
ЗВЕДЕНА УНІФІКОВАНА КАРТА-ЗВІТ 

за 2015 рік 

Відділення масової комунікації 

 

1. Склад відділення: 11 академіків, 1 член-кореспондент, 2 Почесних 

академікаи 

 

2. Здали звіт: 8 академіків, 1 член-коресподент 

 

3. Не здали звіт: Б. Дурняк, Р. Єсипенко, О. Гоян 

 

     3.1. Приналежність до інших академій: Немає 

 

 4. Участь в законотворчій  діяльності: Консультативна робота 

  

 5. Педагогічна діяльність:  

  

     5.1. Навантаження: Всі академіки мають педагогічне навантаження  

 

     5.2. Кількість і назва розроблених   програм:  27 

 

Історія України, Політологія – В. Лазуренко – 2; 

 

«Психологія мас-медіа», «Радіокомунікація: теорія і новітні практики», 

«Журналістська майстерність», «Методика створення телевізійних і 

радіопередач», «Основи радіодокументалістики», «Сучасне радіомовлення 

і телебачення в контексті інформаційної безпеки України» – В. Лизанчук – 

7; 

 

„Теорія та історія соціальних комунікацій” для магістрів;  „Теорія та 

історія соціальних комунікацій” для спеціалістів;  „Історія соціально-

комунікаційних технологій”; „Історія радіожурналістики”; „Історія 

української журналістики” – І. Крупський – 5; 

 

Навчально-методичний комплекс для студентів історичного факультету 

заочної форми навчання з історії країн Латинської Америки; Навчально-

методичний комплекс для магістрантів історичного факультету з 

методики викладання всесвітньої історії у ВНЗ; Навчально-методичний 

комплекс для студентів фізико математичного факультету та факультету 

технології і дизайну з історії світових цивілізацій – Б. Год – 3; 

 

Публіцистика; Редакторська майстерність; Свобода слова і державна 

інформаційна політика в Україні – В. Жадько – 3; 

 



«Теорія та історія журналістики», «Методика викладання фахових 

дисциплін» – В. Демченко – 2; 

 

«Редакторський практикум» для магістрів, : «Редакторський практикум» 

для спеціалістів, «Видавничий бізнес», «Поліграфія», «Редакторські 

професії» – В. Шпак – 5; 

      

     5.2.1 Спецкурсів: 5 

 

«Масмедіа в умовах ринку» – В. Демченко – 1 

«Спеціалізація», «Видавнича справа» – В. Жадько – 2; 

«Українська мова і політика» (2014 – 2015 рр.) – В. Лизанчук –1. 

«Дискусійні питання вітчизняної та зарубіжної історії» – Б. Год – 1; 

 

5.2.2. Спецсемінарів: 2 

«Українська та світова світоглядна публіцистика в проекції соціальних 

комунікацій» – І. Михайлин – 1; 

«Особливості наукових досліджень в сфері соціальних комунікацій» – В. 

Демченко – 1; 

 

5.3. Керівництво аспірантами, докторантами та аспірантами здобувачами: 

4 докторанти, 11 аспіранти, 18 здобувачі 

 

5.4. Написано навчальних посібників: 15 

 

 6. Наукова та видавнича діяльність (основні наукові результати) 

  

6.1.Керівництво НДР( госпрозрахункова, бюджетна, грантова): 1 

В. Демченко керує робочою групою факультету, що бере участь у 

реалізації проекту ЄС «Темпус IV» «Крос-медіа та якісна журналістика» 

(початок – 2012р., термін закінчення – 2015р.) 

 

6.2. Видано монографій, метод рекомендацій, розроблено патентів: 10 

 

«Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, 

культура» (К. : Український письменник, Дипломатична академія України, 

2015. – 460 с.),  «Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, 

дипломатія, культура» (К. : Український письменник, Дипломатична 

академія України, 2015. – 560 с.) – Ю. Бондар – 2; 

Год Б.В. Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу): 

монографія / Б.В. Год. – Полтава: Вид-во ПНПУ імені В.Г. Короленка,___ 

2015. – 182 с. – Б. Год – 1; 

Лизанчук В. В. ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2014. – 184 с., Лизанчук В. В. ПСИХОЛОГІЯ МАС-



МЕДІА : підручник / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2015. – 420 с. – В. Лизанчук –2. 

