
журналістських на наукових кадрів, сучасний професорсько-викладацький склад львівської школи журналістики. А 
також публікації НПП у наукометричних виданнях Scopus та Web of Science, виступи на міжнародних конференціях, 
стажування за кордоном викладачів та здобувачів ОП.

 

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

ОП передбачає взаємокореляцію інтересів та пропозицій зацікавлених стейкголдерів при формуванні цілей та 
результатів навчання, враховує рекомендації здобувачів та випускників програми щодо удосконалення якості 
підготовки. Тому до складу робочої групи, яка працювала над оновленням ОП увійшли здобувачка А. Бережненко та 
здобувачка ступеня доктора філософії О. Тибор. Інтереси та побажання здобувачів щодо змісту ОП, програмних 
компетентностей та програмних результатів навчання обговорено на  спільних зустрічах із групою забезпечення у 
червні 2022 р. (протокол №2 від 30.06.2022 р.). 30.06. 2022 р. здобувачі вищої освіти  Петро Козак, Роксоляна 
Білоус, Віталій Гембусь, Володимир Неживело, Ангеліна Бережненко, Антон Клименко взяли участь в обговоренні 
проєкту освітньої програми 2022 р. В результаті конструктивної дискусії було вилучено з переліку нормативних 
дисциплін низку ОК – «Соціальна інформатика», «Прикладні соціально-комунікаційні технології», «Освіта і 
документознавство в епоху глобалізму». Натомість запропоновано більш сучасні, які відповідають реаліям 
трансформації українських медій в час війни, зокрема ОК 11 «Медіабезпека», що, як результат, доповнило ПРН 14 та 
інші вибіркові дисципліни. https://journ.lnu.edu.ua/news/zdobuvachi-vzialy-uchast-v-obhovorenni-proiektu-osvitnoi-
prohramy. Здобувачі вищої освіти мають постійну можливість висловлювати письмові пропозиції на електронну 
скриньку гаранта ОП. Всі зауваження та побажання здобувачів враховано під час оновлення ОП. 

- роботодавці

Під час формування цілей та програмних результатів навчання ОП враховано інтереси та пропозиції роботодавців, 
які зацікавлені в якісній журналістській підготовці здобувачів вищої освіти. З цією метою до проєктної групи ОП 
долучено Ірину Кончак, випускницю магістратури, редакторку новинного відділу The Ukrainians Media. На її 
пропозицію збільшити англомовні профільні навчальні дисципліни впроваджено вибірковий англомовний курс 
«Communication strategies», а також  для апробації почали читати англійською мовою деякі теми нормативної ОК 9 
«Соціальні медіа».
Результатом конструктивних обговорень робочої групи та роботодавців впродовж травня-червня 2022 р. (протокол 
№1 від 15.06.2022 р.) є поява в ОП нової навчальної дисципліни ОК 10 «Управління медіапроєктами» (за 
пропозицією головної редакторки сайту «Локальна історія» Аліни Броди), що зумовило додати до освітньої 
програми ПРН 12, а також ОК 9 «Соціальні медіа» (за пропозицією головної редакторки газети «Високий Замок» 
Наталії Балюк), що відповідно трансформувало ПРН 09 і ПРН 10. Налагоджена співпраця з роботодавцями: 
Соломією Чудик, головною редакторкою радіо «Незалежність», Ольгою Цап, головною редакторкою ТРК «Перший 
Західний», Галиною Терещук, кореспонденткою української служби «Радіо Свобода», Ольгою Харченко, 
редакторкою відділу кореспондентської мережі газети «День»). До викладання в рамках ОП залучено фахівців-
практиків.

- академічна спільнота

Інтереси та пропозиції академічної спільноти при формулюванні цілей та програмних результатів ОП враховано під 
час міжкафедральних засідань кафедр факультету (протокол №3 від 05.07.2022 р.). А також в процесі активної 
співпраці факультету у форматі спільних наукових семінарів з Інститутом журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 
факультетом СЗМК Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, факультетом журналістики 
Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), факультетами та кафедрами журналістики 
Східноєвропейського (м. Луцьк), Одеського, Ужгородського, Харківського, Чернівецького університетів, з Науково-
дослідним центром періодики ЛННБ ім. В. Стефаника НАНУ, закордонними колегами: кафедрою міжкультурних 
досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету, Інститутом полоністики і журналістики 
Жешівського університету, університетом Адама Міцкевича в Познані. Академічна міжнародна та українська 
спільнота, а також потенційні закордонні роботодавці http://surl.li/fljie брали участь в обговоренні програмних 
компетентностей та результатів навчання ОП під час міжнародної конференції «Журналістська освіта задля 
демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм» (Львів, 18-19. 10. 2022), керівник 
проєкту DESTIN − доц. Габор Н. Б. (http://surl.li/fhzpo). Співпраця з колегами з академічного середовища (Е. Огар, 
Л. Василик, М. Бутиріною, Ю. Бідзілею) відображена в рецензіях на ОП. 

- інші стейкхолдери

Серед інших стейкголдерів освітньої програми – загальнонаціональні, регіональні та локальні медіа, інформаційні 
агентства, пресслужби,  видавництва, рекламні та PR-агентства, які є базами для проходження обох видів практик і 
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подальшого працевлаштування. А також НСЖУ, НМПУ, Асоціація випускників факультету журналістики. Здобувачі 
ОП – постійні учасники Літньої школи журналістики «День», які завжди серед найкращих її випускників, що 
підтверджує професійний рівень підготовки на магістерській програмі.

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

З розвитком мультимедійних та інформаційних технологій, сучасними суспільними та медійними трансформаціями 
в Україні журналістська освіта отримала нові виклики, що вимагають постійного оновлення професійних 
компетенцій, критичного мислення та відповідального лідерства медійників. Освітня програма враховує ці тенденції 
та забезпечує навчання відповідно до змін медіаринку. Робоча група розробників ОП здійснювала постійний 
моніторинг ринку праці у співпраці з відділом кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та 
розвитку університету, зокрема в межах проведення «Дня кар’єри ЄС» https://cutt.ly/K8XSKnz, 
https://cutt.ly/g8XSTQ9, а також під час формування бази роботодавців http://surl.li/fljie. Відтак тенденції розвитку 
спеціальності та ринку праці враховано при формулюванні ПРН 05 (Вміти системно і критично осмислювати 
проблеми в галузі журналістики, зокрема контент українських медіа),  ПРН 08 (Вміти готувати аналіт. матеріали, 
спростовуючи фейково-маніпулятивні наративи в умовах гібрид. війни), ПРН 09 (Створювати власний 
мультимедійний контент в соц. медіа, вміти просувати його відповідно до журн. стандартів), ПРН 10 (Володіти 
навичками зі створення та промоції кросмедійного контенту (вміння працювати з різною цільовою аудиторією: від 
TikTok до Instagram), ПРН 12 (Здійснювати управління проєктами, зокрема медіапроєктами, що потребують певних 
страт. підходів та навичок soft skills.), що сприятиме підвищ. конкурентоспроможності випуск. ОП на ринку праці.

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

Особливу увагу під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП приділено формуванню та 
вихованню не тільки галузевих спеціалістів, а й медійників управлінської ланки – потенційних редакторів 
мультимедійних видань. Для цього вивчено регіональні потреби, ментальні традиції та специфічні способи 
інформування. У відповідь на потреби регіонального ринку праці впроваджено в навчальний процес такі освітні 
компоненти, які сприяють швидкому працевлаштуванню, а також самопрацевлаштуванню випускників. Галузевий 
контекст враховано при формулюванні цілей та ПРН 09, ПРН 10, ПРН 12. Після аналізу регіональних ринкових 
потреб впроваджено нові навчальні дисципліни «Телевізійна та радіожурналістика в соціальних мережах», «Піар-
технології в медійній та гуманітарній комунікації», «Блогосфера: особливості контенту», «Цифрова медіакультура», 
«Конструктивна журналістика», «Мультимедійний практикум». Успішно співпрацюємо з регіональними медіа та 
надаємо змогу проходити практику (ОК 6, ОК 7) здобувачам для вдосконалення професійних компетентностей – 
Радіо «Незалежність», Телеканал «Перший Західний», Телеканал НТА, Радіо «Львівська Хвиля» та ін.

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

Формування цілей та програмних результатів навчання ОП здійснюється на основі аналізу аналогічних програм  
факультетів та кафедр журналістики - Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара, Запорізького національного університету, Сумського державного 
університету, Ужгородського національного університету). Співпраця з цими ЗВО дає змогу визначити спільні 
підходи до підготовки магістрів журналістики, а також конкретизувати на основі освітніх програм зміст загальних і 
спеціальних компетентностей і результатів навчання. ОП враховує міжнародний досвід підготовки магістрів, 
зокрема британського університету Бат Спа, польського університету Адама Міцкевича в Познані, шведського 
університету Ліннеус м. Калмар в межах проєкту DESTIN, у якому взяли участь  доценти Н. Габор, Ю. Залізняк, А. 
Яценко, Н. Войтович, Ю. Лавриш, О. Білоус. Також враховано досвід закордонних вищих шкіл, де викладачі ОП 
проходили міжнародні стажування: Інституту полоністики і журналістики Жешувського університету (доц. 
Войтович, доц. Т. Слотюк), Інституту комунікації Зальцбурзького університету (доц. Ю. Лавриш), кафедри 
міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету (доц. С. Онуфрів, доц. Т. Лильо), 
Вроцлавського університету (проф. М. Житарюк, викл. Я. Табінський), Щецінського університету (доц. М. Рудик), 
Білостоцького університету (доц. Г. Яценко), Вашингтонського університету (доц. Л. Павлюк).

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

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 061 «Журналістика», галузі знань 06 Журналістика для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти затверджений 8 листопада 2022 року та вводиться в дію з 2023/2024 н.р. 
У зв’язку з затвердженням стандарту на етапі обговорення перебуває розроблений новий проєкт ОПП 2023 р., що 
передбачає запровадження відповідних змін та доповнень.

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?

Освітньо-професійна програма «Журналістика» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 
відповідає вимогам 7 рівня Національної рамки кваліфікацій, згідно з якими випускники ОП здатні інтегрувати 
знання та розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі журналістики, що передбачає 
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проведення досліджень та/або здійснення інновацій у професійній діяльності та  характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов і вимог.
При цьому враховувано методичні рекомендації МОН щодо розроблення стандартів вищої освіти 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-unesennya-zmin-do-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-vishoyi-
osviti-1).
Програмні результати навчання, визначені ОП, відповідають наступним дескрипторам НРК. Дескриптору "знання" 
відповідають – ПРН 02 (Генерувати креативні практики публіцистичного текстотворення, продукувати тексти 
культурологічного спрямування: створювати власні проєкти часописів, програм, сайтів та модерувати їх), ПРН 04 
(Планувати та проводити ефективні медіадослідження, вдало застосовуючи методи та технології, а також оцінювати 
проблеми досліджень сучасних медій), ПРН 05 (Вміти системно і критично осмислювати проблеми в галузі 
журналістики, зокрема контент українських медіа), 
ПРН 08 (Вміти готувати аналітичні матеріали, спростовуючи фейково-маніпулятивні наративи в умовах гібридної 
війни), ПРН 09 (Створювати власний мультимедійний контент в соціальних медіа, вміти просувати його відповідно 
до журналістських стандартів), ПРН 13 (Аналізувати та узагальнювати національні та світові медіатенденції в умовах 
нових викликів), ПРН 14 (Дотримуватися принципів і правил медіабезпеки, використовувати їх у журналістській 
практиці.).
Дескриптор "уміння/навички" реалізовано за допомогою ПРН 01 (Працювати як «універсальний журналіст»: 
створювати текстовий, аудіовізуальний та мультимедійний контент), ПРН 02, ПРН 04, ПРН 07 (Демонструвати 
редакторські навички роботи над текстом), ПРН 08, ПРН 09, ПРН 10 (Володіти навичками зі створення та промоції 
кросмедійного контенту (вміння працювати з різною цільовою аудиторією: від TikTok до Instagram), ПРН 14. 
Дескриптору "комунікація" відповідають – ПРН 01, ПРН 03 (Використовувати державну та іноземну мови в 
професійній діяльності), ПРН 09, ПРН 11 (Здійснювати комунікацію з колегами, планувати та виконувати 
самостійну і командну роботу). Дескриптору "відповідальність і автономія" відповідають – ПРН 06 (Приймати 
обгрунтовані рішення у складних комунікативних ситуаціях, вирішуючи професійні завдання), ПРН 11, ПРН 12 
(Здійснювати управління проєктами, зокрема медіапроєктами, що потребують певних стратегічних підходів та 
навичок soft skills). ПРН 13. Зміст ОК дає змогу досягти ПРН ОП. Відповідність ОК та програмних результатів 
навчання наведено в матрицях ОП.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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)?

66

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

24

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

ОПП «Журналістика» повністю відповідає предметній області спеціальності 061 «Журналістика». Освітні 
компоненти ОП логічно структуровано: 2 ОК загальної підготовки - 7 кред. ЄКТС (7,7%), 12 ОК професійно-
практичної  підготовки - 59 кред. ЄКТС (65,7%), вибіркові НД – 24 кред. ЄКТС (26,6%). Теоретичний зміст 
предметної області реалізується в ОК 3 «Теорія та історія соціальних комунікацій», ОК 4 «Методологія дослідження 
соціальних комунікацій», ОК 5 «Методика та організація наукових досліджень», ОК 8 «Кваліфікаційна робота», які 
охоплюють базові знання про проблеми соціальної комунікації, дають змогу здійснювати якісні наукові 
дослідження. Сучасні інноваційні підходи у медіасфері, критичне мислення, аналітичні навички забезпечують: ОК 
9 «Соціальні медіа», спрямована на розуміння здобувачами впливу соціальних мереж на аудиторію, просування 
контенту, ОК 10 «Управління медіапроєктами», зорієнтована на практичні навички у студентів для розробки 
концепції, планування індивідуальних чи командних медіапроєктів, ОК 11 «Медіабезпека», покликана забезпечити 
основні навички в інформаційній та цифровій безпеці журналістів, ОК 12 «Креативність дискурсивних практик 
публіцистики і культури», зорієнтована на освоєння дискурсивних практик сучасної публіцист. та культуролог. 
тестів, ОК 13 «Текст і контекст  в друкованих медіа», сфокусовано на дослідженні природи медіатексту та контексту, 
зокрема в сучасних умовах воєнної доби. Здобуття мовних компетентностей забезпечує ОК 1 «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням», ОК 2 «Культура мови журналіста». Практикоорієнтовані освітні компоненти – два 
види практик (ОК 6, ОК 7) та «Журналістська майстерність»  (ОК 14) забезпечують вдосконалення професійних 
умінь та навичок здобувачів. Здобувачі виконують практичні роботи у спеціалізованих лабораторіях, оснащених 
сучасним устаткуванням та обладнанням: навчальній лабораторії сучасних медіатехнологій, лабораторії 
інноваційних медіа «Контент і технології», студентському інтернет-телебаченні «Franko-TV». Для підсилення 
відповідності предметному полю спеціальності ОП передбачає 8 напрямів вибіркових дисциплін: «Менеджмент і 
реклама в медіа», «Аналітична журналістика», «Воєнна журналістика», «Журналістська робота на радіо», 
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«Журналістська на телебаченні», «Мовна комунікація та медіаредагування», «Закордонні медіа», «Інтернет-
журналістика». Такий широкий спектр ВД дозволяє здобувачам максимально поглибити фахові компетентності - 
знання, вміння та навички для застосування у професійній діяльності у галузі  журналістики. Вибіркові компоненти 
(ДВВС) в циклі загальної підготовки здобувачі обирають з каталогу НД Університету через електронний кабінет в 
системі «Деканат». Зв’язок і послідовність засвоєння відображено в структурно-логічній схемі. Забезпечення 
формування програмних компетентностей (ЗК і СК), досягнення ПР  наведено у відповідних матрицях. За 
рекомендаціями стейкголдерів, здобувачів, та за результатами опитування ОП змістове наповнення ОК постійно 
оновлюється.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Процес формування  індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) здобувача регламентує Стратегія Університету на 
2021-2025 роки (http://surl.li/ahnzy), Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/gpar), 
Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін 
(http://surl.li/djfid), Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (http://surl.li/evhkl). Для 
реалізації ІОТ здобувач має право на: вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менше як 25% загальної 
кількості кредитів ЄКТС, передбачених освітньою програмою. На ОП здобувач має можливість вибрати місце 
практики (на основі індивідуальної угоди з базою практики, або з переліку чинних Договорів про співпрацю) 
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/master), а також тему кваліфікаційної роботи та її керівника. Формування ІОТ 
реалізується через можливість навчання за індивідуальним графіком, академічну мобільність, зокрема міжнародну, 
академічну відпустку, вибір форми навчання, неформальної освіти здобувача, що підтверджено сертифікатом, участі 
в гостьових лекціях, майстер-класах, науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених 
(http://surl.li/fjnzf,  http://surl.li/fjxgf) інших заходах. 

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

Вибір навчальних дисциплін в Університеті регламентує Положення «Про порядок забезпечення вільного вибору 
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка»  
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf).  Відповідно до п. 2.6. Положення здобувачі 
другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюють запис  на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору 
на початку навчального семестру протягом 8 днів. Згідно з п.2.8. заяву на вивчення навчальних дисциплін вільного 
вибору заповнюють та залишають в деканаті. Вибіркову частину становлять вибіркові навчальні дисципліни та 
дисципліни вільного вибору студента (ДВВС). Перелік вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» доступний в освітній програмі на сайті 
факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (https://journ.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/03/OPP-ZHurnalistyka-2022-mahistr-1.pdf). ОП забезпечує широкий спектр вибіркових 
дисциплін, які охоплюють 8 напрямів: менеджмент і реклама в медіа, аналітична журналістика, воєнна 
журналістика, журналістська робота на радіо, журналістська робота на телебаченні, мовна комунікація та 
медіаредагування, закордонні медіа, інтернет-журналістика. Загалом, це 56 вибіркових навчальних дисциплін, з 
яких у першому семестрі на вибір 16 дисциплін, у другому семестрі – 16 дисциплін і у третьому семестрі – 24 
дисципліни. У зазначеній ОП блоки вибіркових дисциплін були трансформовані у напрями, завдяки чому здобувач 
отримав змогу обрати або один із запропонованих напрямів, або окремі вибіркові дисципліни із зазначеного 
переліку. Вибіркові дисципліни складають 26,6 % загальної кількості кредитів ЄКТС, підсилюють та доповнюють 
формування програмних компетентностей і результатів навчання. Вибіркову частину ОП доповнено 24 новими 
навчальними дисциплінами: «Аналітична журналістика: теорія і практика», «Мистецтво сторітелінгу», «Цифрова 
медіакультура», «Конструктивна журналістика», «Феміністичний дискурс української журналістики», «Телевізійна 
журналістика в соціальних мережах», «Контент-редагування», «Популяризація науки в медіа», «Історична 
журналістика: проєкція у майбутнє», «Журналістика надзвичайних ситуацій», «Дезінформаційно-фейкові наративи 
в медійному полі України», «Українська ідентичність та гібридні війни», «Радіожурналістика в соціальних 
мережах», «Піартехнології в медійній та гуманітарній комунікації», «Українськоцентрична політика в телевізійному 
ефірі», «Стилістика журналістського тексту», «Мистецтво публічного мовлення», «Редагування наукового тексту», 
«Культура усного мовлення», «Редакторська майстерність», «Актуальні проблеми дослідження нових медій», 
«Тенденції та інновації в сучасних медіа», «Мультимедійний практикум», англомовний курс «Communication 
strategies».

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

Практична підготовка здобувачів здійснюється відповідно до Положення “Про проведення практик здобувачів 
вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка” https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf. ОП передбачає виробничу (6 кредитів) та переддипломну практики (6 
кредитів) тривалістю по 4 тижні кожна. Організацію практик регламентують «Методичні рекомендації щодо 
проходження виробничої практики» http://surl.li/fkurd та «Методичні рекомендації щодо проходження виробничої 
(переддипломної) практики». http://surl.li/fkusl. Для отримання проф. навичок здобувачі проходять практику в 
редакціях локальних, регіон. та в загальноукр. медіа. Більше 50 редакцій є базами практик, з частиною підписані 
Договори про співпрацю. Окрім того, здобувачі без відриву від навчання співпрацюють з медіа. Базами виробн. 
Практики є також чинні медіаплатформи факультету. Виробнича практика забезпечує формування програм. 
компетент.: ЗК 01,  ЗК 03, ЗК 04, ЗК 05, ЗК 06, СК 01, СК 03, СК 04, СК 06, СК 09, СК 10, виробнича (переддипломна) 
- ЗК 01, ЗК 03, ЗК 04, ЗК 05, ЗК 06, ЗК 07, СК 01, СК 03, СК 04, СК 05, СК06, СК 09, СК 10. Відповідно до результатів 
опитування, 88,9 % здобувачів цілком задоволені забезпеченням можливості вибору бази практики. 
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http://surl.li/fjite Опубліковані журн. матеріали, реалізовані медіапроєкти під час практик здобувачі можуть 
використовувати для написання кваліф. роботи. Безпосередньо на практ. підготовку здобувачів спрямовано ОК 14.

