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ОРГКОМІТЕТ  
СПІВГОЛОВИ:
Володимир Іванович Смоланка – доктор медичних наук, 

професор, ректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
Володимир Володимирович Різун – доктор філологічних 

наук, професор, директор Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

ЗАСТУПНИКИ:
Юрій Михайлович Бідзіля – доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики                           
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

 Мирослава Олександрівна Лендьел – доктор політичних 
наук, професор, проректор із науково-педагогічної роботи                              
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Ігор Петрович Студеняк – доктор фізико-математичних 
наук, професор, проректор із наукової роботи ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»;

Галина Василівна Шумицька – кандидат філологічних наук, 
доцент, декан філологічного факультету  ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет».

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Олеся Василівна Барчан – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»;

Наталія Федорівна Венжинович – доктор філологічних 
наук, заступник декана філологічного факультету з наукової роботи 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Віталій Іванович Завадяк – заступник декана філологічного 
факультету з інформаційного та технічного забезпечення 
навчально-виховного процесу, викладач кафедри журналістики                               
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Валерій Валерійович Ковач – завідувач навчальної 
телерадіостудії кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»;

Леся Ярославівна Поліха – кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»;

Василь Іванович Путрашик – старший викладач кафедри 
журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Любов Михайлівна Русинко-Бомбик – викладач кафедри 
журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Євген Олександрович Соломін – кандидат наук із соціальних 
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комунікацій, доцент кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»;

Галина Валентинівна Шаповалова – кандидат  філологічних 
наук, доцент кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»;

Василь Васильович Шаркань – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри журналістики, заступник декана філологічного 
факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Ярослава Михайлівна Шебештян – кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет».

СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ:
Ганна Іванівна Гецко – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»;

Володимир Юрійович Тарасюк – кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», відповідальний секретар оргкомітету, 
керівник секретаріату;

Наталія Валеріївна Толочко – викладач кафедри 
журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 

Тетяна Вікторівна Шевченко – провідний фахівець кафедри 
журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: головний навчально-лабораторний 
корпус Ужгородського національного університету,                                                   
вул. Уні верситетська, 14: ауд. 429 (пленарне засідання, круглий 
стіл); ауд. 406, 413, 414, 424, 425 (секційні засідання); санаторій-
профілакторій УжНУ «Скалка», с. Кам’яниця Ужгородського 
району (медіафестиваль «Інформаційна миска»). 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 10 – 12 вересня.
   

РЕГЛАМЕНТ:  а) доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.;
б) доповідь на секційному засіданні  – 10 хв.; в) участь у дискусії 

та обговоренні – 5 хв.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

Вівторок, 10 вересня

9:00 – 13:00 – приїзд, поселення; 
13:00 – 14:00  – обід;
14:00 – 15:00 – реєстрація учасників конференції, огляд наукових 

та навчально-методичних видань учасників конференції;
15:00 – 18:00 – засідання круглого столу на тему: «Українські 

медіа в контексті етнотолерантності».
18:00 – 19:00 – вечеря. 

Середа, 11 вересня

9:00 – 10:00  – реєстрація учасників конференції;
10:00 – 13:00 – відкриття конференції, пленарне засідання;
13:00 – 14:00 – обід;
14:00 – 17:00 – засідання  секцій;
17:00 – 18:00 – підсумкове пленарне засідання.

Четвер, 12 вересня

10:00 – 18:00 – участь у медіафестивалі «Інформаційна миска».
18:00 – від’їзд учасників конференції.

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: 
«УКРАЇНСЬКІ МЕДІА В КОНТЕКСТІ 

ЕТНОТОЛЕРАНТНОСТІ»

Вівторок, 10 вересня, 15:00 – 18:00
Головний навчально-лабораторний корпус УжНУ, 
вул. Університетська, 14; 4 поверх; ауд. 429
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ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 

Середа, 11 вересня, 10:00 – 13:00
Головний навчально-лабораторний корпус УжНУ, 
вул. Університетська, 14; 4 поверх; ауд. 429

Відкриття конференції
Володимир Іванович Смоланка – доктор медичних наук, 

професор, ректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
Василь Миронович Комарницький – т. в. о. директора 

департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації.

Юрій Михайлович Бідзіля – доктор наук із соціальних 
комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики                         
ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Пленарні доповіді
1. Толерантність та інтолерантність як проблема сучасної 

медіакомунікації
Юрій Бідзіля (Ужгородський національний університет)

2. Транспозиція словацьких прізвищ в українських медіа
Світлана Пахомова (Пряшівський університет, Словаччина)

3. Сучасні глянцеві журнали в Україні: типологічний зріз
Наталія Cидоренко (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка)

4. Витоки формування знань про фах в українській журналістиці 
ХІХ ст.

