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Прізвище, ім’я, по батькові 

 

БОЙКО АЛЛА АНАТОЛІЇВНА 

 

Науковий ступінь  

(ступінь, 

спеціальність, тема 

дисертації, рік) 

Доктор філологічних наук із спеціальності «Журналістика», 

«Преса Православної церкви кінця ХІХ – початку ХХ ст.», 2002 

Вчене звання  

(за спеціальністю, 

кафедрою) 

Професор  

Почесне звання (за 

наявності) 

- 

Нагороди, премії (за 

наявності) 

Орден святої Варвари (за просвітницьку діяльність), медаль 

«Волонтер України» 

Посада за основним 

місцем роботи 

професор 

Кафедра  

Факультет / Інститут Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут журналістики 

Посада за 

сумісництвом (за 

наявності) 

- 

ORCID iD ORCID ID 0000-0003-2697-7605ORCID  

Scopus Author ID  

Web of Science 

ResearcherID 

 

GoogleАкадемія  

інші (додати за 

наявності) 

 

Сфера наукових 

інтересів 

Релігійні медіа; проблеми релігійного туризму в ЗМІ 

Стаж наукової та 

педагогічної роботи 

30 років 

Корпоративна 

електронна адреса 

Boyko_Alla@ukr.net 

Персональні веб-

ресурси (за наявності) 

- 

 

ДОСВІД РОБОТИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ 

 Загальна кількість та  

перелік за останні 5 років (прізвище та ініціали, тема, шифр та 

найменування спеціальності, заклад вищої освіти, рік) 
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здобувача, який 

одержав документ про 

присудження 

наукового ступеня 

 

Наукове 

консультування 

здобувача, який 

одержав документ про 

присудження 

наукового ступеня 

Загальна кількість – 3 

 

 

УЧАСТЬ У АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ 

 Заклад вищої освіти, у якому функціонує спеціалізована вчена рада, 

шифр та найменування спеціальності, рік (за останні 5 років) 

Голова /вчений 

секретар /член 

спеціалізованої 

вченої ради з 

присудження 

наукового 

ступеня доктора 

(кандидата) наук 

 

 Загальна кількість та перелік за останні 5 років (прізвище та ініціали 

здобувача, тема, шифр та найменування спеціальності, заклад вищої 

освіти, у якому вона функціонує, рік) 

Голова 

спеціалізованої 

вченої ради з 

присудження 

ступеня доктора 

філософії 

 

Опонент 

(офіційний 

опонент) 

Загальна кількість – 5 

  

Рецензент Загальна кількість – 3 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПУБЛІКАЦІЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Назви публікацій, конференцій, семінарів, проектів тощо 

(загальна кількість та перелік за останні 5 років починаючи з 

останнього) 

Статті журналах, 

що індексуються у 

науковометричних 

базах Scopus 

та/або Web of 

Science 

 

Монографії 

 
 

Статті у 

вітчизняних 

фахових виданнях 

категорії «Б» 

Загальна кількість – 187 статей 

 

Конференції Загальна кількість – 98 конференцій 
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Семінари Загальна кількість – 17 семінарів 

 

Проекти  

Науково-дослідні 

роботи 

 

Патенти, 

свідоцтва про 

реєстрацію 

авторського права 

на твір 

 

Навчальні та 

методичні праці 

(підручники, 

навчальні 

посібники, 

методичні 

розробки тощо) 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ В РЕДКОЛЕГІЯХ ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ 

ФАХОВИХ ВИДАНЬ 

 Найменування журналу, категорія, країна 

Головний 

редактор / 

заступник 

головного 

редактора 

 

Член редколегії Журналу «Образ»  

Рецензент 

(внутрішній, 

зовнішній) 

«Наукові записки Інституту журналістики» 

 

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМІЯХ, ПРОФЕСІЙНИХ І НАУКОВИХ АСОЦІАЦІЯХ, 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТОЩО 

Статус Найменування організації 

- - 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період 

(починаючи з 

останнього) 

Назва навчального закладу, місцезнаходження (країна, якщо доречно) 

Отримана кваліфікація (вказати рівень, HPK, EGF-LLL, якщо доречно) 

з 17.06.2019    по 

3.07 2020 

УКУ (Лондон, Велика Британія) 

з  1.05.2017   по 

10.06 2017 

Карлов Університет (Прага, Чехія)  

03.10.2015-

1.11.2015 

РАДІО «ВАТИКАН» (ВАТИКАН) 

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

(інформація про діяльність, яку науковець бажає оприлюднити про себе) 

Найменування 

Член Експертної ради у Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 
 

 

https://www.facebook.com/dess.gov.ua/
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