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порядок роботи конференції

30 листопада, п’ятниця

09:00 — 09:40  Реєстрація учасників та гостей конференції
10:00 — 12:45  Пленарне засідання
12:45 — 14:30  Обідня перерва
14:30 — 17:30  Засідання секцій. Дискусії
17:30 –– 18:15  Підсумок дня

1 грудня, субота

10:00 – 13:00  Підсумкове пленарне засідання

реГлаМент роботи конференції

Доповіді на пленарних засіданнях   15 хв.
Доповіді на секційних засіданнях  10 хв.
Повідомлення і виступи в обговоренні   до 5 хв.



4

30 листопада, п’ятниця

Урочисте відкриття конференції
 Читальний зал ім. Тетяни і Омеляна Антоновичів № 1
 (другий поверх)

Василь Ферштей 
кандидат педагогічних наук,
генеральний директор ЛННБ України ім. В. Стефаника

Науково-дослідному інституту пресознавства – 25

пленарне Засідання
 Читальний зал ім. Тетяни і Омеляна Антоновичів № 1
 (другий поверх)

Мирослав Романюк
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, заслужений діяч науки і техніки, головний науковий 
співробітник НДІ пресознавства ЛННБ України ім. В. Стефа-
ника

Пресознавчі дослідження науковців ЛННБ України ім. В. Сте-
фаника 

Надія Зелінська
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
медіакомунікацій Української академії друкарства

Журналістикознавча періодика: як/чи творяться «медійні фор-
ми репрезентації світу»?

Василь Лизанчук
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
радіомовлення і телебачення, заслужений професор Львівсь-
кого національного університету імені Івана Франка

Постправда в контексті війни Російської Федерації проти 
України
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Юрій Бідзіля
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач 
кафедри журналістики Ужгородського національного універ-
ситету

Історія української журналістики: стрес-тест у контексті но-
вомодних досліджень соціальних комунікацій та тенденції до 
неорелятивізму

Оксана Гудошник
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри масо-
вої та міжнародної комунікації Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара

Досвід мережевого методу аналізу історико-журналістських 
процесів

Наталя Сидоренко
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри істо-
рії журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Польська преса Одеси (1907–1917 рр.)

Катажина Дронг (Katarzyna Drąg)
Doktor, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Próba samokrytycznego kształtowania profesji dziennikarskiej w 
twórczości Gabrieli Zapolskiej 

Микола Тимошик
доктор філологічних наук, професор, професор Київського 
національного університету культури і мистецтв

Архів Українського пресового бюро в Лондоні (1931–1939) як 
досі незнане джерело вивчення невідомих сторінок преси за-
рубіжного українства 

Ольга Вакульчук
кандидат історичних наук, завідувач відділу Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Сучасний стан і перспективи розвитку пресознавчих до-
сліджень у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вер-
надського
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Лідія Сніцарчук
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, заступник 
генерального директора з наукової роботи ЛННБ України 
ім. В. Стефаника, директор НДІ пресознавства

Ще раз про бібліографію української преси, або Чи затребува-
ний нині український медіадосвід ХІХ–ХХ ст.

Секція: історія ЖУрналістики
 Читальний зал відділу бібліотекознавства 
 (другий поверх)

Голова   олеся дроздовська
Секретар   надія брайлян

Микола Васьків
доктор філологічних наук, професор, професор Київського 
університету імені Бориса Грінченка

Східна журналістика в українських студіях 1920–1930-х рр.

Вікторія Георгієвська
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, докторант 
Інституту журналістики Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка

Партійна преса України (1890–1919 рр.): кількісний зріз

Олеся Дроздовська
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник НДІ пресознавства ЛННБ 
України ім. В. Стефаника

Часопис для галицьких бранців на Зеленому Клині

Оксана Дубецька
кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри 
журналістики Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова 

Студентські видання Харкова ХІХ – початку ХХ ст.

Олена Залізнюк Ірина Швець
науковий співробітник  молодший науковий співробітник
Національної бібліотеки України Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського імені В. І. Вернадського

Наукові каталоги «Київські газети 1838–1940 років у фондах 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» та 
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«Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної біб-
ліотеки України імені В. І. Вернадського» як джерело дослід-
ження київської преси ХІХ–ХХ ст.