Лідія Сніцарчук (Львівська національна наукова                     
бібліотека України імені В. Стефаника)

5. 65 років українській редакції радіо «Свобода» (історія 
протидії імперській пропаганді)

Іван Ципердюк (Університет Короля Данила, 
Івано-Франківськ)

6. Міжкультурна та міжрелігійна толерантність та ідентичність 
Європи

Ларс Шеферс (Католицький центр соціальних наук, 
Менхенгладбах, Німеччина)
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СЕКЦІЙНІ  ЗАСІДАННЯ

Середа, 11 вересня, 14:00 – 17:00
Головний навчально-лабораторний корпус УжНУ, 
вул. Університетська, 14; 4 поверх; ауд. 406, 413, 414, 424, 425

Секція 1: «Вітчизняні та загальноєвропейські засади і 
тенденції медіаосвіти, реклами й піару»

Ауд. 413
Керівник секції: Леся Поліха.
Секретар секції: Тетяна Боць.

1. Методика викладання дисципліни «Історія видавничої 
справи та редагування»: інтерпретація мовою сучасності

Наталія Благовірна (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Луцьк) 

2. Медіаквест як навчальний модуль у структурі дисципліни 
«Крос-медійна комунікація»

Олена Кошелюк (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Луцьк)

3. Професійна культура майбутніх фахівців мас-медіа: від 
теорії до практики

Надія Миколаєнко (Житомирський державний університет       
ім. І. Франка)

4. Специфіка управління сучасною медіаслужбою вишу на 
прикладі Центру медіакомунікацій НАУ

Юрій Нестеряк (Національний авіаційний університет, Київ)  

5. Базові компетентності у формуванні медіакультури 
сучасних медійників 

Емілія Огар (Львівська національна наукова                          
бібліотека України імені В. Стефаника)

6. Популяризація соціальної реклами через стріт-арт
Леся Поліха (Ужгородський національний університет)
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Секція 2: «Діяльність традиційних та новітніх ЗМІ крізь 
призму загальноєвропейського досвіду»

Ауд. 424
Керівники секції: Євген Соломін, Володимир Тарасюк.
Секретар секції: Тетяна Лесюк.

1. Сучасні політичні ток-шоу в Україні: проблема діалогу та 
дієвості 

Олена Васьківська (Національний авіаційний університет, 
Київ) 

2. Проблеми та форми репрезентації сексуальності в українських 
онлайн-ЗМІ

Володимир Грисюк (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка)

3. Роль SMM у популяризації вищого навчального закладу            
(на прикладі сторінок УжНУ в соціальних мережах)

Віталій Завадяк (Ужгородський національний університет)

4. Сучасні технології в інтернет-радіомовленні
Валерій Ковач (Ужгородський національний університет)

5. Вплив телебачення на формування життєвих цінностей 
людини

Оксана Лівіцька (Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка)

6. Internet and social media in China
Tian Limin (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка)

7. Онлайн-медіа етнічних спільнот Закарпаття в міжкультурній 
системі комунікацій регіону: проблеми становлення та розвитку

Євген Соломін (Ужгородський національний університет)

8. Тематичні особливості публікацій регіонального спортивного 
онлайн-видання крізь призму читацьких запитів

Володимир Тарасюк (Ужгородський національний університет)

9. Невербальні засоби спілкування між оператором і 
тележурналістом

Алла Тернова, Катерина Вавілова 
(Запорізький національний університет)  
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10.  Особливості телепрограм для національних меншин 
Закарпаття в контексті суспільного мовлення

Наталія Толочко (Ужгородський національний університет)
 

Секція 3: «Особливості мови ЗМІ в синхронному й 
діахронному аспектах»

Ауд. 414
Керівники секції: Галина Шаповалова, Ярослава Шебештян.
Секретар секції: Кароліна Бучковська.