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

Опанування змісту освітніх компонентів ОП забезпечує набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок 
упродовж усього періоду навчання, формує загальні компетентності, що відповідають цілям і результатам навчання, 
зокрема: ЗК 01, ЗК 02, ЗК 03, ЗК 04, ЗК 05, ЗК 06, ЗК 07, а також спеціальні компетентності: СК 01, СК 03, СК 05, СК 
09, СК 10. Окремі навчальні дисципліни ОП безпосередньо спрямовані на формування розуміння і забезпечення 
соціальних навичок, зокрема ОК 09 «Соціальні медіа», ОК 10 «Управління медіапроєктами», ОК 12 «Креативність 
дискурсивних практик публіцистики і культури». Комунікативні навички забезпечує ОК1, ОК2, ОК 6 і ОК 7, ОК 14. 
Методами  формування soft skills є проєктна діяльність, зокрема під час практичних, лабораторних занять з ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 11, ОК 13, ОК 14 здобувачі можуть реалізувати свої креативні ідеї, ініціативність, лідерство і роботу в 
команді. ОП передбачає й вибіркові компоненти, що забезпечують набуття здобувачами соціальних навичок – 
Мистецтво публічного мовлення, Стратегічні комунікації в умовах інформаційно-психологічної війни, 
Communication strategies (Комунікативні стратегії), Управління  персоналом в редакціях, Піар-технології в медійній 
та гуманітарній комунікації. Набуттю соціальних навичок також сприяють використання інтерактивних форм і 
методів навчання, майстер-класи, дискусії, участь у семінарах і круглих столах.

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)?

«Положення про організацію освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) регламентує cпіввіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із 
фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно з самостійною роботою).  ОП підготовки магістра зі 
спеціальності 061 «Журналістика» передбачає рівномірне співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів, 
рівномірний розподіл навантаження у навчальний період – по 30 кредитів ЄКТС щосеместру.  У навчальному плані 
ОП аудиторне навантаження здобувачів вищої освіти складає 720 год., на самостійну роботу відведено 1980 год. 
Кількість кредитів, відведених на конкретний ОК, визначено Переліком компонентів ОП і змістом конкретних 
дисциплін. Нормативні ОК переважно – 4 кредити, окрім ОК 2 (3 кредити), ОК 8 (7, 5 кредитів), ОК 14 (8, 5 
кредитів), вибіркові – 3 кредити. Навчальний час здобувача вищої освіти, відведений для самостійної роботи, 
становить не менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу. Тижневе аудиторне навантаження 
здобувачів становить – 18 год., що унеможливлює їх перевантаження. Обсяг самостійної роботи здобувачів з кожної 
навчальної дисципліни регламентує навчальний план, а її зміст визначається робочою програмою навчальної 
дисципліни та навчально-методичними матеріалами. 

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

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка – 2022 розміщено на сторінці 
http://admission2022.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/
У 2022 р. правилами прийому до ЗВО запроваджено написання абітурієнтами мотиваційних листів. Порядок 
розгляду мотиваційних листів від вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 
році за лінком: http://admission2022.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Dodatok_7Kryterii_ML.pdf

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

 «Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка», розроблені, затверджені та 
оприлюднені на офіційному веб-сайті Приймальної комісії університету: 
http://admission2022.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/  регламентують конкурсний відбір щодо вступу на 
навчання за ОП. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра у 2022 році здійснювався за результатами 
магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та фахового іспиту з урахуванням розгляду мотиваційних 
листів - http://admission2022.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/admission-requirements-for-the-master-degree/ 
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(п.ІІ) . Фахове вступне випробування відбувається письмово у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу 
професійного спрямування: «Теорія і методика журналістської творчості», «Соціальні комунікації та комунікаційні 
технології», «Практична стилістика української мови», «Українська мова в ЗМІ (за професійним спрямуванням)», 
«Організація роботи в ЗМІ», «Теорія та історія української літератури»,  «Редагування в ЗМІ», «Історія української 
журналістики», «Зарубіжна журналістика: історія, теорія, сучасна практика».  У процесі підготовки програми 
фахового вступного випробування враховуються особливості спеціальності 061 «Журналістика».  Програма фахового 
вступного випробування для здобуття освітнього рівня «магістр» та зразки тестів для вступних випробувань з фах. 
норм. дисциплін доступні для вступників за https://journ.lnu.edu.ua/admission/apply-for-master.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюються:
- Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(URL: https://cutt.ly/8BuOHAT).
- Положенням про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту 
Львівським національним університетом імені Івана Франка (URL: https://cutt.ly/2BuOLhC).
- Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (URL: https://cutt.ly/eBuOXYm).
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в ЛНУ імені Івана Франка - http://surl.li/eyzxe
Доступність документів забезпечується через їх розміщення  на офіційному веб-сайті  Львівського національного 
університету імені Івана Франка в рубриці: «Документи Університету / Документи про організацію та забезпечення 
якості навчального процесу» (URL: https://cutt.ly/cBuOBGl). Оприлюднення на офіційному сайті університету всіх 
зазначених документів, положень, правил забезпечує прозорість і доступність принципів визнання результатів 
навчання для учасників освітнього процесу. Інформацію про можливості акад. моб. та процедури визнання 
результатів навчання в інших закладах вищої освіти здобувачі отримують також у відділі міжнарод. зв’язків, у 
деканаті ф-ту. 

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

На ОПП «Журналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти практики визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО, наразі ще не було.

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється відповідно до «Порядку визнання у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті» (URL: https://cutt.ly/yBuO0IY). Процедура визнання результатів навчання, здобутих у неформ. 
та інформ. освіті, передбачає такі обовʼязкові етапи:
⁃ подання заяви із долученням усіх документів (матеріалів), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати 
наведену в ній інформацію;
⁃ формування предметної комісії, яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення оцінювання для 
визнання результатів навчання набутих у неформ. освіті та в інформ. навчанні;
⁃ проведення оцінювання для визнання результатів навчання, які набуто в неформальній освіті та в інформальному 
навчанні.
Університет може визнати результати навчання, здобуті у неформ. чи інформ. освіті в обсязі, що, як правило, не 
перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених ОП, але не більше 4,5 кредитів на другому (магістр.) 
рівні освіти в межах навч. року. Визнання результатів, отриманих в неформ. освіті, дозволено для дисциплін, які 
викладатимуть у наст. семестрі.
Для визнання результатів навчання, здобутих у неформ. та інформ. освіті, декан факультету своїм розпорядженням 
створює Предметну комісію у складі: декан факультету, гарант ОП, за якою навчається здобувач, НПП, які 
викладають дисципліни, пропоновані до перезарахування.

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

На ОП визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, відбувається частково в 
межах окремих навчальних дисциплін, що зазначено у силабусах. Наприклад, в межах ОК 10 «Управління 
медіапроєктами» http://surl.li/fmfgz здобувачам пропонується пройти онлайн-курси на платформі Prometheus – 
«Основи проєктного менеджменту» та «Дизайн-мислення для інновацій». Частина здобувачів  (Д. Сікорська, М. 
Касій, С. Борух, К. Вітвіцька, Є. Васюхно, П. Чубка) успішно пройшла онлайн-курс «Основи проєктного 
менеджменту», що засвідчують їхні сертифікати http://surl.li/fmfdl.
 ОК 11 «Медіабезпека пропонує пройти онлайн-курси «Як протидіяти сексуальному насильству, пов’язаному з 
війною та надавати допомогу постраждалим» та «Цифрова безпека журналістів та інших працівників медіа». як 
альтернативний варіант зарахування самостійної роботи до відповідних тем дисципліни http://surl.li/fmfhx.

Сторінка 10



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

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) формами навчання на ОП є навчальні заняття (лекції, 
практичні та лабораторні заняття), самостійна робота, практика, контрольні заходи, курсова робота, консультації. 
Серед методів навчання і викладання, які сприяють досягненню програмних результатів навчання, на ОП 
використовують і традиційні, й інтерактивні, а саме: лекція-дискусія, лекція-діалог, лекція-візуалізація проблеми, 
дискусія, рольова гра, ділова гра, групова робота, метод кейсів, проблемно-орієнтоване та проєктно-орієнтоване 
навчання тощо. Передбачено використання засобів унаочнення (презентацій, роздаткового матеріалу, роботу з 
онлайн-дошкою на платформі Padlet, Jamboard, Mentimetr), системи електронного навчання ЛНУ. Досягнення 
результатів навчання забезпечує комплексне використання форм та методів навчання під час вивчення різних 
дисциплін. Наприклад, для досягнення ПРН 12 (здійснювати управління проєктами, зокрема медіапроєктами, що 
потребують певних стратегічних підходів та навичок soft skills) застосовують, зокрема, методи презентації (ОК 8, ОК 
9, ОК 10, ОК 11, ОК 14), дискусії (ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 13, ОК 14), індивідуальні та групові проєкти, проєктно-
орієнтоване навчання (ОК 9, ОК 10, ОК 14).

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?

Методи навчання і викладання на ОП спрямовані на максимальне задоволення потреб студентів у 
конкурентоспроможності на ринку праці. Ситуативні та ділові ігри, метод кейсів,  виробнича і переддипломна 
практики дозволяють здобувачам навчитися діяти в  наближених до реальності ситуаціях,  виявити, яких знань та 
вмінь бракує  для професійної діяльності. Інтерактивні методи навчання, дискусії під час лекцій, лабораторних і 
практичних робіт дозволяють з’ясувати проблемні та дискусійні питання. Методи проблемно-орієнтованого 
навчання, групових та індивідуальних проєктів формують необхідні для успішної професійної діяльності «м’які 
навички». Під час консультацій студенти отримують відповіді на конкретні складні питання. Вплив  на форми і 
методи навчання забезпечений представництвом здобувачів освіти у Вченій ради факультету, можливістю 
висловлювати пропозиції і побажання  викладачам  під час опитування та консультацій. Кожного року центр 
моніторингу Університету проводить письмове опитування щодо рівня задоволеності здобувачів ОП. Останній 
моніторинг ОП виявив http://surl.li/fjite що, формами (методами) проведення лекцій цілком задоволені – 66,5%, 
радше задоволені – 22,4%; натомість формами (методами) проведення практичних лабораторних) занять – цілком 
задоволені - 66,7%, радше задоволені - 33,3%. Як результат, здобувачі здебільшого задоволені якістю (формами та 
методами) викладання навчальних дисциплін на ОП.

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

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» до академічних свобод можна віднести три основні свободи: 
свобода досліджень, викладання та отримання знань. Свобода викладання передбачає наступні моменти: 1) 
викладач вільний від інституційної цензури, може мати власну думку, незалежну від установи або системи, в яких 
він працює, має право брати участь у професійних або академічних органах; 2) викладач самостійно визначає, як 
саме читати лекцію, практичне чи іншого типу заняття, та, не зазнаючи обмежень, обирає навчальні матеріали, 
методи, формати викладу. В п. 1.4 «Положення про організацію освітнього процесу» зазначено, що академічна 
свобода є одним із принципів освітньої діяльності нашого Університету. Тобто викладачі самостійно визначають 
структуру і спосіб проведення лекцій, практ., лаб. занять, враховують актуал. наукові, практичні підходи, потреби 
здобувачів, обирають навчальні матеріали, методи, форми викладу, застосовують особистісний підхід в освітньому 
процесі. Для досягнення результатів навчання НПП використовують ефективні інтерактивні методи навчання: доц. 
Онуфрів С. практикує проєктний метод (ОК10), доц. Хоменко  Т. – проблемно-пошукові диспути (ОК 12), доц. 
Войтович Н. -  інтерактивні ігрові форми навчання, фактчекінгові технології (ОК 11). Під час проведення 
лабораторних занять із ОК 14 «Журналістська майстерність» доц. Дворянин П. застосовує методику створення 
аудіовізуального контенту, доц. Габор Н. – проблемно-орієнтовані методи.

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 мети, змісту, очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є публічною і 
розміщується 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/2021/12/OPP-mahistr-2020.pdf  ), 
розкладом занять (https://journ.lnu.edu.ua/students/schedule ), інформацією про викладачів 
(https://journ.lnu.edu.ua/about/staff ). Зміст окремих освітніх компонентів, форми та критерії оцінювання 
відображені у навчальних програмах та силабусах навчальних дисциплін. 
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/navchalno-metodychne-zabezpechennya). Окрім того, на першій лекції викладач 
інформує здобувачів про мету та зміст навчальної дисципліни, а також передбачені змістові модулі. Під час першого 
практичного заняття – озвучує очікувані результати та критерії оцінювання. Інформацію про мету, зміст та очікувані 
результати навчання розміщують в електронних курсах дисциплін системи електронного навчання ЛНУ. Викладачі 
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кафедри  консультують здобувачів щодо складних питань навчальних модулів або окремих аспектів їх практичного 
застосування, планування та реалізації наукової роботи, обговорення завдань самостійної роботи.

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

Здобувачі беруть участь у заходах з науково-дослідної діяльності в Україні та за кордоном на засадах академічної 
свободи. ОП та НП передбачає  час для самостійної роботи в межах окремих дисциплін та написання 
кваліфікаційної роботи. Ефективність поєднання навчання та наукових досліджень підтверджують публікації 
здобувачів у зб. Наук. праць та мат. Конф., зокрема, спільні публікації здобувачів і викладачів: студ. Р. Білоус та 
проф. В. Лизанчук, доц. О.Білоус; студ. А. Коник  та доц. Н. Войтович; І. Орнат та доц. Х. Дацишин.  Здобувачі 
Дармограй Т., Гнат М., Доскоч А. взяли участь у XIII Міжн. наук. конф. «Medialne wyzwania czasu wojny. Media-
informacja-dezinformacja-propaganda» (18.11.2022. м.  Бєльсько-Бяла, Польща) http://surl.li/fjnzf, що підтверджують 
сертифікати http://surl.li/fmfdl. Здобувачі Д. Сікорська, М. Гнат, А. Доскоч взяли участь в наук.-практ. конф. 
студентів та мол. учених «Сучасні реалії журналістики: традиції і виклики» (3.03.2023 р.) http://surl.li/fjxgf 
Результати студ. наук. досліджень публікують у збір. тез конференції (http://surl.li/fjxhf), http://surl.li/fjxhi. Усі 
здобувачі виконують кваліф. роботу, яка є результатом сформованого індивід. наук.-практ. завдання і повинна 
містити елементи наук. новизни. Тему досл. обирають зі сформул. та затвердж. на засід. кафедри переліку, який 
щороку оновлюють відповідно до актуальн. проблем з урахуванням рекоменд. НМР. Студент може запропон. власну 
тему дослідження, що відповідає його наук. інтересам та керівника.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Відповідно до Положення про освітній процес в ЛНУ (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) (п.3.11) оновлення змісту навч. дисц. відбувається регулярно на основі власних наук. досягнень, 
з урахуванням інших досягнень науки та залучення стейкголдерів. Викладачі регулярно проходять стажування в 
наук. та освіт. закладах в Україні та за кордоном. Зміст ОК переглядають на засіданнях кафедр, під час консультацій 
з гарантом ОП. Цьому сприяє публікація навч. посібн, підруч., монографій,  наукових статей, захист дисертацій.  
Оновити ОК дала змогу публікація монографій: Сербенська О. Голос і звуки рідної мови (2020),  Кузнецова О., 
Дацишин Х. Пріоритети мовознавчих досліджень професора Олександри Сербенської (2021) – ОК 2 «Культура мови 
журналіста»; Кость С. Українська військово-політична думка (2022), Слотюк Т. Антиукраїнська суть москвофільської 
преси в Східній Галичині: ідейно-концептуальні засади, структура, еволюція (1900–1939) (2019) - ОК 13 «Текст і 
контекст в друкованих медіа»; Рудик М. Сучасна блогосфера: особливості контенту (2022), Лавриш Ю. Церква у 
нових медіях України: проблеми і пріоритети комунікації. (2017), Лавриш Ю. Укр християнство у цифровому світі: 
виклики та перспективи (2022), стаття Ю. Залізняка «Russia's Social Media Propaganda Warfare»  – ОК 9 «Соціальні 
медіа». Кость С.  «Методологія дослідження соц. ком» (2022) – ОК 4 і ОК 8 «Кваліфікаційна робота». Участь НПП у 
проєкті DESTIN  допомогла суттєво вдосконалити зміст ОК11«Медіабезпека».

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

Одним з пріоритетів Університету, визначених в Стратегії розвитку на 2021-2025 рр., є інтернаціоналізація. Питання 
міжнародного співробітництва регулюються «Положенням про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та 
договорів», «Стратегією міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка»; 
функціонує Відділ міжнародних зв’язків (https://international.lnu.edu.ua/). Доц. Онуфрів С.Т. (гарант ОП) у 2019 р. та 
доц. Лильо Т. Я. у 2020 р.  проходили наукове стажування на кафедрі міжкультурних студій Центрально-Східної 
Європи Варшавського університету. Доц. Залізняк Ю. Б. (01.09.2018-31.05.2019 р.) – Fulbright Scholar Program  
(University of Illinois at Urbana-Champaign) (США, м.Урбана-Шампейн). Досвід міжнародних стажувань НПП 
використовують під час викладання навч. дисциплін на ОП. Доц. Онуфрів С. Т. – керівник молодіжного 
медіапроєкту «Медіаризики і медіаресурси у подоланні травм війни» («Mediarisks and mediaresources in overcoming 
the traumas of war») (01.09.2022 – 01.07.2023) (IRIS, USA). Підписані договори про науково-освітню співпрацю із 
Колегіумом гуманітарних наук Жешувського університету, з кафедрою міжкультурних досліджень Центрально-
Східної Європи Варшавського університету, з Інститутом комунікації Зальцбурзького університету. Здобувачка ОП 
Ірина-Іванна Петрів  взяла участь у програмі Еразмус+ та успішно пройшла стажування у Зальцбурзькому 
університеті (Австрія) впродовж весняного семестру 2022 р.

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?

Контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка здійснюється відповідно до Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка (https://cutt.ly/J8Bgnnh) та Положенн про організацію освітнього 
процесу у ЛНУ імені Івана Франка (п. 7, 8, 9) (https://cutt.ly/x8BgN33). Окрім того, під пандемії та воєнного стану 
контроль та оцінювання навчальних результатів здійснюється згідно з Тимчасовим порядком організації та 
проведення заліково-екзаменаційної сесії й атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних 
технологій у ЛНУ імені Івана Франка (https://cutt.ly/b8BheeX). Вони дають змогу виробити правильну стратегію 
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перевірки рівня набутих знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти, а також своєчасно скоригувати освітній 
процес з дотриманням принципів об'єктивності, систематичності, плановості, єдності вимог, відкритості, прозорості, 
доступності та зрозумілості методики оцінювання. Форми контролю із навчальних дисциплін визначено в ОП, 
навчальному плані, робочих програмах дисциплін та в силабусах. Перевірка й оцінювання результатів навчання 
передбачає поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль відбувається упродовж семестру під час 
виконання практичних завдань, самостійної роботи, усного й письмового опитування, тестування з метою 
оперативного отримання об’єктивних даних про рівень знань, умінь і практичних навичок із навчальної 
дисципліни. У результаті поточного контролю визначається рівень розуміння та засвоєння знань з певної теми й 
уміння застосовувати їх на практиці. За результатами опанування певного змістового модулю передбачено 
здійснення модульного контролю у формі тестування, написання творчої роботи, есе, підготовки індивідуального чи 
групового проекту  або контрольних робіт із запитаннями й завданнями. Семестровий контроль проводиться у 
формі іспитів та заліків в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою дисципліни у 
терміни, встановлені графіком освітнього процесу. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною 
накопичувальною шкалою ЄКТС та вербальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). 
Інформація про успішність доступна, студент може ознайомитися з нею в особистому кабінеті локальної мережі 
«Деканат». Наприклад, при вивченні ОК 10 “Управління медіапроєктами” передбачені такі форми контролю: 
поточний контроль, тобто усні відповіді на практичних заняттях та участь у дискусіях, а також підсумковий 
контроль (іспит в кінці семестру) у вигляді публічної презентації ІНДЗ на конкретну тематику, що забезпечує 
досягнення здобувачами таких програмних результатів навчання - ПРН 02, ПРН 06, ПРН 11, ПРН 12, ПРН 13.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів є прописані в освітній програмі https://journ.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/03/OPP-ZHurnalistyka-2022-mahistr-1.pdf,  навчальному плані https://journ.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/03/2022-navchalnyj-plan-zaochna-forma-magisry.pdf та силабусах, а також відображені у 
розкладі заліково-екзаменаційної сесії https://journ.lnu.edu.ua/students/rozklad-ispytiv.  Критерії оцінювання навч. 
досягнень є прописані у силабусах та роб. програмах навч. дисциплін і оприлюднені на сайті факультету 
https://journ.lnu.edu.ua/academics/master
Чіткість та зрозумілість форм контр. заходів та критеріїв оцінювання забезпечуються за рахунок відкритого доступу 
до нормат. документів, що регулюють проведення контр. заходів. З огляду на те, що ОП передбачає такі контр. 
заходи як: поточний та підсумковий контроль, в кожному силабусі та в робочих програмах навчальних дисциплін 
визначені чіткі критерії оцінювання, вказано кількість балів, які здобувач вищої освіти може отримати за виконання 
певного виду роботи. Про зміст контр. заходів та критерії оцінювання студентам повідомляє лектор під час першого 
заняття.  також періодично нагадує студентам про терміни проведення кожного виду контролю. Для виконання 
підсумкових самост. творчих робіт, написання есе, створення проектів встановлюються чіткі терміни. Чіткість та 
зрозумілість форм контр. заходів і критеріїв оцінювання навч. досягнень студентів забезпечуються: ґрунт. підходом 
до їх планування і формулювання.

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

Інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачі вищої освіти отримують: 1) на 
початку першого заняття з вивчення навчальної дисципліни; 2) ця інформація дублюється також на першому 
практичному, семінарському чи лабораторному занятті з вивчення навчальної дисципліни; 3) на консультації щодо 
проведення контрольного заходу (модульної підсумкової роботи, заліку чи іспиту), 4) безпосередньо перед початком 
проведення контрольного заходу. Окрім того, здобувачі можуть побачити результати поточного та підсумкового 
контролю в особистому кабінеті електронної системи навчання «Деканат». Здобувач вищої освіти самостійно може 
ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів до початку вивчення дисципліни, яка міститься на 
офіційному сайті факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://journ.lnu.edu.ua/academics/navchalno-metodychne-zabezpechennya).