Іван Перепеляк : Літературний портрет. 2-е вид., доп. / Ігор Михайлин. — 

Х. : Майдан, 2014. — 218 с. Надійшла в січні 2015 року.,. Про Шевченка і 

не тільки : Наукові розвідки, есеї. 2-е вид., доп. / Ігор Михайлин. — Х. : 

Майдан, 2015. — 298 с. Надійшла в червні 2015 р. – І. Михайлин – 2. 

 

      7. Участь у спецрадах: 7 

В Демченко очолює спецраду К 08.051.19 при ДНУ ім. О. Гончара по 

захисту кандидатських дисертацій із соціальних комунікацій; є членом 

докторської спецради Д 26.001.34 із соціальних комунікацій у КНУ ім. Т. 

Шевченка; 

Б. Год  член спеціалізованої вченої ради К 55.053.01 у Сумському 

державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка; 

І. Крупський член спеціалізованої вченої ради із соціальних комунікацій в 

Київському національному університеті імені Т. Шевченка; 

В. Лизанчук бере участь у двох спеціалізованих вчених радах: Львівського 

національного університету імені Івана Франка і Класичного приватного 

університету  (м. Запоріжжя); 

І. Михайлин член ради з філологічних наук К 64.051.07.  

 

7.1. Підготовлено вчених: 10 

 

7.2. Напрям школи:  

В Демченко Особливості розвитку журналістики у країнах Західної 

Європи та США та її вплив на становлення масової комунікації в Україні; 

Б. Год  Впровадження ренесансного досвіду організації освіти і виховання 

в сучасну педагогічну теорію і практику; 

І. Крупський Історія журналістики; 

В. Лизанчук Телебачення і радіомовлення в контексті інформаційної 

безпеки України. 

 

8. Навчально-методична робота 

 

8.1. Розроблено текстів лекцій: 32 

 

8.2. Опубліковано методичних статей: 16 

 

8.3. Участь у науково-методичних конгресах:  12 

 

9. Зв’язки з зарубіжжям 

 

9.1. В Демченко  Угоди про науково-творчу діяльність (з якими вузами чи 

НДІ): КНУ ім. Т. Шевченка, Сумський державний університет, 



Тернопільський педагогічний університет ім. Гнатюка, університет м. 

Пассау (Німеччина). 

 

9.2. Проведено міжнародних конференцій: 4 

 

10. Громадська діяльність 

 

10.1. В яких організаціях бере особисту участь: 

Ю. Бондар – заступник голови Всеукраїнської асоціації політичних наук, 

член правління Київської організації НСЖУ; 

В. Шпак – АНВО України, НСЖУ, КО НСЖУ, Співдружність працівників 

інформаційних видань; 

В Демченко  Асоціація випускників ФСЗМК «Аудиторія» (член президії); 

Б. Год  Всеукраїнська асоціація європейських студій»,  «Слов’янський 

клуб» (м. Полтава); 

І. Крупський – голова профбюро кафедри; 

В. Лазуренко – заступник голови Черкаської обласної Національної спілки 

краєзнавців України; заступник голови Ради Наукового товариства 

істориків-аграрників (м. Черкаси); член Осередку Наукового товариства 

ім. Т. Шевченка в Черкассах; 

В. Лизанчук – голова комісії Львівської обласної ради з контролю за 

виконанням законодавства у сфері функціонування української мови; член 

ради Львівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка; член правління Львівського відділення 

конгресу української інтелігенції; 

І. Михайлин – голова Харківського історико-філологічного товариства. 

