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Науковий ступінь  

(ступінь, спеціальність, 

тема дисертації, рік) 

Доктор наук із соціальних комунікацій, спеціальність 

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій; тема: 

«Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку ХХІ 

століття: природа явища та історія боротьби» (2018). 

 

Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.05 – 

порівняльне літературознавство; тема «Рубаї в жанрово-

стильовій системі української поезії другої половини 

ХХ ст.» (2006). 

Вчене звання  

(за спеціальністю, 

кафедрою) 

Доцент по кафедрі теорії та історії журналістики (2007). 

Почесне звання (за 

наявності) 

– 

Нагороди, премії (за 

наявності) 

Відзнака київського міського голови (2005). 

Посада за основним місцем 

роботи 

Професор кафедри видавничої справи та редагування. 

Кафедра Видавничої справи та редагування. 
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Посада за сумісництвом (за 

наявності) 

Професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю 

Факультету міжнародних відносин Національного 

авіаційного університету. 
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GoogleАкадемія  

інші (додати за наявності)  

Сфера наукових інтересів Аксіологія медіасфери, плагіат і академічна доброчесність, 

медіапродюсування, масова комунікація і Церква, 

медіаекологія, медіакритика, стилістика, підліткова 

література. 

Стаж наукової та 

педагогічної роботи 

15 

Корпоративна електронна 

адреса 

olena.ryzhko@knu.ua 

 

Персональні веб-ресурси 

(за наявності) 
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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 

 

Наукове 

консультування 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня 

 

 

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 

1. Член разових спеціалізованих вчених рад Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 2019 року, 

зокрема: Д 26.852.37, Д 26.852.26, Д 26.852.25, Д 26.852.24, Д 

26.852.15. 

 

 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) 

 

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 

 

Монографії 

 

Загальна кількість – 2 

1. Сьомочкіна О. М. (Рижко О. М.) Рубаї в українській поезії: від 

каноні-зованої строфи до поліжанру : Монографія. – К.: КиМУ, 
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2005. – 252 с. 

2. Рижко О.М. Плагіат як соціальнокомунікаційне явище : 

монографія / О. М. Рижко. – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2017. – 388 с. 

Статті у 

вітчизняних 

фахових виданнях 

категорії «Б» 

Загальна кількість – 43 

1. Рижко О.М. Рецепція геймифікації як нової конвергенції / 

О. М. Рижко // Вісник Львівського університету. Серія 

журналістика. – 2019. – № 46. – С. 265–272. 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/issue/view/3

81 Index Copernicus. 

2. Рижко О. М. Види і класифікації плагіату / О. М. Рижко // 

Science and Education a New Dimension. Humanities and Social 

Sciences. – 2017. – V(23), Issue: 139. – P. 82–85. Index Copernicus. 

3. Ryzhko O. Plagiarism – selected issues in the axiological, 

philosophical, and informational context [Електронний ресурс] / Olena 

Ryzhko // Zarządzanie Mediami. – 2017. - Tom 5. - Numer 3. - S. 105-

126. – Режим доступу до ресурсу: 

file:///C:/Users/Olena/Downloads/ZarzMediami_105-126.pdf Index 

Copernicus. 

4. Рижко О. М. Зміна мотивації як неодмінна умова запобігання 

плагіату // Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. 2017. – Вип. 11. – С. 

56–63. 

5. Рижко О. М. Боротьба з плагіатом у контексті проблеми 

академічної чесності: соціальнокомунікаційний аспект / 

О. М. Рижко // Держава та регіони : наук.-виробн. журнал. Серія : 

Соціальні комунікації. – 2017. – № 3(31). – С. 40–47. 

Конференції Загальна кількість – 30 

1. Всеукраїнська онлайн-конференція «Література для юнацтва: 

читацькі запити/ авторські пріоритети», 25 вересня 2020 р. 

2. Дванадцята Всеукраїнська науково-теоретична конференція 

«Українська періодика: історія і сучасність», Львів, 30 листопада – 1 

грудня 2018 р. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і 

особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», Запоріжжя, 9–

10 квітня 2018 р. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми соціальних комунікацій» (2–3 червня 2017 р., м. 

Запоріжжя);  

5. Scientific and Professional Conference «Sciense mithout 

boundaries – debelopment in 21st century – 2017» (27 серпня 2017 р., 

м. Будапешт; включена до науково-метричної бази). 

Семінари  

Проекти  

Науково-дослідні 

роботи 

(назва теми, № держреєстрації, посада, заклад, у якому 

виконувалась) 

Патенти, свідоцтва 

про реєстрацію 

авторського права 

на твір 

 

Навчальні та 

методичні праці 

(підручники, 

навчальні 

посібники, 

Загальна кількість – 2 

1. Рижко О. М. Практична стилістика : Навчальний посібник. – 

К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2013. – 371 с. (Гриф 

МОН України. Лист № 1/11-4837 від 15.06.2011 р.) 
2. Рижко О. М. Стилістика української мови : Практикум: 
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методичні розробки 

тощо) 

Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2008. – 250 с. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ В РЕДКОЛЕГІЯХ ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ 

ФАХОВИХ ВИДАНЬ 

 Найменування журналу, категорія, країна 

Головний 

редактор / 

заступник 

головного 

редактора 

 

Член редколегії Член редколегії фахового наукового видання «Українська 

біографістика». 

Рецензент 

(внутрішній, 

зовнішній) 

Зовнішній рецензент рецензованого наукового видання Zarządzanie 

Mediami Яґеллонського університету (Польща). 

 

 

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМІЯХ, ПРОФЕСІЙНИХ І НАУКОВИХ АСОЦІАЦІЯХ, 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТОЩО 

Статус Найменування організації 

Член Національна спілка письменників України (з 2004). 
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