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

На час розробки освітньої програми Стандарту не було. Атестація випускників освітньої програми проводиться у 
формі захисту кваліфікаційної роботи, яка перевіряється на наявність академічного плагіату та розміщується у 
репозитарії на сайті факультету. У проєкті ОПП 2023, відповідно до Стандарту, від 8 листопада 2022 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/11/11/061-Zhurnalistyka.mahistr-
994-08.11.2022.pdf) , передбачено таку форму атестації здобувачів вищої освіти: публічний захист кваліфікаційної 
роботи. 

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

Процедури проведення контрольних заходів регулюються такими документами: Положенням про організацію 
освітнього процесу в у ЛНУ імені Івана Франка (http://surl.li/bfoei); Положенням про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка 
(http://surl.li/bganv); Тимчасовим порядком організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації 
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені 
івана Франка (http://surl.li/ahorp); Порядком повторного вивчення окремих дисциплін (http://surl.li/bgbtz); 
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Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університеті імені Івана Франка (http://surl.li/bgaom), які є у вільному доступі на сайті Університету 
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/ . Окрім цього, інформація 
щодо розподілу балів під час поточного контролю, перелік питань на іспит, критерії оцінювання різних видів 
навчальної діяльності є відображена у силабусах та робочих програмах  навчальних дисциплін  і розміщена у 
вільному доступі на сайті факультету (http://surl.li/fjbop).

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 гарантується дотриманням вимог, передбачених низкою положень, що стосуються 
оцінювання навчальних досягнень, зокрема Положенням про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені 
Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), яке визначає і закріплює 
норми та правила академічної доброчесності науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти Університету. У 
документі деталізовано зобов’язання науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо 
дотримання норм академічної доброчесності. Вони і є підставою для об’єктивно оцінювання. Якщо здобувач вищої 
освіти вважає, що його роботу оцінено необ’єктивно, то має право звернутися до екзаменатора за обґрунтованим 
поясненням, а також з письмовою апеляцією на ім’я декана факультету. Відповідно до такого подання створюється 
комісія, яка після розгляду апеляції може підвищити оцінку або залишити її без змін. Процедури запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів визначені Положенням про апеляційну комісію ЛНУ імені Івана Франка 
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_app_comission-2021.pdf); Положенням про 
екзаменаційну комісію (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf); Положенням 
про комісію з питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). За час дії зазначеної ОП конфлікту інтересів не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюють відповідні пункти Положення про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Зокрема, у п.7.6 Положення вказано, що здобувачам, які 
отримали під час семестрового контролю не більше трьох незадовільних оцінок, дозволяють ліквідувати академічну 
заборгованість не пізніше початку наступного навчального семестру. Процедура повторного проходження 
контрольних заходів передбачає перездачу у формі талонів. Талон форми № 1 здобувач отримує, якщо не з’явився 
на залік чи іспит, талон форми № 2 – якщо не набрав потрібну кількість балів. Талон форми К (комісія) – дає 
можливість повторно скласти залік чи іспит перед комісією у складі 3 осіб. Пункт 8 цього Положення гарантує 
студенту повторне проходження окремих дисциплін за осінній семестр (І, ІІІ, V, VII, IX), навчальну програму яких 
студент не виконав у повному обсязі. Повторне вивчення курсу регламентується також Порядком повторного 
вивчення окремих дисциплін (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). 
Повторний підсумковий семестровий контроль (перескладання) проводиться в такій самій формі як і первинний. 

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

Якщо здобувач вищої освіти вважає, що його відповідь на іспиті чи під час проведення модульного контролю тощо 
оцінено необ’єктивно, тобто, на його думку, оцінку від «F» до «В» або «А» за шкалою ECTS занижено, то він може 
подати апеляцію. Апеляційну заяву здобувач вищої освіти подає особисто в письмовому вигляді в день оголошення 
результатів, але не пізніше 16:00 наступного робочого дня після проведення контрольного заходу. Процедуру  
розгляду апеляційних заяв прописано в Положенні про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої 
освіти Львівського національного університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf). Положення «регламентує порядок створення апеляційної комісії, 
визначає принципи її роботи, процедуру апеляції результатів підсумкового контролю, що включає в себе 
семестровий контроль та державну атестацію здобувача вищої освіти».  Процедура розгляду апеляційних заяв 
відбувається на двох рівнях: факультетському та загальноуніверситетському.  Здобувач може оскаржити рішення, 
прийняте під час розгляду його заяви на факультетському рівні, звернувшись з відповідною заявою до 
загальноуніверситетської апеляційної комісії у терміни, прописані в Положенні. Здобувач вищої освіти, який подав 
апеляцію, може бути присутнім при розгляді апеляційною комісією своєї заяви. Випадків оскарження результатів 
оцінювання на цій ОП не було.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка відображено у низці документів. Це, зокрема, Положення про забезпечення академічної 
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf); Кодекс академічної доброчесності Львівського національного 
університету імені Івана Франка, який містить Декларацію про дотримання академічної доброчесності працівником 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка та Декларацію про дотримання академічної 
доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Здобувачі 
вищої освіти отримують інформацію про дотримання академічної доброчесності від викладачів уже на першому 
занятті з кожної навчальної дисципліни  Перед написанням кваліфікаційної роботи вони підписують Декларацію 
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про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка. 

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

У Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувається перевірка текстових документів на 
наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів користувача. 
Така перевірка сприяє запобіганню академічному плагіату та порушенню дотримання принципів академічної 
доброчесності. Магістерські роботи здобувачів вищої освіти перевіряють за 30 днів до початку захисту робіт. Для 
цього здобувачі освіти мають у визначений термін подати магістерські роботи в електронному форматі .doc або .pdf  
відповідальному за систему «StrikePlagiarism.com» на кафедрі чи в деканаті. Після перевірки здобувач освіти може  
ознайомитись із звітом подібності, списком коментарів та рішенням наукового керівника. Студенту надається 
можливість виправлення в разі виявлення порушень: некоректного цитування, відвертого плагіату, відсутності 
покликів та ін. Після виправлення робота має повторно пройти перевірку в системі Strike Plagiarism.com. 
Позитивний результат повторної перевірки дає підстави допустити магістерську роботу до захисту. Уповноважена 
особа з питань дотримання академічної доброчесності в Університеті - Іван Куньо. На факультеті є відповідальна 
особа, яка здійснює перевірку робіт на плагіат.

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

Академічна доброчесність - один з пріоритетних напрямків діяльності Університету. Учасників освітнього процесу 
ознайомлюють з основними принципами Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), Кодексу академічної доброчесності ЛНУ імені Івана Франка. 
Декларацію про дотримання академічної доброчесності здобувачі підписують перед написанням кваліфікаційної 
роботи. Про академічну доброчесність, плагіат та рекомендації стосовно його уникнення йдеться на ОК 5 «Методика 
та організація наукових досліджень», ОК 4 «Методологія  дослідження соціальних комунікацій», ОК 3 «Теорія та 
історія соціальних комунікацій». А також в різних заходах: здобувачі та НПП взяли участь у міжуніверситетському 
круглому столі «Академічна доброчесність та виклики науки у часи війни: український досвід та європейські 
практики»  (7.11.2022) https://journ.lnu.edu.ua/news/akademichna-dobrochesnist-spilnyy-dosvid-ukrainskykh-
universytetiv-ta-zhurnalistskoi-osvitnoi-spilnoty; голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих вчених Університету С. Пих обговорив зі здобувачами як боротися із недоброчесністю в освітній спільноті 
https://journ.lnu.edu.ua/news/zustrich-studentiv-na-temu-akademichnoi-dobrochesnosti.

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

Для протидії порушенням академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
існує низка документів, у яких передбачено відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності. 
Передовсім, це Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франк (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), у пункті 5 якого чітко 
визначено порядок перевірки на наявність порушень академічної доброчесності, а в пункті 7 (Академічна 
відповідальність) визначені основні види академічної відповідальності здобувачів вищої освіти, а саме: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього 
компонента освітньої програми; відрахування із закладу вищої освіти; позбавлення академічної стипендії; 
позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; призначення додаткових контрольних 
заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо); повідомлення батькам чи 
іншим особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за навчання; внесення до реєстру порушників 
академічної доброчесності. Випадків порушення академічної доброчесності на ОП «Журналістика» не було.

6. Людські ресурси

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

Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників на факультеті журналістики здійснюється 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та «Порядку проведення конкурсного 
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету 
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf ). Відповідні накази 
ректора Університету публікують на офіційному сайті Університету, а оголошення про заміщення вакантних посад 
друкують у газеті «Високий Замок». Претенденти на заміщення вакантних місць проводять відкриту лекцію 
(доценти, професори) або практичне заняття (асистенти) про що повідомляється на сайті факультету. На засіданні 
кафедри оцінюють педагогічно-методичну та наукову компетентність претендента. Під час обговорення 
враховуються наукові здобутки, зокрема кількість опублікованих статей в українських та закордонних фахових 
виданнях, виданих навчальних посібників, підручників, монографій, а також виступи на наук.-практ. конференціях 
та у медіа. Раз на п’ять років викладачі повинні пройти стажування за напрямом ОП. Звертають увагу на 
рекомендації колег та відгуки студентів. Враховується також наук. ст., вч. звання, досвід наук.-пед. роботи. 
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Результати кафедр. голосування передаються на розгляд Вч. ради ф-ту журналістики, яка таємним голосуванням 
рекомендує асистентів і доцентів. Професорів обирає Вч. рада Університету після рекомендації Вч. ради ф-ту. 

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

Для організації та реалізації освітнього процесу підготовки здобувачів з роботодавцями укладено Договори про 
співпрацю https://journ.lnu.edu.ua/academics/master. Більше 50 редакцій є базами для проходження виробничої та 
переддипломної практик. Окремо сформована база випускників та роботодавців 
(https://journ.lnu.edu.ua/students/career). Систематично відбувається залучення роботодавців до формування ОП,  її 
змін та корекції через рецензування та надання відгуків як на етапі розроблення ОП, так і в процесі її 
функціонування. Це відображено у наданих рецензіях  редакторки відділу кореспондентської мережі газети «День» 
О. Стукало, директорки ТРК «Перший Західний» О. Цап, кореспондентки української служби «Радіо Свобода» Г. 
Терещук, головної редакторки сайту «Локальна історія» А. Броди, головної редакторки газети «Високий Замок» Н. 
Балюк, редактора газети «Народна думка» Р. Смілки. http://surl.li/flzxe. До проєктної групи ОП долучено Ірину 
Кончак, випускницю магістратури, редакторку новинного відділу The Ukrainians Media. Журналісти-практики  є 
активними співогранізаторами щорічної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. На другий 
день конференції вони проводять майстер-класи для здобувачів та дискутують важливі питання журналістської 
освіти  http://surl.li/flzvb. Тривалий час продуктивною є співпраця факультету та ЛОО НСЖУ у щорічному конкурсі 
«Перша удача». У 2022 р. цю премію отримала здобувачка Дарина Романишин http://surl.li/flznf.

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

На ОП на постійній основі викладають журналісти-практики: Парасковія Дворянин, виконавчий директор 
медіахолдингу «Люкс», Юрій Залізняк, локальний продюсер ABC, Юліана Лавриш, редактор веб-ресурсу «Духовна 
велич Львова» та редактор сайту «Капеланство. Інфо». Здобувачі ОП мають можливість брати участь у численних 
заходах: майстер-класах, онлайн-зустрічах, вебінарах, які проводять запрошені спікери, журналісти-практики. 
Зокрема, відбулися зустрічі здобувачів із В. Ляскою та А. Бродою, редакторами журналу і сайту «Локальна історія» 
http://surl.li/flwsc, з головною редакторкою «Високого Замку» та блогеркою Наталією Балюк http://surl.li/eugkf, 
журналістом В. Портніковим https://www.youtube.com/watch?v=g7DMoW5DZ_8, А. Куликовим, ведучим «Сніданку 
1+1» Є. Гордєєвим https://www.youtube.com/watch?v=RiNC_RHu0wQ,  журналістом Андрієм Яніцьким 
https://journ.lnu.edu.ua/news/zustrich-z-andriiem-yanitskym, Парасковією Дворянин http://surl.li/flynw, Андрієм 
Шевченком, який ознайомив здобувачів із особливостями роботи Медіацентру «Україна» для іноземних журналістів 
http://surl.li/flxzl, головним редактором газети «День» Ларисою Івшиною. За ініціативи Н. Войтович здобувачі 
взяли участь у проєкті сайту WPROST та Варшавського університету  «Щоденники війни», де публікували свої 
матеріали. З перших днів війни з ініціативи Я. Табінського та здобувачів ОП створено новий медіапроєкт «SoloWay», 
мета якого інформувати іноземну аудиторію про війну в Україні різними мовами 
https://journ.lnu.edu.ua/news/mediaproiekt-soloway-vid-zadumu-do-realizatsii.

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

В Університеті для викладачів ОП створені сприятливі умови для проходження стажування та підвищення 
кваліфікації. Упродовж січня-червня 2022 р. викладачі ОП - Т. Хоменко, І. Скленар, П. Алекандров, С. Онуфрів, М. 
Рудик, Х. Дацишин - пройшли курси «Вдосконалення викладацької майстерності», що відповідно підтверджують 
сертифікати (6 кредитів, 180 год). http://surl.li/fmgnu. Ю. Лавриш – «Крос-культурна та професійна комунікація» / 
Intensive Excellence Programin Higher Education «Cross-culturaland Professional 
CommunicationforUniversityAcademics”, які були організовані на базі ЛНУ імені Івана Франка DAAD, BritishCounsil. 
Упродовж вересня-грудня 2022 р. 13 викладачів (Александров П., Більовська Н., Війтович Т., Войтович Н., Дворянин 
П., Мельник Ю., С. Онуфрів, З. Погранична, М. Рудик, Т. Слотюк, Я. Табінський, Г. Яценко, М. Яцимірська) успішно 
опанували методики викладання, оцінювання, використання сучасних онлайн-систем у журналістському процесі, 
візуалізацію, групову динаміку на курсі «Сучасні методи та інструменти у викладанні журналістики» Journalism 
Teachers`Academy (JTA) за підтримки ГО «Український інститут медіа і комунікації» і Deutshe Welle Academie 
http://surl.li/fjvue. В межах Угод про співпрацю між Університетом та закордонними університетами пройшли 
міжнародні стажування у Варшавському університеті (С. Онуфрів, Т. Лильо), в Інституті полоністики та 
журналістики Жешувського університету (Т. Слотюк, Н. Войтович). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацької майстерності стимулюється розробленою системою морального і матеріального заохочення 
викладачів. Систему стимулювання викладацької майстерності забезпечують Положення про нагороди, звання і 
преміювання  http://surl.li/flztq. Зокрема, Положення про Відзнаку Львівського національного університету імені 
Івана Франка «Медаль Івана Франка» http://surl.li/evuqm; Положення про звання ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР (Doctor 
Honoris Causa) http://surl.li/flztn; Положення про почесне звання «Заслужений професор ЛНУ ім. І. Франка»  
http://surl.li/flzth; Положення про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наук 
здобутки http://surl.li/djyid; Положення про мотиваційний фонд ЛНУ ім. І.Франка; http://surl.li/evupv. Додаткові 
грошові виплати здійснюються згідно з розділом 3 Колективного договору http://surl.li/flzsm. На ОП працюють 4 
заслужені професори: І.В.Крупський, В.В.Лизанчук, Й.Д. Лось, О.А.Сербенська. Проф. Яцимірська М.Г., доц. Габор 
Н.Б., доц. Капелюшний А.О. отримали Подяки МОНУ, доц. І. Паславського нагородили Почесною грамотою Держ. 
ком. з пит. телеб. і радіомовлення, доц. О. Романчук став лауреатом 2 премій (ім.  В.Чорновола  та ім.С.Бандери). До 
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дня Університету в номінації «Найкращий навч. пос. гуманіт. напряму 2021-2022 навч. р.»  нагородили проф. Костя 
С.А. за посібник «Українська військово-політична думка» та доц. Рудик М.С. за навч. пос. «Сучасна блогосфера: 
особливості контенту».  http://surl.li/flzms.

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?

Матеріально-технічне забезпечення ОП здійснюється шляхом використання в навчальному процесі аудиторних 
приміщень, які є власністю Університету. Основні заняття для реалізації ОП відбуваються на факультеті 
журналістики – це лекційні аудиторії, комп’ютерні класи, мультимедійна лабораторія «Контент і технології» 
https://journ.lnu.edu.ua/laboratory/kontent-i-tekhnolohii, лабораторія сучасних медіатехнологій, студентське 
телебачення Franko-TV https://lnu.edu.ua/360-ctudentski-media/. Аудиторний фонд факультету складає 18 
аудиторій. У відповідності до реалізації ОП Наукова  бібліотека університету(https://libraria.ua/about/) забезпечує 
системне та якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування здобувачів: доступний електр. каталог і WІ-FI. 
Бібліотека факультету журналістики станом на 1.11.2022 р. налічує 8207  екземплярів книг.  Бібліотечні фонди 
містять літературу зі спеціальності, а також студенти мають відкритий доступ до фахових видань факультету 
журналістики (Вісник Львівського національного університету: Серія Журналістика, наук. збірник «Теле і радіо-
журналістика»), щорічних збірників тез звітної конференції: «секція Журналістика». Сприяє електронному 
навчанню й віртуальне навчальне середовище Moodle. На факультеті журналістики діє малий видавничий центр та 
студ. простір (ауд.406 а). Навч.-метод забезпечення   ОП   включає навч. плани, РПНД, силабуси, методичні 
матеріали, навчальні посібники.

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 ОП мають безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання та 
наукової діяльності в межах ОП, зокрема доступ до мережі Інтернет. Виявлення і врахування потреб та інтересів 
здобувачів вищої освіти ОП в Університеті відбувається за допомогою моніторингу, проведення опитувань 
здобувачів ОП. Факультет журналістики отримав 69 ліцензійних акаунтів Zoom для проведення онлайн лекцій, 
зустрічей, круглих столів, семінарів, Вчених рад. Працює Наукове товариство студентів факультету журналістики, 
функціонує Наукове коло кафедри ТПЖ. Так, наприклад, за результатами опитування  здобувачі в основному 
задоволені забезпеченням необхідними для підготовки до занять інформаційними ресурсами (цілком задоволені 
44,4%, радше задоволені 33, 3%); забезпеченням доступу та безперебійної роботи мережі Інтернет цілком задоволені 
55,6; радше задоволені – 44,4%  здобувачів. Забезпечення лабораторіями / залами / комп’ютерними класами 
задовольняє 88,8; задоволеність забезпеченням комп’ютерною технікою є дещо нижча і становить: 22,2% - цілком  
задоволені, 44,4% - радше задоволені, 33,3% радше не задоволені. https://journ.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/03/Zvit-oputuvannya-OPP-Zhurnalistyka-magistry-denna-.pdf

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

Для забезпечення  безпечності освітнього середовища в університеті діють: відділ охорони праці 
https://lnu.edu.ua/department-of-labour-protection/; служба пожежної безпеки https://lnu.edu.ua/fire-safety-service; 
відділ з питань надзв. ситуацій https://lnu.edu.ua/emergency-department/; психологічна служба 
https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/psychological-service/; медпункт (Університетська, 1, 
ауд. 067), де можна отримати  першу медичну допомогу. До послуг студентів також 10 міська лікарня (вул. Бой-
Желенського 14, 032 238-60-44). Санітарно-техн. стан всіх приміщень відповідає чинним вимогам їх експлуатації. 
Забезпечено необхідний санітарний, тепловий, протипожежний режим. На фак-ті є укриття (137.7 м2), в якому є 
вода, разові склянки, аптечки, вогнегасники, а також туалетні кімнати, лавки, стільці тощо. На кожній кафедрі 
також є аптечки для надання першої медичної допомоги, дезінфектори та вогнегасники. Регулярно для НПП та 
здобувачів проводиться інструктаж щодо правил пожежної безпеки та поводження з технікою. Для здобувачів 
Психологічна служба періодично проводить тренінги та семінари, видає дидактичні матеріали 
(https://cutt.ly/C3YufJK). В межах факультету також відбуваються подібні заходи (https://cutt.ly/L8hm2Bc). 13-17 
березня 2023 року в Університеті заплановано цикл семінарів-тренінгів «Безпека освітнього процесу в умовах 
воєнного стану» https://lnu.edu.ua/tsykl-seminariv-treninhiv-bezpeka-osvitnoho-protsesu-v-umovakh-voiennoho-stanu/.

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?

