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журналу – науковці, викладачі, студенти, професіонали у галузі медіа та комунікацій, а також широке коло читачів, які цікавляться сучасними тенденціями розвитку комунікаційного простору.
Формат журналу відповідає міжнародним стандартам; статті проходять процедуру рецензування; Міжнародна редакційна колегія включає видатних учених у галузі соціальних комунікацій.
Наукове видання затверджено як фахове у галузі соціальних комунікацій наказом Міністерства
освіти і науки України від 07.10.2015 № 1021.
ISSN 2522-1272
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4298 від 13.06.2013 р.
Адреса редакції: «Наукові записки Інституту журналістики», Інститут журналістики КНУ імені
Тараса Шевченка, вул. Мельникова, 36/1, м. Київ, 04119, Україна
Тел.: (+38044) 481 4548. Факс: (+38044) 483 0981.
Email: publishing.group.ij@gmail.com.
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту журналістики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 12 листопада 2018 р.).
Усі права застережено. Посилання на матеріали видання під час їх цитування обов’язкові.

Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / голов. ред. В. В. Різун; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. 2018. Т. 2(71). 83 с.
Етика публікацій
Журнал «Наукові записки Інституту журналістики» керується етичними нормами, рекомендованими «Комітетом з етики публікацій» / Committee on Publication Ethics (COPE). Ознайомитися із відповідними правилами
можна на офіційному сайті COPE: http://publicationethics.org. Окрім того, рекомендуємо ознайомитися із правилами етики публікацій, рекомендованими видавництвом «Elsevier» – Publishing Ethics Resource Kit:
http://www.elsevier.com/editors/perk.
Автори відповідальні за оригінальність поданих ними рукописів, які не повинні містити плагіату і не повинні бути опубліковані раніше в інших виданнях.
Редакція журналу гарантує, що кожен рукопис розглядається неупереджено, незалежно від статі автора,
його раси, національності, віросповідання, громадянства і под.
Політика рецензування
Усі статті проходять процедуру подвійного «сліпого» рецензування незалежними експертами, яких призначає Редколегія з числа фахівців у відповідній науковій галузі. Остаточне рішення щодо публікації чи відхилення статті приймає головний редактор, який керується у своїх діях висновками рецензентів. Подаючи статтю,
автори можуть попросити виключити із списку можливих рецензентів не більше двох учених або двох вищих
навчальних закладів. Процедура рецензування може тривати до 10 тижнів, залежно від завантаженості експертів
та тематики статті. Редакція інформує автора про зауваження експертів та рішення про прийняття матеріалу до
друку або відмову в публікації. У разі позитивного рішення Редколегії, автор вносить відповідні правки та надсилає до редакції остаточний варіант матеріалу. Виправлений варіант рукопису підписується автором і рецензентами «До друку», і подальшим змінам не підлягає. При затвердженні змісту номеру журналу редколегія керується
датою надходження останнього варіанту статті.
Науковці, які бажають долучитися до числа рецензентів журналу «Наукові записки Інституту журналістики», повинні мати науковий ступінь у відповідних галузях наук, належний досвід роботи та високу репутацію в
академічному світі. Резюме можна надсилати до редакції журналу на е-mail: publishing.group.ij@gmail.com.

© 2018 Scientific Notes of Institute of Journalism
3

ISSN 2522-1272

Scientific Notes of Institute of Journalism, Т. 2 (71) 2018
Journal homepage: http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/index.php/2011-11-25-07-20-55.html

Editorial Board
Editor-in-Chief:
Volodymyr Rizun, D. Sc. (Philology), Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Associate Editors:
Valeriy Ivanov, D. Sc. (Philology), Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Natalia Shumarova, D.Sc. (Philology), Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Executive Secretary:
Tetyana Skotnykova, PhD (Thermal Physics), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Editorial Board:
Juergen Grimm, Dr. Habil., Professor, University of Vienna, Austria
Oles Hoian, D. Sc. (Philology), Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Oleksandr Ponomariv, D. Sc. (Philology), Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Tetiana Prystupenko, PhD (History), Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Maharramli Gulu, Dr. Habil., Professor, Baku State University
Vasyl Teremko, D. Sc. (Social Communications), Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraine
Valentyna Halych, D. Sc. (Philology), Professor, Taras Shevchenko National Pedagogical University of Lugansk,
Ukraine
Tadeusz Wallas, Dr. Habil. (Humanities, Politology), Professor, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
Nataliya Sydorenko, D. Sc. (Philology), Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Olga Porfimovych, D. Sc. (Politology), Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Olena Tkachenko, D. Sc. (Philology), Professor, Sumy State University, Ukraine

© 2018 Наукові записки Інституту журналістики
4

ISSN 2522-1272

Наукові записки Інституту журналістики, Том 2 (71), 2018 р.
веб-сайт журналу: http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/index.php/2011-11-25-07-20-55.html

Редакційна колегія
Головний редактор:
Володимир Різун, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Заступники головного редактора:
Валерій Іванов, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наталія Шумарова, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Відповідальний секретар:
Тетяна Скотникова, канд. тех. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редколегія:
Юрген Грімм, Dr. Habil., проф., Віденський університет
Олесь Гоян, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Олександр Пономарів, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Тетяна Приступенко, канд. іст. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Магеррамлі Гулу, д-р філол. наук, проф, Бакинський державний університет, Азербайджан
Василь Теремко, д-р наук із соц. ком., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Валентина Галич, д-р філол. наук, проф., Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Тадеуш Валяс, Dr. Habil., проф., Університет Адама Міцкевича, Познань,
Наталія Сидоренко, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ольга Порфімович, д-р політ. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Олена Ткаченко, д-р філол. наук, проф., Сумський державний університет

© 2018 Scientific Notes of Institute of Journalism
5