 

10.2. Кількість публічних доповідей: 33 

 

10.3. ЗМІ (виступи по телебаченню, на радіо, в пресі): 69 

 

11. Інші види діяльності: 

 26 січня 2015 року взяв участь в організації й проведенні прес-

конференції у прес-центрі Харківської ОДА «Юрій Шевельов 

повертається. З приводу судового рішення про відновлення меморіальної 

дошки»; 27 лютого 2015 року виступив модератором на презентації нової 

книжки Михайла Красикова «Утра вечера» перед студентами 

філологічного факультету; 13 травня 2015 року виступив дискутантом на 

лекції професора Ольги Бертелсен «Розстріляне Відродження: Будинок 

«Слово» у Харкові і невідомі долі його мешканців (трагічна доля 

українського літератора Михайла Биковця в добу Великого Терору)» – І. 

Михайлин; 

Відповідальний редактор збірника наукових праць «Теле- та 

радіожурналістика», член редколегії журналу «Зоря вечорова», член 



редакційної колегії «Вісника Львівського університету» (серія 

«Журналістика») – В. Лизанчук; 

Керував історико-краєзнавчою секцією в Малій академії наук Черкаської 

області.; З червня 2014 р. – Голова конкурсної комісії з присудження 

Черкаської обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича 

(рішення сесії Черкаської обласної ради № 32-4/VI від 27.06.2014 р.); З 

серпня 2013 р. веду власний, суспільно-політичного та культологічного 

характеру, блог на сайті черкаської обласної газети “Нова Доба” – 

В. Лазуренко;  

Член науково-технічної ради львівського національного університету ім. І. 

Франка, член редколегій 7 наукових збірників із журналістики; Член 

експертної ради Державної акредитаційної комісії при Міністерстві освіти 

і науки України; голова ДЕКз журналістики в Рівненському 

міжнародному економіко-гуманітарному університеті ім. Академіка 

С. Дем’янчука – І. Крупський; 

Участь у роботі Полтавського міського та Полтавського обласного 

відділень Малої академії наук України – Б. Год; 

Презентував свою творчість:  8 серпня – для працівників освіти та 

бібліотекарів і творчої інтелігенції в м.Первомайську, Миколаївської 

області; 21 серпня – в м. Корсунь-Шевченківському Черкаської області, 

для освітян, жителів міста._Під час виступів подарував бібліотекам шкіл 

міста  власні книги на 15 тисяч гривень – В Жадько; 

Заст. головного редактора Журналу «Університет», член редакційної ради 

«Наукового вісника» АНВОУ – В. Шпак; 

Член Вченої ради Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 

член редакційної ради журналу «Журналіст України» – Ю. Бондар 

 

12. Відзнаки:  

Ю. Бондар – лауреат Мистецької премії «Київ» у галузі журналістики 

імені Анатолія Москаленка; 

Б. Год – Почесна Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної  державної адміністрації; Подяка Полтавського міського голови з 

врученням нагрудного знака;  

І. Крупський – Грамота ректора Університету за високі показники в праці; 

В. Лазуренко – Подяка Національного центру “Мала Академія Наук 

України” за плідну співпрацю з Черкаським обласним територіальним 

відділенням МАН, формування, підтримку і виховання талановитої 

учнівської молоді. 

 

13. Участь у допомозі АТО: 

Член Харківського історико-філологічного товариства пішов 

добровольцем на війну. Товариство допомагає його частині коштами, 

продуктами, одягом, допомагає в придбанні обладнання (тепловізора) – 

І. Михайлин; 



Один з організаторів благодійного заходу по збору коштів для сімей осіб, 

загиблих у АТО в ЧДТУ  – В. Лазуренко; 

Фінансова підтримка діяльності «Полтавського батальйону небайдужих» – 

Б. Год; 

Тричі їздив з благодійницькою місією в АТО: виступав, дарував книги, 

збирав матеріали для написання книги – В. Жадько; 

Решта членів віділення надавала учасникам АТО фінансову та 

матеріальну допомогу 

 