Механізми надання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачам 
забезпечує керівництвом Університету в цілому та ф-ту зокрема. Всі адміністративні питання здобувачі можуть 
вирішити в деканаті факультету (вул. Генерала Чупринки, 49, каб. 201). Професорсько-викладацький  склад 
факультету журналістики   надає освітню підтримку кожному здобувачу вищої освіти у питаннях, що безпосередньо 
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стосуються організації навчального процесу. Викладачі, що забезпечують реалізацію ОП, налагоджують 
індивідуальну комунікацію зі студентами. Передбачено спеціальні години для індивідуальних консультацій з метою 
освітньої, організаційної, інформаційної підтримки здобувачів. Для освітньої підтримки здобувачів діє Наукове 
товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке допомагає розкривати науковий та творчий 
потенціал здобувачів, розвиває  у них наукове мислення і навички  дослідницької роботи. Для  вирішення питань 
щодо навчання і побуту, захисту їхніх прав та інтересів функціонують органи студентського самоврядування, як от 
студентський уряд, студентський відділ, первинна студентська профспілкова організація тощо.  Що стосується 
вирішення соціальних питань, то з ними здобувач освіти може звернутися до комісії з соціального страхування, 
профспілкової організації, а консультативна підтримка надається як збоку керівництва факультету, так і  
юридичним відділом, відділом розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом, психологічною службою тощо. 
Інформаційна підтримка здобувачів реалізується за допомогою таких ресурсів, як сайт Університету, факультету, 
корпоративна електронна пошта, доступ до бібліотечних ресурсів, телеграм-канали, сторінки у ФБ. До 
консультативної підтримки долучаються також випускники, які беруть участь у позанавчальних заходах 
університету, роботодавці - під час організації відповідних занять і круглих столів, де вони діляться власним 
досвідом роботи в галузі, що сприяє професійному зростанню здобувачів. В Університеті діє відділ міжнародних 
зав’язків, який постійно інформує та консультує здобувачів щодо можливості академічної мобільності. Для 
моніторингу потреб та інтересів здобувачів вищої освіти проводяться опитування та зустрічі з керівництвом 
факультету. Так, за результатами опитування: 77,8 % здобувачів цілком задоволені поінформованістю щодо 
реалізації права на мобільність, 11,1% - радше задоволені; 66,7 % здобувачів цілком задоволені  вчасністю 
інформування про навчальні, наукові та позанавчальні заходи: тренінги, вебінари, конференції, виступи зарубіжних 
лекторів; можливість комфортної комунікації з викладачами є висока і становить 66,7% (повністю погоджуються) та 
33,3% (радше погоджуються), комунікація з одногрупниками доволі висока і становить понад 80%. Здобувачі є 
поінформовані куди звертатися у разі виявлення порушення правил академічної доброчесності (66,7%) і високо 
оцінюють інформаційну кампанію щодо академічної доброчесності в Університеті (77,8%).

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)

Львівський національний університет імені Івана Франка створює умови для реалізації права на освіту для осіб з 
особливими освітніми потребами https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-
inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/. Корпуси Університету обладнані спеціальними 
пандусами, окремі корпуси мають ліфти,  є переносний сходовий підйомник PTR-130, у Науковій бібліотеці доступна 
навчальна та наукова літератури у зручних форматах для людей із вадами зору. У практиці факультету на інших 
освітніх програмах були поодинокі особи з інвалідністю. Варто зазначити, що керівництво факультету, методисти 
денного і заочного навчання докладають усіх зусиль, щоб здобувачі освіти могли комфортно навчатися. У кожному 
окремому випадку це індивідуальний підхід до студента, відкритість до діалогу, гнучкість і зичливість. Додатково 
питання супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
регламентуються Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf  На ОП немає здобувачів вищої освіти з особливими освітніми 
потребами.

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 врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті діє Комісія з питань етики та професійної діяльності 
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/, яка є колегіальним органом, діє на підставі відповідного 
Положення   https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf, сприяє розв’язанню 
конфліктних ситуацій між членами університетської спільноти. Завданнями комісії є розв’язання конфліктних 
ситуацій у зв’язку з корупційними проявами. Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції – 
доцент Ірина Богданівна Іваночко.  На сайті університету є інформаційна сторінка про запобігання корупції 
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/. Зокрема, якщо відомо про 
випадки вчинення корупційного правопорушення, здобувач  може анонімно зателефонувати на «гарячу лінію» +38 
(032) 239-42-61 або написати на пошту уповноваженій особі iryna.ivanochko@lnu.edu.ua . Окрім цього, завданням 
Комісії є розв’язання конфліктних ситуацій, пов’язаних із гендерним насильством, дискримінацією чи домаганням. 
До вирішення таких конфліктів долучають фахівців Психологічної служби. 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, а також  звернутися усно чи 
письмово  до керівництва факультету або гаранта ОП. 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, обговорюють на засіданнях кафедр та засіданнях вченої ради факультету. Упродовж 
роботи чинної ОП не було зафіксовано жодних скарг на булінг, дискримінацію чи публічне приниження,  
прецедентів для застосування процедур врегулювання конфліктних ситуацій не було.
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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 відбуваються 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/ 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд та оновлення ОП здійснюється робочою групою за рекомендаціями різних груп стейкхолдерів (здобувачів, 
випускників, НПП, роботодавців тощо). Рекомендації щодо змін до освітньої програми можуть надходити у 
результаті опитування або під час робочих зустрічей, розширених засідань кафедри, круглих столів, конференцій 
тощо. У 2022 рр. ОПП була суттєво оновлена відповідно до рекомендацій стейкголдерів. Зокрема, за рекомендацією 
головної редакторки сайту «Локальна історія» Аліни Броди було впроваджено ОК 10, а за рекомендацією головної 
редакторки газети «Високий Замок» Наталії Балюк  ОК 9, пропозиції здобувачів спонукали до появи нової ОК 11. 
НПП розробили 24 нові вибіркові дисципліни. Підставою для перегляду ОПП є затвердження Стандарту. Так, 
наприклад, Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня в.о. був затверджений 8.11.2022 року. Впродовж 
грудня 2022 року – лютого 2023 року робоча група проводила зустрічі зі стейкхолдерами з приводу приведення 
ОПП до вимог Стандарту. Результатами цієї співпраці став Проєкт ОПП.

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 вищої освіти факультету журналістики залучені до процесу періодичного перегляду ОП насамперед через 
студентське самоврядування та безпосередню участь у засіданнях кафедр та вченої ради факультету журналістики. 
Через своє представництво у вченій раді факультету, науково-методичній та вченій радах студенти вносять свої 
пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення ОП факультету. Зокрема здобувачка другого (магістерського) рівня 
вищої освіти Бережненко Ангеліна є в.о. голови Студентського уряду Університету, а також членом робочої групи із 
розробки та оновлення освітньо-професійної програми за спеціальністю 061 «Журналістика». Пропозиції та 
зауваження здобувачів щодо удосконалення ОП розглядають на засіданнях кафедр, вченої ради факультету, 
навчально-методичної ради, робочої групи із розробки та оновлення освітньо-професійної програми. 
https://journ.lnu.edu.ua/news/fokus-hrupy-obhovoryly-vymohy-do-standartu-ta-propozytsii-do-proiektu-osvitnoi-
prohramy, https://journ.lnu.edu.ua/news/zdobuvachi-vzialy-uchast-v-obhovorenni-proiektu-osvitnoi-prohramy. Також 
здобувачі вищої освіти беруть участь в опитуваннях щодо визначення рівня задоволеності студентів ОП. Такі 
опитування проводить Центр забезпечення якості освіти ЛНУ ім. І. Франка, а також НПП в кінці семестру.

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

Діяльність студентського самоврядування регламентується положенням про студентське самоврядування 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/09/POLOZHENNYA-2022.pdf). Представники студентського самоврядування факультету 
журналістики беруть участь у засіданнях кафедр та вченої ради факультету журналістики, що дозволяє їм 
висловлювати свої пропозиції щодо вдосконалення ОП, зокрема щодо змісту освітніх компонентів, структури 
навчального плану, введення нових навчальних курсів, спрямованих на поглиблення фахової підготовки або 
набуття м’яких навичок, які будуть необхідні у побудові журналістської кар’єри. Окрім цих питань студентське 
самоврядування бере участь у призначенні академічних стипендій, організації дозвілля здобувачів, їх побуту та 
харчування. З органами студентського самоврядування погоджують відрахування здобувачів та переведення на 
бюджетну форму навчання. Представники студентського самоврядування є членами вченої ради факультету 
журналістики та Вченої ради Університету.

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

Процес співпраці з роботодавцями реалізовано через підписання двосторонніх Договорів про співпрацю з 
редакціями. Факультет журналістики систематично проводить зустрічі з роботодавцями, під час яких обговорюють, 
зокрема, і питання вдосконалення ОП. Процедури формування та перегляду ОП передбачають залучення 
представників різних медіакомпаній, які є потенційними роботодавцями для випускників факультету 
журналістики. Наприклад, головна редакторка газети «Високий Замок» Наталія Балюк запропонувала ввести в 
освітній процес навчальну дисципліну «Соціальні медіа». 
На доцільності запровадження курсу «Управління медіапроєктами» наголосила головна редакторка сайту 
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«Локальна історія» Аліни Брода. Наповнити дисципліни тематикою щодо практичного застосування інструментів 
фактчекінгу: пошуку та перевірки інформації, а також з цифрової безпеки журналістів запропонувала Ольга Цап, 
головна директорка ТРК «Перший західний» Ця пропозиція  розширила тематику ОК «Медіабезпека» (протокол 
№1 від 15.06.2022 р.). Загалом всі рекомендації стейкголдерів спрямовані на поглиблення набуття здобувачами 
професійних компетентностей.  Також представники медіакомпаній беруть участь в опитуваннях щодо визначення 
рівня їхньої задоволеності кадрами - випускниками факультету журналістики. Такі опитування щорічно проводить 
Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Львівського національного університету імені Івана Франка.

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

В ЛНУ ім. І.Франка активно працює  Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом, який систематично 
проводить збір інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників Університету. 
Основними завданнями Відділу є сприяння студентам і випускникам у працевлаштуванні та розвитку їхньої кар’єри, 
інформування їх про вакантні робочі місця, налагодження співпраці із роботодавцями, ведення бази даних 
контактів роботодавців тощо. Адміністрація та викладачі факультету журналістики заохочують випускників до 
участі в опитуваннях, які систематично проводить Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом, а також 
проводять власний моніторинг працевлаштування та кар'єрного росту випускників факультету. Деяких з них 
запрошують на зустрічі із студентами факультету журналістики, з метою розповісти  про свій досвід 
працевлаштування. На факультеті створена Асоціація випускників факультету журналістики 
https://journ.lnu.edu.ua/about/asotsiatsiya-vypusknykiv, представники якої на зустрічах із здобувачами діляться 
професійними здобутками та напрацюваннями. Кожного року оновлюється база випускників факультету 
https://journ.lnu.edu.ua/students/career/baza-vypusknykiv.

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?

Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає проведення низки процедур для виявлення недоліків 
в освітній програмі або освітній діяльності  і їх усунення. Зокрема, що стосується відкриття нової освітньої програми 
чи оновлення діючої – це проведення експертизи якості освітньої програми, яка включає перевірки збалансованості 
та реалістичності програми, раціональності розподілу кредитів, повноту документального забезпечення та 
відповідність освітньої програми Ліцензійним умовам;   організаційний супровід процедури періодичного перегляду 
освітніх програм; інформаційне забезпечення в частині внутрішньої акредитації та експертизи освітніх програм.  
Щодо освітньої діяльності - це розроблення та впровадження в освітній процес нормативних документів з питань 
якості освіти,  здійснення моніторингу ресурсів забезпечення освітнього процесу, зокрема навчально-методичних 
матеріалів, проведення опитування  здобувачів щодо задоволеністю ОП та її компонентами, організацією освітнього 
процесу, викладацьким складом тощо,  проведення опитування випускників та роботодавців, проведення 
рейтингування НПП, створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату; забезпечення публічності інформації тощо. Моніторинг здійснюється на локальному і 
загальноуніверситетському  рівнях. Локальний моніторинг здійснюється членами робочої групи програми із 
залученням представників органів студентського самоврядування, студентів, роботодавців. Відповідальність за 
організацію і проведення локального моніторингу ОП покладається на її гаранта. Результати локального 
моніторингу не менш як один раз рік обговорюються на вченій раді факультету. Організація і здійснення 
загальноуніверситетського моніторингу, метою якого є узагальнення та поширення кращих практик в межах 
Університету, своєчасне виявлення негативних тенденцій, допомога у формуванні відомостей про самооцінювання 
освітньої програми для акредитації та формування фактологічної бази для акредитації, покладається на Центр 
забезпечення якості освіти спільно з відділом моніторингу та навчально-методичну комісію Вченої ради 
Університету. В результаті загальноуніверистетського моніторингу освітніх програм та проведеного аналізу було 
запропоновано внести такі зміни: перенести із вибіркових дисциплін у нормативні «Журналістську майстерність», 
натомість з нормативних дисциплін у вибіркові  «Соціальну інформатику», «Прикладні соціально-комунікаційні 
технології», «Освіта і документознавство в епоху глобалізму». Окрім цього, мали місце випадки, коли викладачі 
рекомендували здобувачам застарілі джерела з ОК, відповідно, на засіданнях кафедри було обговорено проблеми, 
оновлено  список рекомендованих джерел до ОК, внесенням змін у силабуси.  

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?

Освітня програма «Журналістика» акредитується вперше.

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

До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП змістовно залучені всі учасники академічної спільноти. На 
засіданнях кафедр факультету журналістики  розглядаються питання підвищення кваліфікації, стажування , 
результатів наукової роботи та їх впровадження в освітній процес з метою забезпечення високої якості навчання за 
ОП.  На засіданнях Вченої ради НПП факультету, представники студентського самоврядування активно 
обговорюють і погоджують позиції ОП. При внесенні змін до ОП враховуються результати опитування викладачів, 
випускників, роботодавців, студентів щодо якості освітнього процесу.  Метою моніторингу якості навчальних 
дисциплін є забезпечення зворотного зв’язку від здобувачів освіти, відстеження та аналіз динаміки надання освітніх 
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послуг та формування пропозицій стосовно вдосконалення освітнього процесу. Звіти з результатами опитування в 
узагальненому вигляді надають деканові факультету, заступнику декана з навчально-методичної роботи та гаранту 
освітньої програми для їхнього інформування та, відповідно, прийняття ними необхідних рішень щодо покращення 
освітнього процесу та змісту навчальної програми. Для забезпечення якості ОП залучено як рецензента 
представницю академічної спільноти із іншого ЗВО – доктора наук із соціальних комунікацій, проф. Е. Огар, 
завідувачку кафедри журналістики, зв’язків з громадськістю та реклами Української академії друкарства.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Розподіл відповідальності між різними структ. підрозділами університету щодо процесів та процедур внутр. забезп. 
якості освіти регламентує Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти http://surl.li/fjwnl, де 
визначено два рівні контролю: університетський та факультетський. Так, наприклад, ректор, проректори, Вчена 
рада та ЦЗЯО здійснюють контроль якості на ун-му рівні. ЦЗЯО спільно з Центром моніторингу здійснюють 
моніторинг якості навч. дисциплін зокрема та якості освітнього процесу. Навч.-метод. відділ розробляє метод. 
матеріали та рекомендацій щодо навч. планів, робочого графіку освітнього процесу на відповідний навч. рік, 
організовує формування пед. навантаження та  його перевірку, проведення практик студентів та підв. кваліфікації 
НПП. Відділ менеджменту ЦЗЯО здійснює контроль за щорічним оцінюванням здобувачів та НПП. Приймальна 
комісія   розробляє прозорі процедури та критеріїв зарахування. Лабораторія контролю якості організаційно-
методичного центру електрон. навчання забезпечує навч.-метод. підтримку та розвиток системи електрон. 
навчання, контроль за якістю підготовлених електрон. ресурсів (електрон. курсів, електрон.видань) тощо.  На 
факультетському рівні контроль за наявністю необхідних ресурсів для забезпечення та організації освіт. процесу, 
формування ОП, навч. та роб. планів, забезпечення перевірки кваліфік. студ. робіт на наявність плагіату  
покладений на  вчену раду, декана факультету, його заступників, завідувачів кафедр, НПП, НМК.

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?

Регулювання прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу у ЗВО здійснюється на основі таких документів: 
«Статут Львівського національного університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf),
 «Колективний договір на 2021–2024 роки» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/kol-dogovir-2021.pdf), 
«Правила внутрішнього розпорядку Львівського національного університету імені Івана Франка» 
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ,
 «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), 
Положення про факультет журналістики https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/polozhennia-pro-
fakultet.pdf
Ці та інші документи доступні онлайн на веб-сторінці Львівського університету у розділі «Документи Університету» 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/documents/.

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/master 

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/academics/master 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є те, що: 1) ОП кореспондується з актуальними вимогами працедавців до випускників ЗВО 
за спеціальністю 061 «Журналістика»; 2) ОП у своїй основі спирається на чинні тенденції розвитку медійної галузі в 
Україні та світі задля швидкої інтеграції випускників факультету у виробничий процес; 3) реалізація ОП ґрунтується 
на інноваційних підходах до освітнього процесу з метою використання відповідних технологій для досягнення 
поставлених цілей як частини місії та стратегії факультету і ЗВО загалом; 4) ОП посідає одне з чільних місць у 
контексті підготовки молодого покоління укр. журналістів як якісних фахівців в галузі журналістики, що спроможні 
забезпечувати увесь комплекс заходів з метою формування захищеного інформаційного поля держави; 5) орієнтація 
ОП на інтереси здобувачів освіти полягає у гнучкому дозуванні теорії та практики в межах освітнього процесу, що 
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дозволяє студентам опановувати необхідні навички з метою раннього старту у професії – особливу допомогу у цій 
справі надають медіа-партнери, які приймають студентів на практику і дають їм можливість вдосконалити набуті 
знання та вміння; 6) ОП враховує наявність у НПП власного професійного досвіду, їхні можливості поділитися 
наявними техніками журналістської майстерності зі здобувачами; 7) ОП враховує особливості наявної на факультеті 
та в ЗВО мат.-техн. бази як додаткового компонента дієвих методів навчання на основі інф. технологій – за змішаної 
форми навчання зі збереженням інтерактивності комунікації між студентами та викладачами або тренерами в 
межах гостьових лекцій та майстер-класів; 8) ОП акцентує увагу здобувачів освіти на неухильному дотриманні 
політики академічної̈ доброчесності як ключової передумови для об’єктивного оцінювання досягнень здобувачів 
впродовж навчального процесу; 9) ОП забезпечує 56 вибіркових дисциплін, які об'єднані у 8 вибіркових напрямків, 
що максимально сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувача; 10) ОП сприяє набуттю 
апробаційного наукового досвіду у здобувачів, зокрема у спільних з викладачами наукових публікаціях у різних 
виданнях, зокрема у фаховому виданні категорії «Б» - «Віснику Львівського університету. Серія Журналістика».
Серед слабких сторін ОП: 1)  не високий рівень академічної мобільності студентів, зниження якої пов’язане з 
карантинними обмеженнями та повномасштабною війною росії проти України; 2) потреба інтенсифікації 
постійного оновлення матеріально-технічної бази факультету і окремих кафедр відповідно до появи нових 
навчальних дисциплін, що спираються на новітні технології у процесі виробництва новин та інших медіапродуктів; 
3) апробаційне (часткове) викладання професійних дисциплін іноземною мовою з метою вдосконалення мовних 
компетентностей здобувачів; 4) невисокий рівень залученості здобувачів та викладачів до написання грантових 
проектів задля розвитку міжнародної співпраці.

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

Розвиток ОП впродовж найближчих 3 років передбачає постійний перегляд та оновлення змісту й структури ОП у 
тісній співпраці зі стейкголдерами, з урахуванням потреб розвитку галузі й регіонального контексту. Основні 
напрями, які передбачено здійснити для реалізації перспектив ОП: 
1) гнучко коригувати освітні компоненти ОП, впроважувати нові ОК відповідно до рекомендацій стейкголдерів та 
вимог Стандарту (від 8.11.2022 р.) для максимального підсилення практичної підготовки здобувачів;
2) посилити академічну мобільність здобувачів і НПП, активізувати їхню участь в різноманітних міжнародних 
грантових проєктах і програмах; 
3) розширити перелік навчальних дисциплін на ОП, зокрема професійного спрямування, що викладаються 
іноземними мовами з відповідним науково-методичним забезпеченням; 
4) посилити визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті як на на нормативні, 
так і на вибіркові дисципліни ОП;
5) посилити публікаційну активність викладачів ОП у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних 
базах, передовсім у Web of Science і Scopus;
6) атестувати електронні навчальні курси в MOODLE для максимальної реалізації змішаної та дистанційної форм 
навчання;
7) з метою відповідного методичного забезпечення дисциплін в межах ОП наростити кількість навчальних 
посібників, підручників, монографій (включно з електрон. версіями), написаних НПП; 
8) налагоджувати нові форми взаємодії з роботодавцями – не лише в межах студентської практики, а й з погляду 
медіакритичних досліджень – спільно зі здобувачами та НПП; 
9) планомірно оновлювати та вдосконалювати технічне, програмне та інформаційне забезпечення освітнього 
процесу через збільшення кількості та можливостей мультимедійних лабораторій на факультеті з метою опанування 
студентами професійних навичок з мінімальним відривом від освітнього процесу, зокрема через відкриття 
радіостудії для створення студентського онлайн-радіо, практики студентів, виробництва подкастів; 
10) напрацювати практичний досвід взаємодії із закордонними медійниками, інтегруючись в європейський 
журналістський освітній простір для медіадослідників через успішну взаємодію та співпрацю в межах української 
асоціації медіадослідників «Український форум викладачів медіа і журналістики» та через подання заявки 
факультету на вступ до European Communication Research and Education Association (ECREA); 
11) через практикоорієнтоване навчання, збільшення майстер-класів  журналістів-практиків, залучення іноземних 
фахівців гарантувати необхідний професійний досвід здобувачів відповідно до нових викликів українського 
медіаринку воєнної і повоєнної доби.

