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Ангелова Мар’яна Степанівна 

 

Завідувач науково-методичного 

центру тележурналістики «АстудіЯ» Інституту 

журналістики Університету Грінченка, 

ведуча, продюсер, телевізійний журналіст з 

багаторічним стажем роботи. Автор фор- 

мату дитячої телепрограми «МаліОК». 

Працювала спеціальним кореспон- 

дентом новин, керівником ток-шоу «Ваш 

вихід», автор та продюсер гумористичної 

програми «Спотикач-2», ведуча авторської 

програми журналістськихдосліджень «Екс- 

 

 

Дисципліни: 

Росінська Олена Анатоліївна 
 

Кандидат філологічних наук, доцент, 

магістр психології, доцент кафедри журна- 

лістики та нових медіа Інституту журналістики 

Університету Грінченка, журналіст-блогер, 

фаховий редактор, упорядник і автор книг. 

Додаткові курси: «Інформаційні війни», 

«Жінка та чоловіки: гендер для всіх», «Інстру- 

менти побудови іміджу», «Онлайн-ЗМІ», «Ме- 

діаграмотність для громадян» та інші. 

Професійні інтереси: інформаційні 

технології, соціальні комунікації, стратегії 

побудови тексту, самобрендинг особисто- 

сті. 

 

 

Дисципліни: 

пертиза», розробник телеформату Дитячого 

Євробачення 2009, керівник медіа-проекту 
«Смарт-місто» та інших. 

• Комунікаційні інструменти для побудови репутації/ 

ReputationDevelopment: Communicational Tools 

 
Фруктова Яна Станіславівна 

• Управління медіа-проектами/ Media Project Management 

• Формати відеопродуктів: від задуму до втілення/ Video product formats: 

from a concept to implementation 

 

Афанасьєв Ілля Юрійович 
 

Кандидат історичних наук, доцент, 

магістр міжнародної економіки, психолог, 

доцент кафедри реклами та зв’язків з 

громадськістю Інституту журналістики 

Університету Грінченка. Має 15-річний досвід 

роботи у сфері PR, реклами, копірайтингу, 

редагування; автор 5 навчальних посібників, 

зокрема «Історія PR», статей у відомих всеу- 

країнських періодичних виданнях. Працював 

начальником відділів реклами, маркетингу, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дисципліни: 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент, 

магістр психології, доцент кафедри журна- 

лістики та нових медіа Інституту журналістики 

Університету Грінченка. Доповідач та тренер 

на форумах фахівців з психології, журналіс- 

тики, круглих столах, семінарах, конферен- 

ціях. Досліджувала досвід підготовки фахівців 

медіа-сфери у Польщі,Франції, країнах 

Балтії, результати відображено у наукових 

публікаціях. Виступала експертом у меді- а-

проектах 112 каналу, 2+2, каналу «Київ», є 

науковим консультантом проектів «Астудії», 

зокрема,проекту «Порадологія», авторських 

проектів студентів. 

комунікацій, зв’язків  з громадськістю у 

бізнес-структурах: банках «Контракт», 

«ПроФін Банк», компанії «Домінос Піцца 

Юкрейн» 

Дисципліни: 

• Психологія копірайтингу/ Copywriting Psychology 

• Міфологічність комунікативного   простору:   теорія та практика/ 
Mythology of communication space : Theory and Practice 



Масімова Лариса Гагіківна 
 

Кандидат наук із соціальних комуні- 

кацій, доцент, завідувач кафедри видавничої 

справи Інституту журналістики Університету 

Грінченка, експерт «Асоціації українських 

редакторів». Автор та організатор Всеукраїн- 

ського фестивалю буктрейлерів і проморо- 

ликів «Book fashion» та Всеукраїнського фес- 

тивалю блогерів «Smart blog». Автор понад 20 

наукових та навчально- методичних робіт. 

Коло наукових і професійних інтере- 

сів: семіотика медіа-тексту; медіа- консал- 

тинг; диверсифікація послуг видавничих 

підприємств; організація івент-заходів для 

популяризації читання та просування видав- 

ничого продукту. 

Дисципліни: 

• Семіотика візуального медіа-тексту/ Semiotics of the Visual Media 

Text 

• Методика організації студенського фестивалю в сфері соціальних 

комунікацій/ a Student’s Festival the Organization Methods of the Social 

Communication area 

Нетреба Маргарита Миколаївна 
 

Кандидат наук із соціальних комуні- 

кацій, доцент кафедри реклами та зв’язків з 

громадськістю Інституту журналістики 

Університету Грінченка. Працювала журна- 

лістом, прес-секретарем, контент-техноло- 

гом Керує PR-проектами для українських 

компаній та проводить авторські май- стер-

класи для фахівців з digital-комунікацій. Має 

досвід в управлінні інтернет- проектами, 

публікується у профільних виданнях. Співав- 

тор підручника «Основи реклами і зв’язків з 

громадськістю», навчального посібника «Ор- 

ганізація роботи прес-служби». 