Ігор Любчик
кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства 
і філософії Івано-Франківського національного медичного 
університету

Лемківщина та лемки у періодиці новітньої доби: організацій-
ний та проблемно-тематичний аспект

Олена Макарчук
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри журналіс-
тики та засобів масової комунікації Інституту права та психо-
логії Національного університету «Львівська політехніка» 

Українська партійна преса в період виборів

Емілія Огар
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, професор 
кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства

Українська книжкова періодика ХХ – початку ХХІ ст.: істо-
ричний та типологічний огляд

Олена Рижко
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафед-
ри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка

«Нова Зоря» як взірець багатогранності представлення літера-
турно-мистецької проблематики

Юрій Романишин
кандидат історичних наук, доцент, завідувач наукового від-
ділу періодичних видань ім. Мар’яна та Іванни Коців ЛННБ 
України ім. В. Стефаника

Львівська преса (1918–1939 рр.) як спосіб співіснування двох 
народів у межах однієї держави

Світлана Семенко
кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри жур-
налістики Полтавського національного педагогічного універ-
ситету імені В. Г. Короленка

Висвітлення проблем розвитку національної журналістики 
початку ХХ ст. в публіцистиці Олени Пчілки
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Олена Сокур
молодший науковий співробітник Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського

Професійна періодика: обмін досвідом та бібліотечна взає-
модія (до 100-річчя Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського)

Володимир Тарасюк
кандидат філологічних наук, доцент, доцент Ужгородського 
національного університету

Створення сучасного підручника з історії української жур-
налістики як нагальна потреба в підготовці вітчизняних медій-
них кадрів

Круглий стіл:       «З’єднана Україна»: 
преса доби ЗУнр У контексті 

виЗвольних ЗМаГань 1917–1921 рр.

Модератор  Мар’яна комариця

Сергій Блавацький
кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробіт-
ник НДІ пресознавства ЛННБ України ім. В. Стефаника

Фрейминг генези ЗУНР у швейцарській франкомовній пресі 
(1918 р.) (Із нагоди столітнього ювілею Листопадового чину 
та проголошення ЗУНР)

Надія Брайлян
науковий співробітник НДІ пресознавства ЛННБ України 
ім. В. Стефаника

Микола Левицький (1879–1921) та його спогади про Листопа-
довий чин

Віталій Гандзюк
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач 
кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю 
Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського

Подільська преса доби Національно-визвольних змагань 
1917–1920 рр.: типологічна своєрідність
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Мар’яна Комариця
доктор філологічних наук, старший науковий співробіт-
ник, завідувач відділу НДІ пресознавства ЛННБ України 
ім. В. Стефаника

«Заповіт листопаду»: літературно-мистецький дискурс героїч-
ного в галицькій міжвоєнній пресі

Тетяна Решетуха
кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри 
журналістики Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка

Українські періодичні видання Тернополя періоду Національ-
но-визвольних змагань українського народу 1918–1919 рр.

Секція: преса хіх–хх ст. як історичне дЖерело
 Конференц-зал 
 (перший поверх)

Голова  надія кулеша
Секретар  ольга терещук

Ігор Вдовичин
доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії 
держави і права Львівського торговельно-економічного уні-
верситету

Періодичне видання як джерело з історії української політич-
ної думки (За матеріалами «Літературно-Наукового Вістника» 
(1922–1932 рр.)

Наталія Кобрин
кандидат історичних наук, викладач Львівської середньої 
спеціалізованої музичної школи ім. С. Крушельницької

Музика і музиканти крізь призму української преси Львова 
(1914–1921 рр.)

Надія Кулеша
кандидат філологічних наук, старший науковий співробіт-
ник, завідувач відділу НДІ пресознавства ЛННБ України 
ім. В. Стефаника

Українізація в Полтаві 1918 р.: Віктор Андрієвський vs пол-
тавська газета «Родной Край»
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Костянтин Курилишин
кандидат історичних наук, завідувач відділу україніки ЛННБ 
України ім. В. Стефаника

Емігрантська проблематика 1905–1909 рр. у висвітленні жур-
налістів газети  «Діло»

Світлана Кучеренко
заступник голови правління Благодійного Фонду імені Івана 
та Юрія Лип

Українська періодика 1917–1944 рр. як джерело вивчення 
біографії та творчості Юрія Липи

Маріанна Мовна
молодший науковий співробітник відділу наукової бібліогра-
фії ЛННБ України ім. В. Стефаника

Перший путівник Бойківщиною Євгена Юлія Пеленського в 
рецепції української преси 1930-х рр.