 

 
          
  

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.
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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: Мельник Володимир Петрович

Дата: 15.03.2023 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

Кваліфікаційна робота навчальна 
дисципліна

Metodychni 
recomendacii-
Kvalifikacijna-

robota.pdf

yvMyH81B9QJvc0Xy
b0er/b67IzfK09bA+

MCASA87jIE=

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

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

практика Metodychni 
rekomendacii-

Vyrobnycha 
(pereddyplomna) 

praktyka.pdf

6edZVuVvCURn2XQ
ZSvuo0ANCqgFmS6
GwC4QBtLc65qs=

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

Виробнича практика практика Metodychni 
rekomendacii-
Vyrobnycha-
praktyka.pdf

7zYCUqKDM3D4LgD
2ioiG/rTK+o6Ut2pcI

VpTjYhYpZ4=

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

Теорія та історія 
соціальних 
комунікацій

навчальна 
дисципліна

Sylabus-Teoriya-ta-
istoriya-socialnych-

komunicacij.pdf

6On4IyzViptb7RNyh
pbegHVbyQjLd6qo9f

o9svikXrg=

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

Креативність 
дискурсивних практик 
публіцистики 
ікультури

навчальна 
дисципліна

Sylabus-Kreatyvnist-
dyskursyvnykh-

praktyk.pdf

QsuodEuawO0ij6u4
wkBGbQka6TlOZn7V

3OIzBgT7NVM=

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

Журналістська 
майстерність

навчальна 
дисципліна

Sylabus_Zhurnalists
ka-majsternist.pdf

KbtpdHCKHer1zwRi
bunQvTHCDjmHYbf
Xaz0WYAb5HXY=

Комп’ютер, мультимедійний 
проєктор, доступ до мережі 
Інтернет, ноутбук,
мобільний телефон чи планшет, 
камера, петлички, освітлення, 
мікрофон.

Методологія 
дослідження 
соціальних 
комунікацій

навчальна 
дисципліна

Sylabus-
Metodologija-
doslidzennia-
socialnych-

komunikacij.pdf

/lG9+wyTvPM6N5Z
Vpz11rt/HsLDXVFsa

DknFjoAKybM=

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

Текст і контекст в 
друкованих медіа

навчальна 
дисципліна

Sylabus-Tekst-i-
kontekst-v-

drukovanych-
media.pdf

lz/2g1Tk6i7L0oW+/
ZVwxS1ikUhYfeRcvkl

lEYERKHE=

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

Методика та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Sylabus-Metodyka-
ta-orhanizatsiia-

naukovykh-
doslidzhen.pdf

UTPrCtMH7IYcTc/Y
6LVo24+ku/BMqt3/s

xZYoB0dqKk=

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

Медіабезпека навчальна 
дисципліна

Sylabus-
Mediabezpeka.pdf

ewcZdkV144Zl8g6x9
yroJIpj2HI6E1Vnws6

vB1TEAfo=

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

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

навчальна 
дисципліна

Sylabus-Inozemna 
mova-English.pdf

8eliVdSv3et7s7M0K7
ucPHspgCgD2in8CG

JPwBGgv3Q=

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

Соціальні медіа навчальна 
дисципліна

Sylabus-Sotsialni-
media.pdf

Z7q0rfSYPW4uwKwq
71Kh1YWssICdfqW9

+Y/TCVqJ8pk=

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



планшет.

Управління 
медіапроєктами

навчальна 
дисципліна

Sylabus-
Upravlinnya-

mediapriyektamy.pd
f

sekqEKjM55koAB8M
hm2gU2Sbk5QkRmL

CB9m4v6aogzk=

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

Культура мови 
журналіста 

навчальна 
дисципліна

Sylabus-Kultura-
movy-

zhurnalista.pdf

8p9ythEXFJ6V0P2x
x/nR3u82dxcjNerDI

mq9RO7QJ0c=

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

 
* 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

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 Креативність 
дискурсивних 
практик 
публіцистики 
ікультури

Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.08 
– журналістика      

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 6, 7, 
10, 12, 16, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П. 1.
1.         Lylo Taras. 
Ideologeme as a 
Representative of the 
Basic Concepts of 
Ideology in the Media 
Discourse / Taras Lylo 
// Social 
Communication. Der 
Gruyter, 2017. Vol. 3., 
Issue 1. P. 14-20.
2.         Лильо Т. 
Політичний 
детермінізм 
де(ре)ідеологізації 
суспільства і засобів 
масової інформації в 
посткомуністичних 
обставинах. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2018. 
Випуск 44. С. 318–326.
3.         Лильо Т. 
Антропологічні та 



ідеологічні наслідки 
медіатизації. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
журналістика. 2020. 
Випуск 48. -  С. 134-
142.
4.         Лильо Т.. 
Ідеологема 
«диктатура 
релятивізму» в 
публіцистиці Роберто 
де Маттеі: 
постмодерністські та 
посткомуністичні 
контексти. Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2021. 
Випуск 50. С. 96–107.
5.         Лильо Т. 
Ідеологеми сучасної 
російської пропаганди 
в публіцистичних 
інтерпретаціях 
Михаїла Епштейна. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2022. 
Випуск 51. С. 149–159.
6. Лильо Т. Російсько-
українська війна в 
інтерпретаціях 
іранського видання 
«The Tehran Times»: 
основні ідеологеми та 
маніпулятивні 
прийоми // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
журналістика. – 2023. 
– Вип. 52. 
П.3
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.
П.4
1. Лильо Т., Хоменко 
Т. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
“Креативність 
дискурсивних практик 
публіцистики і 
культури” для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 ст.
2. Робоча програма 



навчальної 
дисципліни 
“Пропаганда: теорія і 
практика 
моделювання 
ідеологем” для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 12 с.

П.6
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.
П.7
учений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради К 35.051.16 
(2004-2006 рр.)
п. 10
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).
П.12
1.    Лильо Тарас. 
Ідеологеми «нація», 
«національна 
держава» та 
«суспільство» в 
публіцистичній 
інтерпретації Алена 
Фінкелькрота / Тарас 
Лильо // Збірник 
матеріалів звітної 



наукової конференції 
за 2016 рік (секція 
«Журналістика»). – 
Львів: вид-во 
Львівського 
національного ун-ту, 
2017. – С. 69-72.
2.    Лильо Т. 
Інтерпретації 
ідеологеми “свобода” 
у публіцистиці Маріон 
Дьонгофф // 
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. 
58-59.
3.    Лильо Т. Російська 
ідеологема 
«перемога» в 
публіцистичних 
інтерпретаціях 
Галини Аккерман // 
Традиційні і нові 
медіа: від історії до 
сучасності: збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2020 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів: 
Простір-М, 2021.
П. 16
Статус учасника 
бойових дій
П.20 
- оглядач газети 
«День» (2003-2008 
рр.)
- редактор відділу 
«Суспільство» 
видання «Листи до 
приятелів»
Підвищення 
кваліфікації:
У 2020 році проходив 
стажування на 
кафедрі 
міжкультурних студій 
Центрально-Східної 
Європи Варшавського 
університету.
У 2021 році проходив 
стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в Науково-
дослідному інституті 
пресознавства ЛННБУ 
ім. В. Стефаника.

211571 Кость Степан 
Андрійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 006454, 
виданий 

06.05.1983, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001072, 
виданий 

22.06.1994, 
Атестат 

48 Методологія 
дослідження 
соціальних 
комунікацій

Диплом спеціаліста 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка, 1972, 
Спеціальність: 
журналістика, 
Кваліфікація: 
журналіст.  Кандидат 
філологічних наук,  
спеціальність: 



професора 
12ПP 005690, 

виданий 
30.10.2008

10.01.08

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 6, 8, 
12, 15, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П. 1.
1. Кость С. А. Поняття 
творчості в 
журналістській 
діяльності / Степан 
Кость // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. –  
Львів. – 2021. – Вип. 
50. – С. 13–29. 
2. Кость С., Слотюк Т. 
Українське питання 
на сторінках журналу 
«Sprawy 
Narodowościowe» 
(1927–1929 рр.) / 
Степан Кость, Тетяна 
Слотюк // East 
Eurоpiаn Sciеntific 
Journal. – Ч. 10 . – Т. 5.  
– 2020. – С. 60–64.
3. Кость С. А. «Biuletyn 
polsko-ukraiński» 
(1932-1938) і 
нормалізація 
польсько–українських 
взаємин // 
Восточноевропейский 
Научный Журнал. – 
2020. – Вип.53. – Том: 
9. – С. 39-45.
4. Кость С. А. Що таке 
москвофільство і як з 
ним боротися / 
Степан Кость // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. –  
Львів. – 2020. – Вип. 
48. – С. 263-267. 
5. Кость С. Українська 
публіцистика і 
формування 
військово-політичної 
думки (початок ХХ 
ст.) / Степан Кость // 
Українська 
тіловиховна традиція. 
- Львів, 2020. - Вип. 1. 
− С. 25−39.
6. Кость С. А. Преса 
українських 
літературних 
напрямів і угруповань 
у Східній Галичині 
(20–30-ї роки ХХ 
століття). Частина 1. / 



Степан Кость // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. –  
Львів. – 2019. – Вип. 
45. – С. 124-135.
7. Кость С. А. Преса 
українських 
літературних 
напрямів і угруповань 
у Східній Галичині 
(20-30-і роки ХХ 
століття). Частина 2 / 
Степан Кость // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. –  
Львів. – 2019. – Вип. 
46. – С. 19-29. 
8. Кость С. А. Воєнна 
журналістика й ідея 
«нейтральності» 
українського 
журналіста / Степан 
Кость // Теле- та 
радіожурналістика. 
Збірник наукових 
праць. Відп. ред. В. В. 
Лизанчук; ЛНУ імені 
Івана Франка. – Львів, 
2019. – Вип. 18. – С. 
162-170.

П. 3
1. Кость С.  
Методологія 
дослідження 
соціальних 
комунікацій (теорії та 
історії журналістики). 
Навч. пос. Львів, 2022. 
228 с. − ISBN 978-617-
10-0685-0 (13.25 друк. 
арк. )
2. Кость С. Українська 
військово-політична 
думка. Навч. пос.  
Львів, 2022. 492  с. 
(39.6 друк. арк.)
3. Кость С. 
Західноукраїнська 
преса першої 
половини ХХ століття: 
Люди боротьби й ідеї 
(Бібліографічний 
довідник). 
Навчальний посібник. 
Львів. 2018. 496 с.
4. Кость С. Історія 
української військової 
преси. Навч. пос.  
Львів, 2018. 340 с.
5. Кость С. 
Журналістика і війна. 
Львів, Навч. пос. 2019. 
414 с.
6. Кость С. Вступ до 
журналістики.  Навч. 
пос. 2022. 
(Рекомендовано до 
друку. Електронна 
версія на сторінці 
кафедри)

П. 4

1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
Методологія 
дослідження 



соціальних 
комунікацій»  для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 ст.
2. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Інформаційна 
політика воєнного 
часу» для студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 12 с.
3. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Українська 
військово-політична 
думка»для студентів 
за спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 12 с.
4. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Воєнний 
дискурс в сучасних 
ЗМІ» для студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 12 с.

П. 6
Здобувач Величко З.А.  
Кандидатська 
дисертація 
«Публіцистика Осипа 
Назарука міжвоєнної 
доби: ідейно-
концептуальні засади, 
проблематика» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій за 
спеціальністю 
27.00.04 – теорія та 
історія 
журналістістики. 
Захист відбувся на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К3505124 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 



Івана Франка 11 
травня 2018 р. 
Науковий керівник – 
проф. Кость С.А.

П. 8
Керівник наукової 
теми кафедри „ 
Історичний і сучасний 
контекст 
функціонування 
української преси ” . 
Номер державної 
реєстрації НДР: 
0120U101796. Термін 
виконання: Січень 
2020 р. – грудень 2024 
р.

П. 12
1. Кость С. До питання 
про ідеальну модель 
журналістики і 
журналіста  / Кость С. 
// Актуальні 
проблеми сучасного 
журналістикознавства 
: Збірник матеріалів 
звітної конференції, 
Львів, Україна, 3-4 
лютого 2022 р. – Львів 
: Простір-М, 2022. – С. 
23–25.
2. Кость С. А. 
Творчість у 
журналістиці: 
Канонічність поняття 
чи еволюція змісту? / 
Степан Кость // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
звітної конференції за 
2020 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко.  ̶  Львів : 
Простір-М, 2021.  ̶   С. 
36–41.
3. Кость С. А. 
Концепція і 
концептуальність 
журналістського 
мислення / Степан 
Кость // 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. 
28-33.
4. Кость С. А. Воєнний 
дискурс українських 
ЗМІ: концептуальні 
засади / Степан Кость 
// Українська 
періодика: історія і 
сучасність: Доповіді та 
повідомлення 
дванадцятої 
Всеукраїнської наук.-
теорет. конференції, 
Львів, 30 листопада – 
1 грудня 2018 р.  
Львів, 2018. С.269-279.
5. Кость С. А. До 



питання про основні 
тенденції сучасної 
журналістики як 
суспільного інституту 
/ Степан Кость // 
Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика :  
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2018 
рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. – Львів: 
ПАІС, 2019. – С. 23-26.

П. 15 
Подяка департаменту 
освіти і науки 
львівської 
облдержадміністрації 
(10 травня 2016 року, 
№ 08-01/258) за 
підготовку переможця 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт з 
журналістики у 2015-
2016 навчальному 
році
Подяка департаменту 
освіти і науки 
львівської 
облдержадміністрації 
(7 травня 2015 року, 
№ 08-01/155) за 
підготовку переможця 
3 етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
у 2014-2015 
навчальному році
П. 19 
Член Наукового 
товариства імені 
Шевченка

П. 20 
1972-1974 – міська 
газета «Нафтовик 
Борислава», зав. 
промисловим 
відділом
з 2008 - член 
редколегії журналу 
«Універсум» і автор 
публікацій.
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. з 01 до 30 листопада 
2017 року – наукове 
стажування 
(підвищення 
кваліфікації без 
відриву від освітнього 
процесу) в НДІ 
пресознавства ЛННБ 
ім. В. Стефаника 
(відповідно до наказу 
№ 3934 від 26.10.2017 
р.).

176232 Хоменко 
Тетяна 

Доцент, 
Основне 

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 
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Львівського 



Миколаївна місце 
роботи

ДK 014229, 
виданий 

10.04.2002, 
Атестат 

доцента ДЦ 
0102571, 
виданий 

17.02.2005

практик 
публіцистики 
ікультури

державного 
університету імені 
Івана Франка (КВ 
№602810, виданий 
29.06.1984 р.), 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
журналіст.
Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.08 
– журналістика      

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 8, 12, 
15, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П. 1
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.
П. 4
1. Хоменко Т., Лильо 
Т. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
“Креативність 
дискурсивних практик 
публіцистики і 
культури” для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 с.
2. Робоча програма 
навчальної 



дисципліни 
“Національні ресурси 
сучасної європейської 
культури 
(медіааспект)” для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 12 ст.

П.8
- Відповідальний 
секретар Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. Числа 
49, 50, 51, 52. 
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.

п.12
 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.

П.15.  
Голова журі конкурсу 
наукових робіт 
слухачів Малої 
академії наук (секція 
«Журналістика») 
2021-2023 рр. 
(5.03.2023 р.)
П.19.
 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.
П.20
 “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)

330531 Дворянин 
Парасковія 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність: 

061 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040190, 

10 Журналістська 
майстерність

Диплом спеціаліста 
Львівського 
національного 
університету
імені Івана Франка 
(КН № 900559, 
виданий 30.06.1993 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: 
Журналіст)

Диплом кандидата 
наук із соціальних 
комунікацій, 



виданий 
13.12.2016

спеціальність 27.00.04 
– теорія та історія 
журналістики (ДК № 
040190, виданий 
13.12.2016 р.)

Науково-педагогічний 
стаж – 12 років

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 9, 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. Дворянин П. Я. 
Журналістика на 
межі: особливості 
телевізійних новин на 
території Донецької та 
Луганської областей / 
П. Я. Дворянин // 
Вісник Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». Серія: 
«Журналістські 
науки». – 2018. – Вип. 
896. – С. 26-32.
2. Дворянин П.Я. 
Структура новинних 
повідомлень як 
інструмент 
комунікації / П.Я. 
Дворянин // Вісник 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». Серія: 
«Журналістські 
науки». – 2019. – Вип. 
3 – С. 129-135.
3. Дворянин П. Я. 
Ціннісні орієнтири 
регіональних 
телевізійних новин / 
П.Я. Дворянин // 
Вісник Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка». Серія: 
«Журналістські 
науки». 2019. − Вип. 
883. − Номер 1. −  С. 
48-53.   
4. Дворянин П.Я. 
Особливості 
конвергенції засобів 
масової інформації 
України / П.Я. 
Дворянин // Теле- та 
радіожурналістика.  ̶  
2020. – Вип. 19. – С. 
158-173.
5. Paraskoviya 



Dvorianyn, Zoriana 
Haladzhun, Nataliia 
Kunanets, Olena 
Makarchuk, Nataliia 
Veretennikova. 
Compound Words as a 
Means of Expressing 
Content Tonality in the 
Ukrainian Text Media. 
2021. IEEE 16th 
Internatoinal 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies (CSIT) c. 
109-114.

П.3. 
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-ра 
філол. наук, проф. В. 
В. Лизанчука. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 420 с.

П.4. 
Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: 
«Піартехнології в 
медійній та 
гуманітарній 
комунікації», 
«Телевізійна 
журналістика в 
соцмережах», 
«Радіожурналістика в 
соцмережах», 
«Журналістська 
майстерність».

Методичні 
рекомендації щодо 
опанування курсу 
«Журналістська 
майстерність» для 
студентів 3, 4, 5 курсів 
(співавтори викладачі 
кафедри). – Львів. – 
2019. – 24 с.
Методичні 
рекомендації щодо 
створення і випуску 
навчальних 
телевізійних 
матеріалів 
студентського 
інтернет-телебачення 
«Franko TV» для 
студентів факультету 
журналістики 
(співавтори викладачі 
кафедри). – Львів. – 
2020.

П.9.
1.Експерт НАЗЯВО.
2. Заступник голови 
комісії освіти, науки 
та інновацій 
Львівської обласної 
ради.
3. Членкиня 



експертної ради при 
Департаменті освіти і 
науки Львівської 
обласної військової 
адміністрації. 

П.10
- Участь у проєкті 
«Академічна 
доброчесність» у 
польсько-українській  
фундації «Інститут 
Міжнародної 
Академічної і 
Наукової Співпраці» 
(Сертифікат IIASC)  
(2019 р.). 
- Участь у проєкті 
«Soft skills 
development in 
teaching professional 
training» у польсько-
українській фундації 
«Інститут 
Міжнародної 
Академічної та 
Наукової Співпраці» 
спільно із Західно-
Фінляндським 
Коледжем. З 01 
жовтня по 12 
листопада 2021р. 
(Сертифікат IIASC, 
KRS: 0000647929). 
- Брала участь як 
експерт у проєкті 
«Співробітництво 
задля інновацій та 
обміну досвідом. 
Розвиток потенціалу у 
вищій освіті. 
Журналістська освіта 
задля демократії в 
Україні: розробка 
стандартів, 
доброчесність та 
професіоналізм» 
(проект «Еразмус + 
КА2») (2019-2022 рр.).
- Участь у ХІІІ-ій 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Розвиток сучасної 
освіти і науки: 
утилітарна цінність 
наукових 
досліджень», 
організованій зокрема 
Академією 
прикладних наук у 
Коніні, Південно-
східним науковим 
інститутом у 
Перемишлі ( Жовтень, 
2022).

Персональні проєкти:
2021 р. – 
Персональний грант у 
сфері медіа − проєкт 
«Культура зблизька: 
європейські практики 
для медіа», 
підтриманий фондом 
«House of Europe» 
(Mobility Grants and 
Individual Project 
Grants «House of 
Europe» (Гранти 
мобільності та гранти 



на персональні 
проєкти «Дім 
Європи»). 
Реалізований спільно 
з репортерами 
Польщі, 
представниками 
культури України та 
Польщі. У межах 
проєкту у творчих 
майстернях та 
вишколах брали 
участь студенти 
факультету 
журналістики ЛНУ ім. 
І. Франка. Створено 
серію інтерв'ю, які 
опубліковані на 
YOUTUBE каналі, та 
поширені у 
соціальних мережах. 

Створено цикл 
відеоматеріалів 
«Культура зблизька», 
присвячений 
популяризації 
української культури у 
світі у час викликів та 
загроз (2021 рік).

Авторка та лекторка 
проєкту «Вивчай та 
розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність», наданий 
IREX, підтриманий 
Академією 
Української преси, 
Міністерством освіти 
та науки України, 
посольством Великої 
Британії в Україні. 
Проєкт має такі 
компоненти: 
дослідницький, 
навчальний та 
просвітницький. В 
межах проєкту 
створено цикл 
навчальних відео. 
Цільова аудиторія: 
журналісти та 
студенти факультету 
журналістики, 
публічні діячі та 
службовці. Відео 
розміщено на 
платформі Youtube. 
Період реалізації від 
вересня 2021 р. до 
лютого 2022 р. 

Написано проєкт 
«Потенційні 
союзники чи 
потенційні вороги: 
подолання наративу 
про самоізоляцію 
України та 
дискредитація 
міжнародної співпраці 
в ЗМІ» для The 
German Marshall Fund. 
Партнери  проєкту: 
Познанський 
університет імені 
Адама Міцкевича 
(Польща), Львівське 
радіо, стипендіати 
ReThink.CEE GMF 



2022. 

Написано 
персональний проєкт 
«Втома від емпатії в 
закордонних ЗМІ: 
частота висвітлення та 
емоційне забарвлення 
матеріалів про 
російське вторгнення 
в Україну» для Institut 
für die Wissenschaften 
vom Menschen.  
Передбачено 
формування бази 
даних щодо 
документування 
війни.

П.12. 
1. Дворянин П.Я. 
Медіаконвергенція в 
час загроз: місія 
випускового 
редактора / П.Я. 
Дворянин // Збірник 
матеріалів 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. Інновації 
та особливості 
функціонування ЗМІ в 
демократичному 
суспільстві. м. Львів, 
Україна, 26 травня 
2022 р. − Львів : 
Львівська політехніка, 
2022. С. 55-58.
2. Дворянин П. 
Персоналізація 
телевізійного 
журналіста у 
соціальних мережах / 
П. Дворянин // 
Журналістика  
майбутнього:  
виклики,  тенденції, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
18‒19 жовт. 2022 р.). 
Львів : Простір-М, 
2022.  – С. 137 – 139.

