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ДОСВІД РОБОТИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ 

 Загальна кількість та  

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

найменування спеціальності, заклад вищої освіти, рік) 

Наукове керівництво 

здобувача, який 

одержав документ про 

присудження 

наукового ступеня 

Загальна кількість – 1  

Соколова К.О., кандидатська дисертація "Журналістика 

співучасті в Україні: дискурсивні моделі, тенденції, 

перспективи", 27.00.06 - Прикладні соціально-

комунікаційні технології, Інститут журналістики КНУ ім. Т. 

Шевченка, 2021 р.   
Наукове 

консультування 

здобувача, який 

одержав документ про 

присудження 

наукового ступеня 

Загальна кількість – 1 

1. Яненко Я. ", докторська дисертація, "РЕКЛАМНІ КОМУНІКАЦІЇ 

ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ", 
27.00.06 - Прикладні соціально-комунікаційні технології, 

Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2021 р.   

 

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 

Інститут журналістики, член разових спеціалізованих вчених рад 

2019-2021 рр. 

 

 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 – 1 

Безчотнікова А.О. кандидатська дисертація «ВІДЕОІГРИ В 

СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ», 27.00.01 – теорія 

та історія соціальних комунікацій, Дніпровськии ̆ національнии ̆

універстет імені Олеся Гончара, 2019 р.  

Рецензент  –  

 

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 

Загальна кількість – 2 

1. Yevhen Tsymbalenko, Dmytro Oltarzhevskyi, Lesya Horodenko 

and Olha Oltarzhevska (2020). The role of company’s top officials in 

corporate communications. Problems and Perspectives in 

Management, 18(3), PP. 255-267. (Міжнародне фахове видання, 

що входить у Scopus). 

2. Oltarzhevskyi D. Typology of contemporary corporate 

communication channels. Corporate Communications: An 
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International Journal, 2019. Vol. 24 No. 4. РР. 608-622. 

https://doi.org/10.1108/CCIJ-04-2019-0046 (Міжнародне фахове 

видання, що входить у Scopus та Web of Science). 

Монографії 

 
Загальна кількість – 1 

Олтаржевський Д. Основи та методи діяльності сучасних 

корпоративних медіа. Київ : Центр вільної преси, 2013. 312 с. 

Статті у вітчизняних 

фахових виданнях 

категорії «Б» 

Загальна кількість – 2 

1. Олтаржевський Д. Корпоративні комунікації як напрям 

паблік рилейшенз: теоретико-історичний аспект / Наукові 

записки Інституту журналістики. 2020. Т. (2)77. С. 68–78. 

2. Олтаржевський Д. Комунікації як основа соціалізації 

бізнесу: теоретико-концептуальне обґрунтування / Актуальні 

питання масової комунікації, 2018. Vol. 23. PР. 47–58. 

Конференції - 

Семінари - 

Проекти - 

Науково-дослідні 

роботи 

- 

Патенти, свідоцтва про 

реєстрацію 

авторського права на 

твір 

- 

Навчальні та 

методичні праці 

(підручники, навчальні 

посібники, методичні 

розробки тощо) 

Загальна кількість – 2 

1. Олтаржевський Д. Корпоративні медіа: теорія і практика. 

Навчальний посібник. Київ : Центр вільної преси; Рябіна, 2012. 

60 с. 

2. Олтаржевський Д. Соціальна реклама. Навчальний 

посібник. Київ : Центр вільної преси, 2016. 120 с. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ В РЕДКОЛЕГІЯХ ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ 

ФАХОВИХ ВИДАНЬ 

 Найменування журналу, категорія, країна 

Головний редактор / 

заступник головного 

редактора 

- 

Член редколегії «Вісник Львівського університету. Серія Журналістика» 

«Обрії друкарства» 

Рецензент (внутрішній, 

зовнішній) 

- 

 

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМІЯХ, ПРОФЕСІЙНИХ І НАУКОВИХ АСОЦІАЦІЯХ, 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТОЩО 

Статус Найменування організації 

Член 

Член 

Асоціації корпоративних медіа України 

Національної спілки журналістів України 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починаючи з 

останнього) 

Назва навчального закладу, місцезнаходження (країна, якщо 

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

якщо доречно) 

З 18.11.2019 по 

23.11.2019 

Університет Яна Длугоша в Ченстохові Республіка Польща 
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