Григорій Рудий
доктор історичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник Інституту історії України 
НАН України

Київська газетна періодика 1960-х рр. як джерело вивчення 
суспільно-політичних і економічних процесів в УРСР

Аліна Сахненко Світлана Рибак
адміністратор ЄДЕБО,  лаборант кафедри журналістики
викладач-стажер Українського  Українського гуманітарного
гуманітарного інституту інституту

Періодика української діаспори як історичне джерело

Ольга Терещук
молодший науковий співробітник НДІ пресознавства ЛННБ 
України ім. В. Стефаника

Роль Івана Чупрея у популяризації та поширенні січового руху 
(За матеріалами галицької преси)

Петро Федоришин
кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 
Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка

Преса Чортківського обводу Тернопільського воєводства 20–
30-х рр. ХХ ст. як джерело краєзнавства



11

Олена Школьна Олена Хобта
кандидат філологічних наук,  кандидат філологічних наук, 
доцент доцент, доцент кафедри 
 журналістики, реклами та
 медіакомунікацій факультету 
 журналістики, реклами
 і видавничої справи
 Одеського національного 
 університету імені І. І. Мечникова

Мистецькі візії початку ХХ ст.: проекція на сучасність (За ма-
теріалами одеської періодики 10-х рр. ХХ ст.)

Секція: теорія і практика ЗМі
 Читальний зал ім. Тетяни і Омеляна Антоновичів № 1
 (другий поверх)

Голова   Юрій фінклер
Секретар   Зоряна Грень

Алла Бахметьєва
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри ма-
сової та міжнародної комунікації Дніпровського національ-
ного університету імені Олеся Гончара

Університетська газета як сучасний засіб корпоративної ко-
мунікації

Роман Бліхарський
молодший науковий співробітник НДІ пресознавства ЛННБ 
України ім. В. Стефаника

«Слово велике й святе»: про генезу та суть релігії на сторінках 
журналу «Добрий Пастир»

Алла Бойко
доктор філологічних наук, професор, професор Інституту 
журналістики Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка

Помісна церква в Україні: історія і сьогодення в дзеркалі медіа

Марія Бутиріна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач 
кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара

Видові прояви ксенофобії у мас-медійному дискурсі
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Зоряна Галаджун
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 
журналістики та засобів масової комунікації Національного 
університету «Львівська політехніка»

Проблеми місцевої друкованої преси: українське питання та 
іноземний досвід

Зоряна Грень
учений секретар ЛННБ України ім. В. Стефаника

Преса Великої Британії як об’єкт вивчення українських медіа-
дослідників

Оксана Кирилова
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри масо-
вої та міжнародної комунікації Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара 

Імерсивні технології сучасного газетного контентотворення

Оксана Клименко
кандидат історичних наук, доцент, старший науковий спів-
робітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського

Нормативно-методична база діяльності наукових бібліотек на 
сторінках «Бібліотечного вісника» (до 25-річчя журналу)

Ірина Климович
керівничка і продюсерка дитячого телевізійного центру «Кад-
рики», аспірантка факультету журналістики МЕГУ

Поєднання виховних та розважальних елементів контенту 
продукції телевізійного центру «Кадрики» як дитячого ЗМІ

Вікторія Ковпак
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, професор ка-
федри журналістики, реклами і соціальних комунікацій Інс-
титуту журналістики і масової комунікації Класичного при-
ватного університету

«Бранці Кремля» у фокусі преси української повоєнної еміг-
рації: метакогнітивні образи «нескорених» протягом століття

Степан Кость
кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
української преси факультету журналістики Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка

Воєнний дискурс українських ЗМІ: концептуальні засади
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Іван Крупський
доктор історичних наук, професор, професор факультету 
журналістики Львівського національного університету імені 
Івана Франка

Витоки «об’єктивності» радянської журналістики

Ольга Мітчук
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан 
факультету журналістики ПВНЗ «Міжнародний еконо-
міко-гуманітарний університет імені академіка Степана 
Дем’янчука»

Характеристика особливостей новочасних соціальних комуні-
кацій в Україні

Ніна Остапенко
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри історії 
журналістики Інституту журналістики Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка

Концептуальні підходи редакційної політики газети «Голос 
України»

Ігор Павлюк
доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий 
співробітник, письменник, провідний науковий співробітник 
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, про-
фесор кафедри української преси Львівського національного 
університету імені І. Франка

Інформаційно-мистецький простір України: горизонталі та 
вертикалі переформатування

Зіновій Партико
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри ви-
давничої справи, редагування, основ журналістики та філо-
логії Інституту філології та журналістики Житомирського 
державного університету ім. І. Франка