1. Мова ворожнечі в публікаціях про етнічні групи (на прикладі 
регіональних ЗМІ) 

Ольга Брайлян (Ужгородський національний університет)

2. Гумор і сатира в мові закарпатської періодики 1930-х рр.
Мирослава Гараздій (Ужгородський національний університет)

3. Ціннісні орієнтири в мові періодики Карпатської України 
(1938 – 1939)

Ганна Гецко (Ужгородський національний університет)

4. Мігрантська тематика в сучасному українському 
інформаційному просторі: «мова ненависті»

Анастасія Паніван (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка)

5. Правописні новації в новинному онлайн-просторі Закарпаття: 
тенденції упровадження

Василь Путрашик (Ужгородський національний університет)

6. Елементи релігійного стилю в текстах ЗМІ (на матеріалі 
журналу «Український тиждень»)

Оксана Ципердюк (Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ)

7. Історичні обставини формування етнотолерантності 
закарпатського медіамовлення 

Галина Шаповалова, Ярослава Шебештян (Ужгородський 
національний університет)
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Секція 4: «Проблеми історії української та зарубіжної 
журналістики і публіцистики як складової національної 
культури»

Ауд. 406
Керівник секції: Олександр Волковинський.
Секретар секції: Ольга Богославська.

1. Українська газета «Веселка» в рецепції Олени Рудловчак
Олеся Барчан (Ужгородський національний університет) 

2. Полеміка довкола фейлетону (1920 – 1930-х рр.) та її 
наслідки для розвитку жанру

Олександр Волковинський (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка)

3. Драматична парадигма авторського мислення в сучасній 
театральній публіцистиці України 

Валентина Галацька (Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту ім. академіка  В. Лазаряна)

4. Історичні закономірності розвитку партійної преси в Україні
Вікторія Георгієвська (Київський університет 

імені Бориса Грінченка)

5. Хронотопна модель межі-полону в «Інтерв’ю з волонтером» 
(А.Бессараб «Ми не маємо права не бути сильними») 

Оксана Журавська (Київський університет 
імені Бориса Грінченка)

6. Епістолярна публіцистика шістдесятників
Наталія Загоруйко (Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка)

7. Іронія «в умовах заблокованої культури»: публіцистика 
Валерія Марченка як виклик системі 

Ірина Насмінчук (Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка)

8. Українськомовні часописи в міжвоєнній Словаччині                    
(1930 – 1938 рр.)

Любов Русинко-Бомбик (Ужгородський національний 
університет)

9. Проблема професійної дискримінації жінок в  українській 
радянській пресі 1920 – 1930-х років
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Ольга Хамедова (Київський університет імені Бориса Грінченка)

10. Діяльність Пресової служби Карпатської України в 1938 – 
1939 рр.

Василь Шаркань (Ужгородський національний університет)

Секція 5: «Теорія медіакомунікації: здобутки та невирішені 
проблеми»

Ауд. 425
Керівники секції: Юрій Фінклер, Світлана Кравченко, Галина 

Шумицька.
Секретар секції: Марія Шелельо.

1. Комунікаційні моделі агітації в контексті радянської версії 
соціального інжинірингу 

Ірина Бондаренко (Запорізький національний університет)

2. Журналістика розслідувань та її інструменти в контексті 
глобалізації медіа

Крістіна Бут (Запорізький національний університет)

3. Типологічна приналежність періодичного видання як наукова 
проблема (на прикладі «The Economist»)

Зоряна Грень (Львівська національна наукова бібліотека 
України імені В. Стефаника)

4. Комікс-журналістика у світовому та національному 
інформаційному просторі

Оксана Гудошник (Дніпровський національний університет                               
імені Олеся Гончара) 

5. Дитяча преса в Україні початку ХХІ століття: віковий спектр 
Оксана Дубецька (Національний педагогічний університет 

імені М. Драгоманова) 

6. Communication of the Ukrainian diaspora in Lebanon 
Hadi Khazaal (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка)
                                                                                                                                                                                                                        
7. Проблема ієрархії вартостей у контенті сучасних українських 

ЗМІ
Світлана Кравченко (Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, Луцьк) 
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8. Оксюмороністичний симбіоз: чи існує інвестигейторна джинса?
Валентина Стєкольщикова (Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика, Миколаїв) 

9. Трансформація поняття «аудиторія мас-медій» 
Юрій Фінклер (Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, Миколаїв)
10. Симулякризація інформації в сучасних ЗМІ 

Людмила Хотюн (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара)                       

11. Роль медіа в налагодженні етносоціального діалогу на 
Закарпатті впродовж 2017 – 2019 рр.

Галина Шумицька (Ужгородський національний університет)

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Середа, 11 вересня, 17:00 – 18:00
Головний навчально-лабораторний корпус УжНУ, 
вул. Університетська, 14; 4 поверх; ауд. 429

 
МЕДІАФЕСТИВАЛЬ «ІНФОРМАЦІЙНА МИСКА»

Четвер, 12 вересня, 10:00 – 18:00 
Санаторій-профілакторій УжНУ «Скалка», с. Кам’яниця 

Ужгородського району

ВІД’ЇЗД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Четвер, 12 вересня, 18:00
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