П.19. 
Членкиня Редакційної 
ради КП ТРК 
«Перший Західний».
Членкиня робочої 
групи з напрацювання 
«Комплексної 
програми 
популяризації 
української мови у 
Львівській області на 
2023-2027 роки». 
Членкиня робочої 
групи з напрацювання 
Стратегії щодо 
адаптації в галузі 
освіти Львівщини до 
умов воєнного стану 
та в післявоєнний 
період. 
Членкиня Конкурсної 
Ради з реалізації 
обласної Програми 
мікропроєктів 
місцевого розвитку.



П.20. 
- 1997 р. ̶ 2004 р.   ̶ 
редактор, журналіст 
інформаційної служби 
«Радіо Люкс»;
- 2004р.−2010 р.   ̶ 
шеф-редактор ТРК 
«Люкс», автор і 
ведуча тижневої 
програми «Підсумки».
- 2010 − 2022  р.  ̶  
директор з 
інформаційних 
проєктів ПрАТ «ТРК 
«Люкс»
̶  2011−2015 рр.   ̶ 
медіаексперт ГО 
«Телекритика»
̶ 2016 р. ̶  медіаексперт 
ГО «Детектор медіа».
Отримувала двічі 
національну премію 
«Телетріумф» у 
номінаціях «Місцеві 
новини» та 
«Регіональна 
програма».  
2016 р. –  диплом 
Академії Наук Вищої 
Освіти України та 
друга премія журі АН 
ВО України у 
номінації 
«Навчальний 
посібник» за працю у 
співавторстві 
«Новини на 
регіональному 
телебаченні».

Стажування, 
професійний 
розвиток:
1) 2016−2018 рр. – 
участь у тренінгових 
програмах National 
Democratic Institute в 
Україні.
2) 2019 р. − освітня 
українcько-польська 
фундація «Інститут 
Міжнародної 
Академічної і 
Наукової Співпраці» 
(IIASC) − наукове 
стажування 
«Академічна 
доброчесність» 
(Польща, Варшава).
3) 01.10. 2021 р. – 
12.11.2021  р.   ̶ 
міжнародне наукове 
стажування на тему 
«Soft skills 
development in 
teaching professional 
training», 
організоване 
Польсько-
українською 
фундацією «Інститут 
Міжнародної 
Академічної та 
Наукової Співпраці» 
(IIASC, KRS: 
0000647929) спільно 
із Західно-
Фінляндським 
Коледжем (West 
Finland College). 



Сертифікат № 081321-
012. Обсяг  
навантаження 180 
годин аудиторних 
занять та самостійної 
роботи / 6 кредитів 
ЄКТС.
4) 26.11.2021 р. – 
30.11.2021 р.  ̶  курси 
підвищення 
кваліфікації за 
короткостроковою 
програмою 
підвищення 
“Медіаосвіта та 
прикладні соціально-
комунікаційні 
технології” в 
Дніпровському 
національному 
університеті ім. Олеся 
Гончара. Сертифікат 
ПК21№02066747-317. 
Обсяг навантаження 
60 годин / 2,0 кредита 
ЄКТС.
5) 16.09. 2022 р. – 2. 
12. 2022 р. – участь у 
навчальній програмі 
для викладачів 
журналістики 
українських 
університетів «Сучасні 
методи та інструменти 
у  викладанні 
журналістики» в 
Українському 
інституті медіа та 
комунікацій 
(Journalism Teachers’ 
Academy (JTA). Обсяг  
навантаження 180 
годин / 6 кредитів 
ЄКТС.
6) Програма 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів закладів 
вищої освіти 
«Особливості 
розроблення та 
змістового 
наповнення 
навчальних програм 
вибіркових дисциплін, 
що забезпечують 
формування 
міжкультурної 
свідомості та 
компетентностей 
здобувачів вищої 
освіти». Тривалість – 
20-21 грудня 2022 
року. Обсяг програми 
– 0,2 кредити ЄКТС (8 
годин).

143345 Дацишин 
Христина 
Петрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 029487, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027690, 
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політехніки, 2021. – 
192  с.
П. 4
1. Дацишин Х., 
Присяжний М. 
Методичні 
рекомендації щодо 
написання 
кваліфікаційної 
роботи на здобуття 
другого 
(магістерського) рівня 
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сучасних українських 
медіа // Традиційні і 
нові медіа: від історії 
до сучасності: збірник 
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конференції студентів 
та молодих 
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програмі 
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«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.
П.14
1. 2022-2023 н.р. – 
членкиня журі 
проведення 
університетського 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
журналістики 
(спеціальність 
«журналістика").
П.19:
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.
П.20
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”.

102218 Скленар Ігор 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053757, 

18 Журналістська 
майстерність

Диплом спеціаліста 
Львівського 
державного



роботи виданий 
08.07.2009, 

Атестат 
доцента ДЦ 

036225, 
виданий 

10.10.2013

 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.). 

Атестат доцента 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (ДЦ  № 
036225, виданий 
10.10.2013 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).
П.1
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.
      П.4
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни “Текст і 
контекст в друкованих 
медіа” для студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 ст.

П.8
1. з 2016 р. по 2019 р. – 
відповідальний 
секретар «Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
журналістика».
П.10
1. член 
організаційного 
комітету міжнародної 
конференції «Media 
Challenges of the 
wartime Media-
Information-
Disinformation-
Propaganda», 18’th 
November 2022, 
Bielsko-Biala, Poland;
П.12
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.
П.19
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.
П.20
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.

102218 Скленар Ігор 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053757, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента ДЦ 
036225, 
виданий 

10.10.2013

18 Текст і 
контекст в 
друкованих 
медіа

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.). 

Атестат доцента 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (ДЦ  № 
036225, виданий 
10.10.2013 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).
П.1
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.
      П.4
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни “Текст і 
контекст в друкованих 
медіа” для студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 ст.

П.8
1. з 2016 р. по 2019 р. – 
відповідальний 
секретар «Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
журналістика».
П.10
1. член 
організаційного 
комітету міжнародної 
конференції «Media 



Challenges of the 
wartime Media-
Information-
Disinformation-
Propaganda», 18’th 
November 2022, 
Bielsko-Biala, Poland;
П.12
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.
П.19
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.
П.20
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.

111467 Войтович 
Наталія 
Олегівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060918, 
виданий 

29.06.2021

17 Медіабезпека 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.).

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).

П.1
1. Ivanov, V., 
Voytovych, N., Onufriv, 
S. Shturkhetskyy, S., 
Zubarieva, M. (2023). 
Peculiarities of 
medialiteracy 
perception of Ukrainian 
student youth (2018-
2022). Inequality, 
Informational Warfare, 
Fakes and Self-
Regulation in Education 
and Upbringing of 
Youth, Youth Voice 
Journal, pp.11-23.
(SCOPUS)
2. 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. 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.
4. 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.



5. 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.
6. Войтович Н. О. 
Добра співпраця дає 
гарні успіхи / Наталія 
Войтович //  
Львівщина медійна. ‒ 
жовтень-грудень 2021. 
‒ № 8. ‒ С. 
7. 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.

П.3.
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/
П.4
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.

П.5.
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.
П.10
1. з 2018 по 2022 рр. – 
участь у 
міжнародному проєкті 
DESTIN Erasmus +  
КА2 Capacity Building 
– учасник проєкту. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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).
  П.12
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.
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.).
П.14
Керівник наукового 
кола «Науковий 
гурток» студентів 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (20 
студентів).
1. Петро Козак зайняв 
призове місце (1 
місце) на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 2021-
2022 н.р.
П.15
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.
П.19
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;
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.
П.20
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).
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Мирослава 
Степанівна
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Основне 
місце 
роботи
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Диплом 
спеціаліста, 
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закінчення: 

2004, 
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0302 
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Диплом 
кандидата наук 

ДK 035198, 
виданий 

12.05.2016

10 Журналістська 
майстерність

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.).

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 12, 
15, 19, 20  п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 



Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
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.
8. Рудик М. C.  
Державотворчі 
функції публіцистики 
Володимира 
Здоровеги / 
Мирослава Рудик // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2018. 
– Вип. 44. – С. 28–37.

        П.3
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.

       П.4
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
“Блогосфера: 
особливості контенту” 
для студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 с.
2. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни “Вплив 
медіаіндустрії на 
функціонування 
громадської думки” 
для студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 с.

П. 12

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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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/

П.15
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.



  П.19
 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».
П.20
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")

166057 Присяжний 
Михайло 
Павлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 012855, 
виданий 

16.08.1989, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001609, 
виданий 

28.12.1994

37 Методика та 
організація 
наукових 
досліджень

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).

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:
         П. 1.
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.
       П.4.
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 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.
4. 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.
5. 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.
П.7
      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.)
      П.8
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.
П.10
1. член 
організаційного 
комітету міжнародної 
конференції “MEDIA 
CHALLENGES OF THE 
WAR TIME MEDIA–
INFORMATION–
DISINFORMATION–
PROPAGANDA”, 18’th 
November 2022, 
Bielsko-Biala, Poland.
П.12

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.
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.
П.15
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
П. 19
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.
         П. 20
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.).

201695 Табінський 
Ярослав 
Ігорович

Асистент, 
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 

9 Журналістська 
майстерність

Диплом магістра 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
39723085, виданий 
30.06.2010 р., 
спеціальність 
“Журналістика”, 
кваліфікація: магістр 
журналістики)

Науково-педагогічний 
стаж – 12 років 

Академічна та 
професійна 
кваліфікація



Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0302 
Журналiстика

забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 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. Табінський Я. 
Виклики сучасної 
фотожурналістики під 
час російсько-
української війни / 
Ярослав Табінський // 
Теле- та 
радіожурналістика. – 
2017. – Вип. 16. – С. 
236–241.
2. Табінський Я. 
Літописець 
українського світу / Я. 
Табінський // Теле- та 
радіожурналістика. – 
2019. – Вип. 18.– C. 
325-330.
3. Табінський Я. 
Трансформація 
жанрів у 
фотожурналістиці: 
теоретичний та 
генологічний аспекти 
/ Ярослав Табінський 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2020. 
– Вип. 47. – С. 77-87.
4. Табінський Я. 
Створення навчальної 
телепрограми на 
студентському 
інтернет-телебаченні 
«Franko TV»: 
організаційно-
методичні засади / 
Ярослав Табінський // 
Теле- та 
радіожурналістика. – 
2020. – Вип. 19. – С. 
236-253.
5. Табінський Я. 
Візуальні концепти 
фотоілюстрації в медіа 
(на прикладі 
«UKRAЇNER» та 
«REPORTERS» / 
Ярослав Табінський // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – 2021. 
– Вип. 50. – С. 86-95.

П.4. 
Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: 
«Українська 
ідентичність та 
гібридні війни».
Методичні 
рекомендації щодо 
опанування курсу 
«Журналістська 



майстерність» для 
студентів ІІІ, ІV, V 
курсів. – Львів, 2019 р.
Методичні 
рекомендації щодо 
створення і випуску 
навчальних 
телевізійних 
матеріалів 
студентського 
інтернет-телебачення 
«Franko TV» для 
студентів факультету 
журналістики 
(співавтори викладачі 
кафедри). – Львів. – 
2020.

П. 10.
З 2018 року 
координатор 
стипендійної 
програми 
Міжнародного фонду 
Kovshevych Foundation 
KKF (USA). Близько 
20 студентів-
журналістів 
отримують стипендію 
на оплату навчання. 
Деталі про співпрацю 
Фонду з факультетом 
журналістики: 
https://cutt.ly/63lOZCg
.

П.12. 
 1. Табінський Я. 
Подієве фото в 
медіасистемі: функції 
та особливості впливу.  
/ Я. Табінський // 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2017 
рік (секція 
„Журналістика”). – 
Львів : Малий вид. ц-р 
ф-ту журналістики, 
2018. – С. 112 – 115.
2. Табінський Я. 
Візуальний образ 
України в 
закордонних медіа / 
Ярослав Табінський // 
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. 
123-124.
3. Табінський Я. 
Візуалізація пандемії 
медіа (на прикладі 
матеріалів 
українських 
фоторепортерів) / 
Ярослав Табінський // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі: 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2020 
рік (секція 
Журналістика) / 



упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2021. – С. 
105-107.
4. Табінський Я. І. 
Жанрові домінанти 
фотографії в 
українському 
медіапросторі / Я. І. 
Табінський // Звітна 
наукова конференція 
за 2021 рік (секція 
«Журналістики») : 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2021 
рік (секція 
Журналістика) / 
упоряд. Андрій 
Яценко, Львів, 
Україна - Львів : 
Простір-М, 2022. - С. 
87-93.
5. Табінський Я. Місія 
фотодокументаліста – 
зберегти від забуття. 
Пам'яті Макса Левіна 
/ Я. Табінський // 
Журналістика  
майбутнього:  
виклики,  тенденції,  
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
18‒19 жовт. 2022 р.). 
Львів : Простір-М, 
2022. – С. 103 – 106.
6. Табінський Я., 
Табінська І. 
Комунікативні 
категорії у книзі 
«Сковорода від А до 
Я»: діалогічність та 
ілюстративне 
оформлення / збірник 
тез VIIІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
"Григорій Сковорода у 
сучасному 
багатовимірному 
світі", (Львів, 16 
листопада 2022 р.) / 
за ред. чл.-кор. НАН 
України, д-ра філос. 
наук, проф. В. П. 
Мельника. – Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2022. – С. 264-267.

П. 14.
Під керівництвом 
Ярослава Табінського 
студенти факультету 
журналістики здобули 
призові місця в таких 
конкурсах і проєктах:
Троє студентів 
факультету 
журналістики Павло 
Яремак, Богдан Граб і 
Марта Баглай  у 2020 
році взяли участь в 
Міжнародній 
спонсорській програмі 
для розвитку 
студентів від компанії 
Canon (Canon Student 
Development 
Sponsorship Program). 



Фотопроєкти 
студентів увійшли в 
фінальний список 200 
найкращих 
фотоісторій.
 У 2020 році студенти 
факультету 
журналістики 
створили художньо-
документальний 
телепроєкт «Таємний 
щоденник 
Університету». 
Телевізійну програму 
відзначили 
перемогою у конкурсі 
«Перша удача» від 
Львівської обласної 
організації 
Національної спілки 
журналістів України, а 
також гран-прі 
Міжнародного 
конкурсу молодіжних 
медіакомунікаційних 
проєктів «То-МИ», 
який організувала 
Асоціація українських 
редакторів. Усі серії 
телепроєкту 
«Таємний щоденник 
Університету» можна 
переглянути на каналі 
студентського 
телебачення “Franko 
TV” : 
http://tiny.cc/b484vz
Студенти факультету 
журналістики під 
керівництвом 
Ярослава Табінського 
взяли участь у 
Міжнародній онлайн-
конференції «Horasis 
Extraordinary Meeting 
2020». Деталі: 
https://t.ly/cM4J   
 У січні 2021 року 
студентка Анжеліка 
Вінніченко стала 
призеркою першого 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Журналістика». 
Тема: «Особливості 
телевізійного інтерв’ю 
(на прикладі програм 
«Рандеву з Яніною 
Соколовою», «PRIME: 
Скрипін» та «HARD» 
з Влащенко)».
У 2022 році залучив 12 
студентів факультету 
журналістики до 
участі у вебінарах 
Міжнародної 
організації «World 
Information Transfer», 
яка є 
консультативним 
центром при ООН. 
Студенти виступили в 
ролі спікерів. Записи 
вебінарів:
https://www.youtube.c
om/user/WITConferen
ces/videos  

П.19. 



Член Національної 
спілки журналістів 
України (з 2008 р.).
Член Вченої ради 
факультету 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (2011-
2022рр.).
Заступник декана 
факультету 
журналістики з 
навчально-виховної 
роботи (2011-2022рр.).

П.20.
Кореспондент газети 
«Сільські вісті» 
(2010р.). Співпраця з 
виданнями  «Високий 
Замок», «День», 
Reporters.

Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. З 4.12. 2017 р. по 
18.12.2017р.  ̶ 
наукове стажування в 
Інституті 
журналістики та 
комунікації 
Вроцлавського 
університету. Наказ 
№4494 від 1.12.2017 
року. 
2. З 27.05.2019 р.  по 
12.06.2019р.  ̶ наукове 
стажування в Інституті 
журналістики та 
комунікації 
Вроцлавського 
університету. Наказ 
№1891 від 23.05.2019 
р.
3. 16.09.2022 р. – 
02.12. 2022р. − 
навчання у Академії 
викладачів 
журналістики 
Journalism Teachers’ 
Academy ( проєкт 
Українського 
інституту медіа та 
комунікації та 
Deutsche Welle 
Akademie). Обсяг 
навантаження 180 
годин / 6 кредитів 
ЄКТС.

140988 Михайличен
ко Наталія 
Євгеніївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова та 
лiтература, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000549, 

12 Журналістська 
майстерність

Диплом магістра 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (ВК № 
30537709, виданий 
30.06.2006 р., 
спеціальність: 
українська мова та 
література, 
кваліфікація: магістр 
філології, викладач 
української мови та 
літератури)
Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність   



виданий 
10.11.2011

10.02.01 – українська 
мова (ДК № 000549, 
виданий 10.11.2011 р.)

Науково-педагогічний 
стаж – 12 років 

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 8, 12 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

П. 1.
1. Михайличенко 
(Лебеденко) Н. Магія 
радіозвуку – бути 
побаченим і почутим 
/ Наталія 
Михайличенко // 
Теле- та 
радіожурналістика 
[збірник наукових 
праць]. – Вип. 16. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017.  – С. 
261–266.
2. Михайличенко 
(Лебеденко) Н. 
Формування 
лінгвокреативності в 
мовленні майбутніх 
тележурналістів / 
Наталія 
Михайличенко // 
Вісник Львівського 
університету. Серія: 
Журналістика. – Вип. 
42. – Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка. – С. 
293–298.
3. Михайличенко 
(Лебеденко) Н. У 
пошуках істини / 
Наталія 
Михайличенко // 
Теле- та 
радіожурналістика: 
[збірник наукових 
праць]. – Вип. 17. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018.  – С. 
172–176.
4. Михайличенко 
(Лебеденко)  Н. 
Зауваги до вживання 
термінів-англіцизмів 
у медійному 
науковому дискурсі // 
Наталія 
Михайличенко // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
філологічна. – 2018. – 
Вип. 68. – С. 17–22.
5. Михайличенко 
(Лебеденко) Н. 
Культура мовлення 



тележурналістів 
каналу «UA: Перший» 
(на прикладі 
інформаційної 
програми «Новини») 
/ Наталія 
Михайличенко // 
Теле- та 
радіожурналістика : 
[збірник наукових 
праць]. – Вип. 18. – 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019.  – 
С. 270–275.
6. Михайличенко 
(Лебеденко) Н. Мова 
телевізійного 
репортажу / Н. 
Михайличенко // 
Теле- та 
радіожурналістика: 
[збірник наукових 
праць]. – 2020. – Вип. 
19. – С. 209-213.

П. 3. 
1. Телевізійна та 
радіокомунікація: 
історія, теорія, новітні 
практики: підручник / 
В. В. Лизанчук, І. В. 
Крупський, О. М. 
Білоуc, П. Я. 
Дворянин, Н. Є. 
Лебеденко, Р. Білоус ;  
за ред. д-ра 
філологічних наук, 
проф. В. В. Лизанчука. 
– Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка. – 420 с. – 
Розділ: Слово в теле- 
та радіокомунікації. –  
С. 381–400.

П. 4.
1. Уживаймо 
правильно 
прийменникові 
конструкції : 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
факультету 
журналістики / 
уклали: Олександра 
Сербенська, Наталія 
Михайличенко. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 41 с.

Розробка робочих 
програм з освітніх 
компонентів: «Ефірне 
мовлення в контексті 
засад риторики», 
«Медійна система в 
українському та 
світовому 
інформаційному 
просторі», 
«Українська 
ідентичність та 
гібридні війни».
Методичні 
рекомендації:
1. Методичні 
рекомендації щодо 
опанування курсу 
«Журналістська 
майстерність» для 
студентів 3, 4, 5 курсів 



(співавтори викладачі 
кафедри). – Львів. – 
2019.
2. Методичні 
рекомендації щодо 
створення і випуску 
навчальних 
телевізійних 
матеріалів 
студентського 
інтернет-телебачення 
«Franko TV» для 
студентів факультету 
журналістики 
(співавтори викладачі 
кафедри). – Львів. – 
2020.

П.8.
До 2020 року 
відповідальний 
секретар фахового 
збірника наукових 
праць «Теле- та 
радіожурналістика».

П.12.
1. Михайличенко Н. Є. 
Лінгвокреативність у 
ЗМІ як ментальний 
феномен епохи / 
Михайличенко Н. Є. 
// Актуальні 
проблеми соціальних 
комунікацій: 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 2-3 
червня 2017 р. – 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2017. – С. 
30–33. 
2. Михайличенко Н. 
Порушення 
орфоепічних норм у 
телевізійному 
просторі / Наталія 
Михайличенко // 
Збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2016 
рік (секція 
«Журналістики»). – 
Львів: Малий вид. ц-р 
ф-ту журн-ки, 2017. – 
С. 120–123.
3. Михайличенко Н. 
Ненормативне 
вживання 
конструкцій з 
прийменником в(у) в 
новинному тексті / 
Наталія 
Михайличенко // 
Сучасні орієнтири 
української 
журналістики: від 
теорії до практики : 
збірник матеріалів 
звітної наукової 
конференції за 2017 р. 
(секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко. Львів : 
Простір-М, 2018. – С. 
143–145.
4. Михайличенко Н. 