Проблема істинності в повідомленнях мас-медіа

Валентина Стєкольщикова
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри 
журналістики Міжнародного класичного університету імені 
Пилипа Орлика

Розслідувальний потенціал Миколаївського регіону: 
NIKCENTER.ORG



14

Юрій Фінклер
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри жур-
налістики Чорноморського національного університету імені 
Петра Могили

Особливості регуляторної політики в сучасному мас-медійно-
му просторі України 

Тетяна Хітрова
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри жур-
налістики Запорізького національного технічного універси-
тету

Радянська «політика пам’яті»: комунікаційні моделі, норма-
тивні та медійні ресурси держави

Людмила Хотюн
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент ка-
федри масової та міжнародної комунікації Дніпровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара

Карикатура як креолізований текст

Гаяна Юксель
кандидат філологічних наук, доцент Таврійського національ-
ного університету ім. В. І. Вернадського

Втрати України в інформаційній сфері після окупації Криму 
2014 р.

Секція: Українська ЖУрналістика в іМенах
 Читальний зал для науковців
 (другий поверх)

Голова   василь Ґабор
Секретар   Зоряна наконечна

Мар’яна Гдакович
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри інозем-
них мов та культури фахового мовлення Львівського держав-
ного університету внутрішніх справ 

«Куди вказує Котляревський?»: рецепція І. Котляревського в 
Галичині впродовж 1920–1930-х рр. крізь призму публікацій 
часопису «Діло»
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Василь Ґабор
кандидат філологічних наук, старший науковий співробіт-
ник, старший науковий співробітник НДІ пресознавства 
ЛННБ України ім. В. Стефаника

«Будувати побіч держави української ще й українську на-
цію»: контент публікацій Миколи Євшана на сторінках часо-
пису «Народ» (Станіслав, 1919)

Володимир Качкан
доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки 
і техніки, завідувач кафедри українознавства і філософії Іва-
но-Франківського національного медичного університету

Культурно-просвітницьке кредо Івана Брика (До 150-річчя 
«Просвіти»)

Алла Кобинець
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри пе-
ріодичної преси Інституту журналістики Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка

Анатолій Михайленко: журналіст, публіцист

Галина Кушнір
випускниця аспірантури кафедри журналістики філологіч-
ного факультету Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна

Євген Сверстюк як головний редактор і журналіст релігійної 
газети «Наша віра»

Оксана Кушнір
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент ка-
федри журналістики Тернопільського національного педа-
гогічного університету імені Володимира Гнатюка

Творці українського медіадискурсу у Словаччині: флагмани 
ХХ віку

Роман Лаврентій
старший викладач кафедри театрознавства та акторської 
майстерності Львівського національного університету імені 
Івана Франка

Повернення пам’яті про Михайла Губчака: завдання з ба-
гатьма невідомими
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Мальвіна Михалюк
молодший науковий співробітник відділу україніки ЛННБ 
України ім. В. Стефаника

Актуальні проблеми українців окупованої Галичини між-
воєнного періоду під гострим пером Галактіона Чіпки у гу-
мористично-сатиричних часописах «Зиз» та «Маски»

Зоряна Наконечна
кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий спів-
робітник НДІ пресознавства ЛННБ України ім. В. Стефани-
ка

Публіцистика Гриця Гладкого на сторінках газети «Новий 
Час» (1924–1925 рр.)

Мар’яна Пелипець
кандидат наук із соціальних комунікацій, молодший науковий 
співробітник НДІ пресознавства ЛННБ України ім. В. Стефани-
ка

Культурно-просвітницька тематика журналістських ма-
теріалів Степана Смаль-Стоцького

Олена Пода
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри жур-
налістики Запорізького національного технічного універси-
тету

Гендерні концепти в публіцистиці Мілени Рудницької

Оксана Середа
кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий спів-
робітник НДІ пресознавства ЛННБ України ім. В. Стефани-
ка

Іван Іванець у пресі: редактор, публіцист, мистецький кри-
тик, ілюстратор

Ігор Ткаченко
кандидат історичних наук, провідний науковий співробіт-
ник сектору суспільних наук Президії НАН України

Максим Гехтер як публіцист на сторінках журналу «Літера-
турно-Науковий Вісник» та газети «Село»



Наталія Черниш
кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри 
медіакомунікацій Української академії друкарства

Євген Онацький – енциклопедист

1 грудня, субота

підсУМкове пленарне Засідання
 Читальний зал ім. Тетяни і Омеляна Антоновичів № 1
 (другий поверх)