Конструкції з 
прийменниками «до» 
та «для» в публічному 
мовленні / 
Михайличенко 
Наталія // Традиційні 
і нові медіа: від історії 
до сучасності : збірник 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2019 рік (секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Андрій 
Яценко.  Львів, 2020. 
С. 121-122 
5. Лебеденко Н. 
Конструкції з 
прийменником з (із, 
зі, зо) в українському 
публічному тексті / 
Наталія Лебеденко  // 
Перспективи і 
тенденції розвитку 
ЗМІ в Україні та світі : 
збірник матеріалів 
наукової конференції 
за 2020 рік (секція 
Журналістика) / 
упоряд. Андрій 
Яценко. – Львів : 
Простір-М, 2021. – С. 
102-105.
6.Лебеденко Н. 
Дієслівні конструкції в 
сучасному 
телевізійному тексті // 
Журналістика 
майбутнього: 
виклики, тенденції, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 
18‒19 жовт. 2022 р.). 
Львів : Простір-М, 
2022. – С. 259–262.
7.Лебеденко Н. 
Пасивні дієслівні 
конструкції в мові ЗМІ 
(за матеріалами 
газети «День») // 
Scientific and 
pedagogical internship 
«Psychological and 
social problems of 
Ukrainian journalism 
teachers in wartime 
Internship proceeding» 
(November 21 – 
January 1, 2023). – 
Riga, Latvia: Baltija 
Publishing, 2023. – 
Р.19–22.

Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. Пройшла наукове 
стажування на 
філологічному 
факультеті 
Жешівського 
університету (Інститут 
полоністики та 
журналістики) від 28 
травня до 5 червня 
2018 року.

2. Взяла участь у 1-й та 
2-й сесіях онлайн-



навчання з 
інфомедійної 
грамотності для 
викладачів закладів 
вищої освіти та 
інститутів 
післядипломної 
педагогічної освіти у 
загальному обсязі 7 
годин в межах проєкту 
«Вивчай та розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність» (червень 
2020 року).
3. Від 7 квітня 2022 
року до 4 червня 2022 
року пройшла 
стажування у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка за 
програмою  
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності». 
Сертифікат CB N0254-
2022. Обсяг 
навантаження 120 
годин / 4,0 кредити 
ЄКТС.
4. Від 21 листопада до 
27 листопада 2022 
року пройшла курси 
підвищення 
кваліфікації «Бренд 
науковця в цифровому 
світі» обсягом 30 
годин / 1 кредит ЄКТС 
в Інноваційному 
університеті за 
підтримки Офісу 
підтримки вченого. 
Сертифікат №1223.
5. Завершила 
програму онлайн-
школи «Я обираю 
українську. 10 кроків 
до перемоги» в межах 
конкурсу «Активні! 
Незламні!» проєкту 
«Добрі сусіди – одна 
родина» з метою 
підвищення 
кваліфікації обсягом 
30 годин /1 кредит 
ЄКТС (грудень 2022 
року). Сертифікат № 
ПК 002-000025/2022.
6. Від 21 листопада 
2022 року до 1 січня 
2023 року пройшла 
науково-педагогічне 
стажування у Вищій 
школі менеджменту 
інформаційних систем 
(ISMA, Рига, Латвія) 
на тему «Психологічні 
та соціальні проблеми 
українських 
викладачів в галузі 
журналістики під час 
війни». Сертифікат 
№JSI-211105-ISMA від 
01.01.2023 р. Обсяг 
навантаження 180 
годин / 6 кредитів 
ЄКТС.

57356 Білоус 
Оксана 

Доцент, 
Основне 

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 
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майстерність

Диплом спеціаліста 
Львівського 



Михайлівна місце 
роботи

ДK 018364, 
виданий 

21.11.2013

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.)

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: 
«Радіодокументалісти
ка», «Телевізійна 
документалістика», 
«Дезінформаційно-
фейкові наративи в 
медійному полі 
України»

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 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:

15.11.2018 р. – 
14.11.2022 р. – 
міжнародне 
стажування в рамках 
проєкту DESTIN 
«Journalism Education 
for Democracy in 
Ukraine: Developing 
Standards, Integrity 
and Professionalism» 
(«Журналістська 
освіта задля 
демократії в Україні: 
розробка стандартів, 
доброчесність та 
професіоналізм») 
спільно з Erasmus+. 
Сертифікат  
№598964-EPP-1-2018-
1-UK-EPPKA2-CBHE-
JP. Обсяг 
навантаження 12 
кредитів ЄКТС / 360 
годин.

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 кредита 
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).

209621 Лизанчук 
Василь 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
доктора наук 

ДT 011923, 
виданий 

10.01.1992, 
Диплом 

кандидата наук 

44 Методика та 
організація 
наукових 
досліджень

Диплом спеціаліста 
Львівського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (Х 
№632411, виданий 
23.06.1966 р., 



ПД 001704, 
виданий 

11.01.1978, 
Атестат 

доцента ДЦ 
062669, 
виданий 

27.04.1983, 
Атестат 

професора ПP 
001086, 
виданий 

30.06.1993

спеціальність: 
журналістика; 
кваліфікація: 
журналіст)

Диплом кандидата 
педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.01 
– теорія та історія 
педагогіки (ПД 
№001704, виданий 
11.01.1978 р.)

Атестат доцента 
кафедри теорії і 
практики радянської 
преси  (ДЦ №062669, 
виданий 27.04.1983 р.)

Диплом доктора 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.10 
− журналістика (ДТ 
№011923, виданий 
10.01.1992 р.)

Атестат професора 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (ПР 
№001086, виданий 
30.06.1993 р.)

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 7, 8, 
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.Лизанчук В. 
Просвітницька і 
маніпулятивна 
пропаганда в умовах 
нинішньої російсько-
української війни // 
Теле- та 
радіожурналістика. – 
2018. – Вип.17. – С.24-
51.
2.Лизанчук В. 
Духовно-
інтелектуальний світ 
Олександри 
Сербенської // Теле- 
та радіожурналістика. 
– 2019. – Вип.18. – 
С.15-48.
3.Лизанчук В. 
Телебачення і 
радіомовлення в 
інформаційно-
гуманітарному 
просторі України // 
Теле- та 



радіожурналістика. – 
2020. – Вип.19. – С.44-
77.
4.Лизанчук В. 
Життєдайне джерело 
журналістського 
професіоналізму // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
«Журналістика». – 
2020. – Вип.48. – 
С.268-274.
5.Лизанчук В. 
Комунікативна 
синергія українських 
національних 
цінностей в контексті 
російської гібридної 
війни // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
«Журналістика». – 
2021. – Вип.49. – 
С.224-247.
6.Лизанчук В. 
Українська мова в 
інформаційно-
гуманітарному 
просторі України // 
Соціально-
гуманітарний вісник. 
− 2021. – Вип.38. – 
С.87-91.
7.Лизанчук В. 
Добротворча енергія 
публіцистичного 
слова //Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
«Журналістика», 
2022. – Вип.51. – 
С.256-261.

П.3. 
1.Лизанчук В. Так! Я – 
Українець! Вибрані 
публікації /Василь 
Лизанчук. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 800 с.
2. 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: 
«Телебачення та 
інформаційна безпека 
України», 
«Радіомовлення та 
інформаційна безпека 
України», 
«Українськоцентричн
а політика в 
телевізійному ефірі», 
«Українськоцентричн
а політика в 
радіоефірі», 



«Українське 
телебачення і 
радіомовлення: 
виклики часу».

1. Лизанчук В. 
Методичні 
рекомендації щодо 
опанування курсу 
«Журналістська 
майстерність» для 
студентів 3,4,5 курсів. 
– ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2019. – 23 с.  
2. Лизанчук В. 
Методичні 
рекомендації для 
лекційних, 
практичних занять і 
самостійної роботи з 
курсу «Сучасне 
телебачення і 
радіомовлення в 
контексті 
інформаційної 
безпеки України». – 
ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2021. – 53 с.
3. Лизанчук В. 
Методичні 
рекомендації для 
лекційних, 
практичних занять і 
самостійної роботи з 
курсу «Телебачення і 
радіомовлення в 
контексті  
формування 
україноцентричною 
політики» – ЛНУ 
імені Івана Франка. – 
2021. – 29 с.

П.7. 
Член спеціалізованої 
вченої ради 
факультету 
журналістики К 35. 
051. 24  Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
Член спеціалізованої 
вченої ради  Інституту 
журналістики і 
масових комунікацій  
Д. 17. 127. 06  
Класичного 
приватного 
університету (м. 
Запоріжжя).

П.8.
1. Керівник наукової 
теми в межах 
робочого часу 
викладачів 
«Електронні засоби 
масової інформації у 
контексті гібридної 
війни Російської 
Федерації проти 
України»; номер 
державної реєстрації: 
0119U002332; термін 
виконання: 
01.01.2019-01.01.2021 
рр.
2. Керівник наукової 
теми в межах 
робочого часу 



викладачів 
«Постправда в 
електронних засобах 
масової комунікації: 
інформаційно-
психологічний аспект 
антиукраїнської 
маніпулятивної 
пропаганди; номер 
державної реєстрації: 
0122U200479; термін 
виконання: 
01.01.2022-31.12.2024 
рр.
3. Член редколегії 
Збірника праць 
наукового-дослідного 
центру періодики 
ЛНБ ім. В.Стефаника 
НАН України.
4. До 2020 року 
головний редактор 
фахового збірника 
наукових  праць 
«Теле- та 
радіожурналістика».
5. Член редакційної 
колегії Вісника 
Львівського 
університету (Серія 
Журналістика) (до 
2021 року).

П.12
1. Лизанчук В. Не 
плутаймо терміни 
«націоналізм» і 
шовінізм // Вісник 
НТШ. – 2018. – Ч.59. 
– С.3-7.
2.Лизанчук В. 
Антиукраїнський 
рейвах 
промосковських 
блудників // Слово 
Просвіти. −  2018. – 
10-16 трав.
3.Лизанчук В. 
Російське дурисвітство 
в телерадіоефірі 
України // Дзвін. − 
2018. − №7. – С.144-
146.
4.Лизанчук В. 
Одвічний ворог 
української церкви // 
Зоря вечорова. − 2018. 
− №1(38). – С.17-31.
5.Лизанчук В. 
Колодязь 
українськоцентричног
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.);
- гарант освітньої 
програми з 
журналістики 
третього освітнього 
рівня (доктор 
філософії);
- 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.

92660 Онуфрів 
Соломія 
Тарасівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030087, 
виданий 

30.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025689, 
виданий 

01.07.2011

18 Управління 
медіапроєктам
и

Диплом магістра з 
відзнакою Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, ДМ 
№005726, виданий 
15.07.2000 р., 
спеціальність: 
журналістика, 
кваліфікація: магістр 
журналістики;

Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.08 
– журналістика (ДК 
030087,  виданий 



30.06.2005 р.) 

Атестат доцента 
кафедри української 
преси (12ДЦ 025689, 
виданий 01.07.2011 р.)

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 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. 
№365).

П. 1.
1. Ivanov, V., 
Voytovych, N., Onufriv, 
S. Shturkhetskyy, S., 
Zubarieva, M. (2023). 
Peculiarities of 
medialiteracy 
perception of Ukrainian 
student youth (2018-
2022). Inequality, 
Informational Warfare, 
Fakes and Self-
Regulation in Education 
and Upbringing of 
Youth, Youth Voice 
Journal, pp.11-23.
(SCOPUS)
2. Onufriv S., 
Abdelhamid, O., 
Dormolen van S. 
Communicating 
without doing harm: a 
scoping review on 
media coverage of 
traumatic events // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2023. 
Вип. 52-53. С.327-342.  
http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2022.51.11390
3. Онуфрів С., 
Гарматій О. Соціальні 
мережі як джерело 
інформації в 
журналістиці // 
Вісник Національного 
університету 
"Львівська 
політехніка". 
Журналістика. –2021. 
-  Вип. 2. – с. 45-53. 
https://doi.org/10.2393
9/sjs2021.02.045
4. Онуфрів С. Т. 
Соціально-
психологічні чинники 
кар’єрних орієтацій 
студентів-журналістів 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2020. 
Вип. 48. С.214–223. 



http://dx.doi.org/10.30
970/vjo.2020.48.10562
5. Онуфрів С. Т. 
Психологічні наслідки 
історичної амнезії про 
Голодомор в Україні 
1932-1933 р.  // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. 2018. 
Вип. 43. С. 302–311. 

П. 4.
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
“Управління 
медіапроєктами” для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 с.
2. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
“Психологія 
діяльності журналіста 
в зоні бойових дій” 
для студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 12 с.
3. Онуфрів С. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої практики 
для студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ Н. Войтович, С. 
Онуфрів, М. 
Присяжний Т. 
Війтович // ЛНУ імені 
Івана Франка. Львів. 
2022. 24 с.
4. Онуфрів С. 
Методичні 
рекомендації щодо 
проходження 
виробничої 
(переддипломної) 
практики для 
студентів 
спеціальності 061 – 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
/ С. Онуфрів, Н. 
Войтович, М. 
Присяжний, Т. 
Війтович // ЛНУ імені 
Івана Франка. Львів. 
2022. 24 с. 
П. 9
З січня 2021 р. – 



експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти;
П. 10.
 2022-2023 рр. – 
керівник молодіжного 
медіапроєкту 
«Медіаризики і 
медіаресурси у 
подоланні травм 
війни» ("Mediarisks 
and mediaresources in 
overcoming the 
traumas of war") (01 
вересня 2022- 01 
липня 2023) IRIS 
Alumni Global Grant 
Program (IRIS, USA). 
2018-2022 р.   ̶ 
учасниця експертної 
комісії у 
міжнародному проєкті 
Еразмус + КА2 
“Journalism Education 
for Democrace in 
Ukraine: Developing 
Standarts, Integrity and 
Professionalism” 
(DESTIN).
2020-2021 рр. – 
партнер та 
співкоординатор у м. 
Львові 
просвітницького 
культурного проєкт 
«Етнокультурні 
цінності як підвалини 
успішної міжнародної 
спільноти» / 
Educational cultural 
project "Ethnic and 
cultural values as the 
basis of successful 
international 
community", (20 
липня 2020-20 липня 
2021) IRIS Alumni 
Global Grant Program 
(IRIS, USA). 2019-2020 
рр. - співкоординатор 
у м.Львові соціального 
молодіжного проєкту 
«Молодь будує 
мультикультурне 
майбутнє» (Youth 
Social Project «Youth is 
Building a Multicultural 
Future») (20 липня 
2019-20 липня 2020) 
IRIS Alumni Global 
Grant Program (IRIS, 
USA);
П.12
1. Сучасна українська 
журналістика: історія, 
теорія, практика: Зб. 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2018 рік (Секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. - Львів : 
Паіс, 2019.  – 140 с. 
2. Онуфрів С. 
Медіарепрезентації 
військового конфлікту 
на Сході України. 
Сучасна українська 
журналістика: історія, 



теорія, практика: Зб. 
матеріалів звітної 
наукової конференції 
за 2018 рік (Секція 
«Журналістики») / 
упоряд. Соломія 
Онуфрів. - Львів : 
Паіс, 2019. -  С. 29-32. 
3. Onufriv Solomiya. 
Russian propaganda as 
a tool of information 
and psychological 
warfare against Ukraine  
/ Onufriv Solomiya // V 
International Scientific 
and practical 
conference «Modern 
and global methods of 
the development of 
scientific thought»,  : 
Збірник тез доповідей, 
Флоренція, Італія, 25-
28 жовтня 2022 р - 
International Science 
Group, 2022. - P. 157-
159.
П. 14
Керівництво 
студентськими 
науковими роботами 
та підготовка до участі 
у міжнародних 
наукових 
конференціях ( 
публікація тез 
доповідей):  
Борсук Х. Особливості 
дотримання або 
ігнорування 
професійних 
стандартів у процесі 
створення соціальних 
ток-шоу. Збірник 
статей наукового кола 
молодих учених 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики. – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – с.41-
46. 
2017-2018 рр. – 
членкиня журі 
Конкурсу молодих 
прозаїків імені Катрі 
Гриневичевої 
(м.Львів).
П. 15
2020-2023 рр. – 
членкиня журі ІІ 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів- членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (Львів, 5.03. 
2023 р.);
Червень 2018 р. – 
тренерка Літньої 
школи журналістики 
секції журналістики 
КЗ ЛОР «Львівська 
обласна МАН 
учнівської молоді». 
П. 19
Членкиня 
Національної спілки 
журналістів України з 
2006 р.; членкиня 



редколегії журналу 
«Універсум» з 2014 р.; 
2021-2022 рр. - 
редактор-консультант 
навчальної 
студентської газети 
«Молодий 
Журналіст»; З 2018 р. 
і до т. ч. - членкиня 
Комісії Польсько-
Українських 
Культурних  зв’язків, 
Польської академії 
наук, відділ у Любліні 
https://www.pan-
ol.lublin.pl/pl/komisje-
naukowe/#kom-6; З 
березня 2015 р. – 
співзасновниця ГО 
«Західноукраїнська 
асоціація випускників 
програм обмінів 
«LIRIS»  (Lviv-Iowa 
Resource for 
International Servise); з 
2007 р. - членкиня 
Асоціації випускників 
факультету 
журналістики.
П.20
2008-2013 рр. – 
позаштатний 
кореспондент 
журналу «Універсум». 
З серпня 2003 р. до 
жовтня 2004 р. - 
кореспондент 
народного часопису 
«За вільну Україну» 
(м. Львів). З лютого 
2001 р. до серпня 
2002 р. – фрілансер 
економіко-
культурологічного 
журналу «РІЧ» (м. 
Львів), газети 
«Нерухомість» 
(м.Львів). Листопад 
1999 - липень 2000 р. 
– працювала у прес-
службі Західно-
Українського 
молодіжного конгресу 
(м. Львів).
Стажування, 
професійний 
розвиток:
1. Науково-дослідний 
інститут 
пресознавства 
Львівської наукової 
бібліотеки України ім. 
В. Стефаника, 1 
листопада - 1 грудня 
2018 р. Довідка від 
№417 від 03.12.2018 р.  
2. Закордонне наукове 
стажування на 
кафедрі 
міжкультурних студій 
Центрально-Східної 
Європи Варшавського 
університету, 
Республіка Польща, 
24- 30.06.2019 р. 
3. З 24 вересня до 2 
жовтня 2020 р. – 
пройшла стажування, 
взяла участь у 
воркшопі «Подолання 
минулого та 



конфлікти пам’яті», 
який організував 
Інститут Молдови 
Ляйпцізького 
університету (ФРН). 
4. 27 січня-4 червня 
2022 р. – успішно 
пройшла навчання за 
програмою 
професійного 
розвитку 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» (6 
кредитів / 180 годин). 
Сертифікат CB N0393-
2022, виданий 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка.
5. З 12 до 22 вересня 
2022 р. – закордонне 
наукове стажування в 
архіві Болгарської 
україністики 
Софійського 
університету св. 
Климента 
Охридського в рамках 
угоди про співпрацю 
між Софійським 
університетом та 
Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка. 
6. З 16 вересня до 2 
грудня 2022 р. – 
успішно 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.
7. З 09 до 16 жовтня 
2022 р. пройшла 
стажування та взяла 
участь в Осінній школі 
«Зміцнення 
пропозицій щодо 
медіакомпетентності у 
громадському 
телерадіомовленні» 
(м. Ляйпціг-Гамбург-
Берлін), який 
організував Інститут 
Молдови 
Ляйпцізького 
університету, 
Федеративна 
Республіка Німеччини 
(Сертифікат 60 год, 2 
кредити).
8. З 24 до 27 
листопада 2022 р. 
пройшла стажування 
та взяла участь 
міжнародному 
семінарі «Посилення 
пропозицій 
медіакомпетентності в 



суспільному 
мовленні» (м. 
Кишинів, Республіка 
Молдова), який 
організував Інститут 
Молдови 
Ляйпцізького 
університету (ФРН). 
(Сертифікат 30 год, 1 
кредит).
9. 2020-2022 рр. 
успішно пройшла 4 
навчальні курси, які 
проводила Асоціація з 
міжнародних питань 
(Чеська республіка) в 
межах проєкту 
«Підвищення якості 
підготовки молодих 
журналістів України» 
та отримала 
сертифікати на 60 год.
10.  2020-2022 рр. 
успішно пройшла 
курси та вебінари 
Академії української 
преси та IREX, що 
підтверджують 
сертифікати.
11. 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 
02070987/000181-22, 
виданий Львівським 
національним 
університетом імені 
Івана Франка. 
12. Завершила 
навчання на курсі 
«Проєктна 
діяльність» 17 січня-14 
лютого 2023 р. 
обсягом 16 
академічних  годин / 
0,5кредиту ЄКТС. 
Сертифікат СВ 
2070987/000179-23.

111467 Войтович 
Наталія 
Олегівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060918, 
виданий 

29.06.2021

17 Журналістська 
майстерність

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.).

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).

П.1
1. Ivanov, V., 
Voytovych, N., Onufriv, 
S. Shturkhetskyy, S., 
Zubarieva, M. (2023). 
Peculiarities of 
medialiteracy 
perception of Ukrainian 
student youth (2018-
2022). Inequality, 
Informational Warfare, 
Fakes and Self-
Regulation in Education 
and Upbringing of 
Youth, Youth Voice 
Journal, pp.11-23.
(SCOPUS)
2. 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. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Войтович Н. О. 
Добра співпраця дає 
гарні успіхи / Наталія 
Войтович //  
Львівщина медійна. ‒ 
жовтень-грудень 2021. 
‒ № 8. ‒ С. 
7. 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.

П.3.
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/
П.4
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.

П.5.
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.
П.10
1. з 2018 по 2022 рр. – 
участь у 
міжнародному проєкті 
DESTIN Erasmus +  
КА2 Capacity Building 
– учасник проєкту. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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).
  П.12
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.
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.).
П.14



Керівник наукового 
кола «Науковий 
гурток» студентів 
кафедри теорії і 
практики 
журналістики (20 
студентів).
1. Петро Козак зайняв 
призове місце (1 
місце) на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 2021-
2022 н.р.
П.15
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.
П.19
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;
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.
П.20
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).

330582 Александров 
Павло 
Миколайови

Асистент, 
Основне 
місце 

Факультет 
журналістики

Диплом 
магістра, 

Львівський 

4 Журналістська 
майстерність

Диплом магістра, ВК 
№22772338, виданий 
30.06.2003 р. у 



ч роботи національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030201 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054053, 
виданий 

15.10.2019

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 
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 5, 12, 
20    п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
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. 
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.
П. 4
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 



“Тенденції та інновації 
в сучасних медіа”  для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 с.
2. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
“Популяризація науки 
в медіа”  для студентів 
за спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 с.

П.5
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.
П.8
Керівник наукової 
теми Інституту 
екології масової 
інформації у межах 
робочого часу 
«Медіатизація 
політики в Україні» 
реєстраційний номер 
0120U101761.
П.12
Александров П. 
Феномен 
трансмедійності у 
нових медіа. Збірник 
матеріалів звітної 
конференції за 2021р. 
Серія журналістика. 
Львів, 2022. С. 47-49.
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
П.20
2007-2008 рр. – 
робота журналіста 
(відділ культури,  
газета «Високий 
Замок»)
Редактор науково-
популярного інтернет-
видання 
МедіаКритика 



Інституту екології 
масової інформації.

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.

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 Журналістська 
майстерність

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 
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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.



6. DESTIN (2018-
2022), Сертифікат, 24 
кредити

178907 Габор 
Наталія 
Богданівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
кандидата наук 

KH 011837, 
виданий 

27.03.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010956, 
виданий 

21.04.2005

28 Журналістська 
майстерність

Диплом спеціаліста 
МВ №931395, видано 
28.06.1986, у  
Львівському 
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. 
Атестат 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.      LavryshYuliana, 
GaborNataliya. 
Tomosinthecontextofth
eRussiaandUkraineinfo



rmationwar// Obraz, 
2020. Vol. 2 (34). p. 6-
14
4.      NataliaGabor; 
YulianaLavrysh; 
LyudmylaPavlyuk; 
IhorPavlyuk 
«VocabulariesofParallel
s»inUkrainianPoliticalC
ommunication:Analogie
sandPrecedentsintheAn
alysisofConflict//Theory
andPractice, Vol.14(1), 
125–145. 
DOI:10.51423/2524-
0471-2022-14-1-7
5.      
NataliiaGaborJournalis
meducationplustheEuro
peanopportunity / 
YulianaLavrysh 
//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.
1.     Войтович Н, 
Габор Н., Дворянин 
П., Рудик М. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
“Журналістська 
майстерність” для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 с.
2.  Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
“Актуальні проблеми 
дослідження нових 
медіа”.” для студентів 
за спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 с.
3. Робоча програма 
навчальної 



дисципліни 
“Мультимедійний 
практикум”  для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 с.
Габор Н. Павлюк Л.  
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни “Цифрова 
медіакультура.” для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 12 с.
    П.6.
Кандидатська 
дисертація 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, 
підвищення 
кваліфікації
В рамках 
Інтенсивного 
тренінгового інституту 
з методології медіа 
досліджень 120 год 
(на базі ЗНУ) ПК 
№00202.
DESTIN (2018-2022), 
Сертифікат, 24 
кредити

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 Соціальні 
медіа

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
Атестат доцента, 
кафедра нових медій,  
Серія: 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, 4, 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.4
1.     Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
“Соціальні медіа” для 
студентів за 
спеціальністю 061 
«Журналістика» у 
межах освітньо-
професійної програми 
«Журналістика» 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – Львів: 
ЛНУ, 2022. - 14 с. 
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
Підвищення 
кваліфікації:
DESTIN (2018-2022), 
Сертифікат, 18 
кредитів

213146 Яцимірська 
Марія 
Григорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
журналістики

Диплом 
доктора наук 

XI 60710, 
виданий 

30.07.1999, 
Диплом 

кандидата наук 
KД 026547, 

32 Культура мови 
журналіста 

Диплом кандидата 
філологічних наук, 
спеціальність 10.01.08 
– журналістика      
Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 



виданий 
22.06.1990, 

Атестат 
доцента AP 

004599, 
виданий 

25.12.1996, 
Атестат 

професора 
12ПP 005775, 

виданий 
30.10.2008

досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 7, 8, 
12, 19 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1
1. Яцимірська Марія. 
Сучасний медіатекст: 
політичні наративи, 
смисли і сенси, 
емоційні маркери // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – Вип. 
51. – 2022. – С. 216-
224. 
2. Яцимірська Марія. 
Соціальна експресія в 
мультимедійних 
текстах // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
Журналістика. – Вип. 
49. – 2021.  – С. 179-
187.
3. Яцимірська Марія. 
Ключові імпресиви-
2020 в 
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мови “ТІСОЛ-
УКРАЇНА”
2. Член оргкомітету 
викдадацької 
академії; член 
оргкомітету 
студентської академії; 
член редколегії 
наукових праць 
студентської конфе-
ренції «Трансфер 
знань у глобальному 
академічному 
просторі. 
Термінологічна база 
сучасних 
гуманітарних 
досліджень».

П. 20

1. 2015 до т.ч. - доцент 
кафедри с кафедри 
іноземних мов для 
гуманітарних 
факультетів 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка. 
2. 2012-2015 рр. 
асистент кафедри 
іноземних мов для 
гуманітарних 
факультетів 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
3. 2019 до т.ч. - 
викладач курсів 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, Інститут 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 
підготовки 



Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 14. 
Дотримуватися 
принципів і правил 
медіабезпеки, 
використовувати 
їх у журналістській 
практиці.

Журналістська 
майстерність

Дискусії, презентація робіт, 
спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод.

Залік у 2 семестрі, іспит у 
формі захисту проєктів у 3 
семестрі.

Медіабезпека Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів,
інтерактивні методи 
навчання: рольова гра, 
ситуативна гра (симуляція),
метод мозкової атаки, кейс-
метод, елементи онлайн-
навчання: робота з
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr

Іспит у формі тестів

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

ПРН 13. 
Аналізувати та 
узагальнювати 
національні та 
світові 
медіатенденції в 
умовах нових 
викликів.

Текст і контекст в 
друкованих медіа

Лекції, консультування, 
дискусії

Залік. Форма поточної 
звітності – усні відповіді та 
дискусії  на практичних 
заняттях; презентація 
наукового есею, колоквіум.

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

Публічний захист перед ЕК

Соціальні медіа Презентація, лекції, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 

Залік. Форма поточної 
звітності – презентація 
проєкту, усне обговорення 



проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr.

на практичних заняттях.

Управління 
медіапроєктами

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, дебати, 
інтерактивні методи 
навчання: рольова гра, 
ситуативна гра (симуляція), 
метод мозкової атаки, кейс-
метод, елементи онлайн-
навчання: робота з онлайн-
дошкою на платформі 
Padlet, Jamboard, Mentimetr.

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту на відповідну 
тематику.

Методологія 
дослідження 
соціальних 
комунікацій

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів.

Усний іспит

Теорія та історія 
соціальних 
комунікацій

Лекція-дискусія, лекція-
діалог, лекція-візуалізація 
проблеми, під час читання 
лекцій використовуються 
мультимедійні презентації.
Практичні заняття 
проводяться з 
використанням 
інтерактивних форм і 
методів навчання: 
ситуаційні вправи, робота в 
парах, малих групах, рольові 
ігри, метод кейсів.

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
завдання

ПРН 12. 
Здійснювати 
управління 
проєктами, 
зокрема 
медіапроєктами, 
що потребують 
певних 
стратегічних 
підходів та навичок 
soft skills.

Текст і контекст в 
друкованих медіа

Лекції, консультування, 
дискусії

Залік. Форма поточної 
звітності – усні відповіді та 
дискусії  на практичних 
заняттях; презентація 
наукового есею, колоквіум.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Соціальні медіа Презентація, лекції, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr.

Залік. Форма поточної 
звітності – презентація 
проєкту, усне обговорення 
на практичних заняттях.

Управління 
медіапроєктами

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, дебати, 
інтерактивні методи 
навчання: рольова гра, 
ситуативна гра (симуляція), 
метод мозкової атаки, кейс-
метод, елементи онлайн-
навчання: робота з онлайн-
дошкою на платформі 
Padlet, Jamboard, Mentimetr.

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту на відповідну 
тематику.

Журналістська Дискусії, презентація робіт, Залік у 2 семестрі, іспит у 



майстерність спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод.

формі захисту проєктів у 3 
семестрі.

ПРН. 11. 
Здійснювати 
комунікацію з 
колегами, 
планувати та 
виконувати 
самостійну і 
командну роботу.

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Медіабезпека Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів,
інтерактивні методи 
навчання: рольова гра, 
ситуативна гра (симуляція),
метод мозкової атаки, кейс-
метод, елементи онлайн-
навчання: робота з
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr

Іспит у формі тестів

Управління 
медіапроєктами

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, дебати, 
інтерактивні методи 
навчання: рольова гра, 
ситуативна гра (симуляція), 
метод мозкової атаки, кейс-
метод, елементи онлайн-
навчання: робота з онлайн-
дошкою на платформі 
Padlet, Jamboard, Mentimetr.

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту на відповідну 
тематику.

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

Публічний захист перед ЕК

ПРН 10. Володіти 
навичками зі 
створення та 
промоції 
кросмедійного 
контенту (вміння 
працювати з 
різною цільовою 
аудиторією: від 
TikTok до 
Instagram).

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Журналістська 
майстерність

Дискусії, презентація робіт, 
спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 

Залік у 2 семестрі, іспит у 
формі захисту проєктів у 3 
семестрі.



атаки, кейс-метод.
Соціальні медіа Презентація, лекції, 

проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr.

Залік. Форма поточної 
звітності – презентація 
проєкту, усне обговорення 
на практичних заняттях.

ПРН 09. 
Створювати 
власний 
мультимедійний 
контент в 
соціальних медіа, 
вміти просувати 
його відповідно до 
журналістських 
стандартів. 

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Соціальні медіа Презентація, лекції, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr.

Залік. Форма поточної 
звітності – презентація 
проєкту, усне обговорення 
на практичних заняттях.

Журналістська 
майстерність

Дискусії, презентація робіт, 
спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод.

Залік у 2 семестрі, іспит у 
формі захисту проєктів у 3 
семестрі.

ПРН 08. Вміти 
готувати 
аналітичні 
матеріали, 
спростовуючи 
фейково-
маніпулятивні 
наративи в умовах 
гібридної війни.

Теорія та історія 
соціальних 
комунікацій

Лекція-дискусія, лекція-
діалог, лекція-візуалізація 
проблеми, під час читання 
лекцій використовуються 
мультимедійні презентації.
Практичні заняття 
проводяться з 
використанням 
інтерактивних форм і 
методів навчання: 
ситуаційні вправи, робота в 
парах, малих групах, рольові 
ігри, метод кейсів.

Іспит  у формі презентації 
виконаного індивідуального 
завдання

Медіабезпека Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів,
інтерактивні методи 
навчання: рольова гра, 
ситуативна гра (симуляція),
метод мозкової атаки, кейс-
метод, елементи онлайн-
навчання: робота з
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr

Іспит у формі тестів

Виробнича 
(переддипломна) 

Словесні, наочні, практичні. 
Зокрема, спостереження, 

Диференційований залік. 
Публічний захист 



практика демонстрація, пояснення, 
інструктаж, синтез, 
оцінювання, аналітичний, 
індуктивний, дедуктивний 
та традуктивний аналіз. 

матеріалів практики у формі 
презентації

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Креативність 
дискурсивних практик 
публіцистики 
ікультури

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
проблемно-пошукові 
диспути,
ситуативне моделювання, 
метод проєктів і їх 
презентацій, порівняльний
аналіз публіцистичних 
текстів.

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
або
командного медіапроєкту на 
відповідну тематику.

Текст і контекст в 
друкованих медіа

Лекції, консультування, 
дискусії

Залік. Форма поточної 
звітності – усні відповіді та 
дискусії  на практичних 
заняттях; презентація 
наукового есею, колоквіум.

Журналістська 
майстерність

Дискусії, презентація робіт, 
спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод.

Залік у 2 семестрі, іспит у 
формі захисту проєктів у 3 
семестрі.

ПРН 06. Приймати 
обгрунтовані 
рішення у складних 
комунікативних 
ситуаціях, 
вирішуючи 
професійні 
завдання.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Соціальні медіа Презентація, лекції, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr.

Залік. Форма поточної 
звітності – презентація 
проєкту, усне обговорення 
на практичних заняттях.

Управління 
медіапроєктами

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, дебати, 
інтерактивні методи 
навчання: рольова гра, 
ситуативна гра (симуляція), 
метод мозкової атаки, кейс-
метод, елементи онлайн-
навчання: робота з онлайн-
дошкою на платформі 
Padlet, Jamboard, Mentimetr.

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту на відповідну 
тематику.

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

Іспит у формі тестів



платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr

Журналістська 
майстерність

Дискусії, презентація робіт, 
спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод.

Залік у 2 семестрі, іспит у 
формі захисту проєктів у 3 
семестрі

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

ПРН 05. Вміти 
системно і 
критично 
осмислювати 
проблеми в галузі 
журналістики, 
зокрема контент 
українських медіа.

Медіабезпека Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів,
інтерактивні методи 
навчання: рольова гра, 
ситуативна гра (симуляція),
метод мозкової атаки, кейс-
метод, елементи онлайн-
навчання: робота з
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr

Іспит у формі тестів

Теорія та історія 
соціальних 
комунікацій

Лекція-дискусія, лекція-
діалог, лекція-візуалізація 
проблеми, під час читання 
лекцій використовуються 
мультимедійні презентації.
Практичні заняття 
проводяться з 
використанням 
інтерактивних форм і 
методів навчання: 
ситуаційні вправи, робота в 
парах, малих групах, рольові 
ігри, метод кейсів.

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
завдання

Методологія 
дослідження 
соціальних 
комунікацій

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів.

Усний іспит

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

Публічний захист перед ЕК

Методика та 
організація наукових 
досліджень

Презентація, лекції, 
консультування, дискусії, 
виконання навчальних
вправ, розробка 
індивідуальних та групових 
проєктів.

Іспит у формі презентації 
дослідження

Креативність 
дискурсивних практик 
публіцистики 
ікультури

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
проблемно-пошукові 
диспути,
ситуативне моделювання, 

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
або
командного медіапроєкту на 
відповідну тематику.



метод проєктів і їх 
презентацій, порівняльний
аналіз публіцистичних 
текстів.

Текст і контекст в 
друкованих медіа

Лекції, консультування, 
дискусії

Залік. Форма поточної 
звітності – усні відповіді та 
дискусії  на практичних 
заняттях; презентація 
наукового есею, колоквіум.

Журналістська 
майстерність

Дискусії, презентація робіт, 
спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод.

Залік у 2 семестрі, іспит у 
формі захисту проєктів у 3 
семестрі.

ПРН 04. 
Планувати та 
проводити 
ефективні 
медіадослідження, 
вдало 
застосовуючи 
методи та 
технології, а 
також оцінювати 
проблеми 
досліджень 
сучасних медій. 

Методика та 
організація наукових 
досліджень

Презентація, лекції, 
консультування, дискусії, 
виконання навчальних
вправ, розробка 
індивідуальних та групових 
проєктів.

Іспит у формі презентації 
дослідження

Методологія 
дослідження 
соціальних 
комунікацій

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів.

Усний іспит

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

Публічний захист перед ЕК

Теорія та історія 
соціальних 
комунікацій

Лекція-дискусія, лекція-
діалог, лекція-візуалізація 
проблеми, під час читання 
лекцій використовуються 
мультимедійні презентації.
Практичні заняття 
проводяться з 
використанням 
інтерактивних форм і 
методів навчання: 
ситуаційні вправи, робота в 
парах, малих групах, рольові 
ігри, метод кейсів.

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
завдання

ПРН 03. 
Використовувати 
державну та 
іноземну мови в 
професійній 
діяльності.

Соціальні медіа Презентація, лекції, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr.

Залік. Форма поточної 
звітності – презентація 
проєкту, усне обговорення 
на практичних заняттях.

Кваліфікаційна робота Практично-дослідні: 
опрацювання та 
реферування наукової 
літератури, публіцистичних 
текстів та медійного 

Публічний захист перед ЕК



контенту, проведення 
емпіричного дослідження, 
інтерпретація отриманих 
результатів, написання 
магістерської роботи. 
Словесні: усна доповідь, 
публічна дискусія, 
обговорення результатів 
дослідження, попередній 
захист роботи на кафедрі, 
публічний захист. Наочні: 
мультимедійна презентація

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

Розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція, демонстрація, 
спостереження,
обговорення, есе, підготовка 
виступу та презентація, 
інтерактивні
методи навчання.

Усний іспит

Культура мови 
журналіста 

Лекція, презентації, групові 
(4-5 студ.) виконання 
завдань, дискусія,
візуалізація основних тез 
лекції, обговорення топтеми 
в медійному
просторі, рольові ігри, 
виступи з доповіддю та ін.

Іспит у формі тестів 

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Журналістська 
майстерність

Дискусії, презентація робіт, 
спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод.

Залік у 2 семестрі, іспит у 
формі захисту проєктів у 3 
семестрі.

ПРН 02. 
Генерувати 
креативні 
практики 
публіцистичного 
текстотворення, 
продукувати 
тексти 
культурологічного 
спрямування: 
створювати власні 
проєкти часописів, 
програм, сайтів та 

Культура мови 
журналіста 

Лекція, презентації, групові 
(4-5 студ.) виконання 
завдань, дискусія,
візуалізація основних тез 
лекції, обговорення топтеми 
в медійному
просторі, рольові ігри, 
виступи з доповіддю та ін.

Іспит у формі тестів 

Журналістська 
майстерність

Дискусії, презентація робіт, 
спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні 
методи навчання: рольова 

залік у 2 семестрі, іспит у 
формі захисту проєктів у 3 
семестрі.



модерувати їх. гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод.

Соціальні медіа Презентація, лекції, 
проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія, метод 
проєктів, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод, елементи 
онлайн-навчання: робота з 
онлайн-дошкою на 
платформі Padlet, Jamboard, 
Mentimetr.

Залік. Форма поточної 
звітності – презентація 
проєкту, усне обговорення 
на практичних заняттях.

Управління 
медіапроєктами

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
метод проєктів, дебати, 
інтерактивні методи 
навчання: рольова гра, 
ситуативна гра (симуляція), 
метод мозкової атаки, кейс-
метод, елементи онлайн-
навчання: робота з онлайн-
дошкою на платформі 
Padlet, Jamboard, Mentimetr.

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту на відповідну 
тематику.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Креативність 
дискурсивних практик 
публіцистики 
ікультури

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
проблемно-пошукові 
диспути, ситуативне 
моделювання, метод 
проєктів і їх презентацій, 
порівняльний аналіз 
публіцистичних текстів

Іспит  у формі презентації 
виконаного індивідуального 
або
командного медіапроєкту на 
відповідну тематику.

ПРН 01. 
Працювати як 
«універсальний 
журналіст»: 
створювати 
текстовий, 
аудіовізуальний та 
мультимедійний 
контент

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Креативність 
дискурсивних практик 
публіцистики 
ікультури

Лекція, презентація, 
дискусія, групова робота, 
проблемно-пошукові 
диспути,
ситуативне моделювання, 
метод проєктів і їх 
презентацій, порівняльний
аналіз публіцистичних 
текстів

Іспит у формі презентації 
виконаного індивідуального 
або командного 
медіапроєкту на відповідну 
тематику.

Журналістська 
майстерність

Дискусії, презентація робіт, 
спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні

Залік у 2 семестрі, іспит у 
формі захисту проєктів у 3 
семестрі



методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки,
кейс-метод.

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Культура мови 
журналіста 

Лекція, презентації, групові 
(4-5 студ.) виконання 
завдань, дискусія, 
візуалізація основних тез 
лекції, обговорення топтеми 
в медійному просторі, 
рольові ігри, виступи з 
доповіддю та ін.

Іспит у формі тестів 

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

Розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція, демонстрація, 
спостереження, 
обговорення, есе, підготовка 
виступу та презентація, 
інтерактивні методи 
навчання.

Усний іспит

ПРН 07. 
Демонструвати 
редакторські 
навички роботи 
над текстом.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

Розповідь, пояснення, 
бесіда, лекція, демонстрація, 
спостереження,
обговорення, есе, підготовка 
виступу та презентація, 
інтерактивні
методи навчання.

Усний іспит

Культура мови 
журналіста 

Лекція, презентації, групові 
(4-5 студ.) виконання 
завдань, дискусія,
візуалізація основних тез 
лекції, обговорення топтеми 
в медійному
просторі, рольові ігри, 
виступи з доповіддю та ін.

Іспит у формі тестів 
(письмово)

Методика та 
організація наукових 
досліджень

презентація, лекції, 
консультування, дискусії, 
виконання навчальних
вправ, розробка 
індивідуальних та групових 
проєктів.

Іспит у формі презентації 
дослідження

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

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

Диференційований залік. 
Публічний захист 
матеріалів практики у формі 
презентації



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

Публічний захист перед ЕК

Журналістська 
майстерність

Дискусії, презентація робіт, 
спільні проєкти, групова 
робота, дебати, інтерактивні 
методи навчання: рольова 
гра, ситуативна гра 
(симуляція), метод мозкової 
атаки, кейс-метод.

Залік у 2 семестрі, іспит у 
формі захисту проєктів у 3 
семестрі.

 