Дисципліни: 

• Айдентика бренда /Brand Identity 

• Фото-контент для Instagram/ Instagram photo content 

• Мистецтво презентації/ The arts of presentations 

• Скрайбінг: як намалювати презентацію/ Scribing: the presentation 

painting 

Вишинська Олена Олександрівна 
 

Викладач кафедри видавничої 

справи Інституту журналістики Університету 

Грінченка. Розробниця авторських курсів 

“Продюсування шоу-проектів” та “Монетиза- 

ція медіа”. Власниця концертної агенції 

“Stand up production”. Авторка ряду тренінгів 

з таргетингу та діджитал-маркетингу для 

молодих спеціалістів. Учасниця міжнарод- 

них проектів “Raise your voice against 

discrimination” (Туреччина), “Leadership 

module” (Франція), “Sports Youth Camp” 

(Естонія) та інших. 

Дисципліни: 

• Кольорова комунікація. Як вибудовувати рекламну стратегію для 

людей різних кольоротипів/ Color Communication. How to Build an 

Advertising Strategy for People of Different Colortypes 

 

 
 

Досенко Анжеліка Констянтинівна 
 

Кандидат наук із соціальних комуні- 

кацій, доцент кафедри журналістики та 

нових медіа Інституту журналістики Універ- 

ситету Грінченка, член української асоціації 

психолінгвістики, дослідник інтернет- комуні- 

кативістики та реклами, автор понад 50 

наукових та навчально- педагогічних робіт, 

зокрема монографії «Електронні щоденни- 

ки як одиниці соціальних комунікацій» та 

навчально-методичного посібника «Рекла- 

ма: базові аспекти для початківця». 

Дисципліни: 

• Сучасні світові комунікаційні технології/ Modern World Communication 

Technologies 

• Виробництво сучасних комунікаційних платформ/ Modern 

Communication Platforms Production 



Єжижанська Тетяна Сергіївна Куцай Тамара Іллівна 
 

Викладач кафедри видавничої 

справи Інституту журналістики Університету 

Грінченка. Досвід професійної роботи у 

галузі PR, інформаційної діяльності Проводи- 

ла авторські майстер-класи з ділових та 

корпоративних комунікацій для компаній Ко 

ntynium, SAVservisе та інших. Консультант із 

комунікацій українських книжкових видав- 

ництв Vivat, BalansBusinessBooks. Автор науко- 

вих праць з теорії і практики соціальних 

комунікацій, зокрема співавтор монографій 
«Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності», 

«Видавнича діяльність в умовах розвитку новіт- 

ніх   технологій:   вивчення   запитів  фахівців», 
навчальних посібників «Прес-служба», «Ділові комунікації та етикет», 

«Комунікаційний дизайн (презентація інформації)», «Основи ділового 

етикету у сфері соціальних комунікацій». 

Дисципліни: 

• Ціннісно орієнтовані комунікації компанії з цільовою аудиторією/ 

Company’s Value focused communications with a target audience 

• Розбудова комунікації компанії відповідно до парадигми мислення 

медіаспоживача/ Сompany communication Development according to 

the media consumers’ thinking paradigmf 

 

Курбан Олександр Васильович 
 

Кандидат наук із соціальних комуні- 

кацій, доцент кафедри реклами та зв’язків з 

громадськістю Інституту журналістики 

Університету Грінченка, політтехнолог, меді- 

а-експерт, фахівець з PR та реклами, SMM – 

фахівець, автор книг «PR у маркетингових 

комунікаціях» і «Діагностика та моделювання 

PR процесів», тренер міжнародної сертифі- 

катної програми «Комунікаційна безпека». 

 
Дисципліни: 

•Стратегічні комунікації / Communication’s 

strategy 

• Інформаційні війни: український досвід/ Information Wars: The Ukrainian 

Experience 
• Нейромаркетингові комунікації/ Neuromarketing Communication 

Головний редактор науково-методич- 

ного центру тележурналістики «АстудіЯ» 

Інституту журналістики Університету Грінчен- 

ка. Досвід професійної діяльності: завідувач 

редакції економіки інформаційного агент- 

ства  УНІАН;  оглядач  телевізійної   програми 

«Вікна» (ММЦ «Інтерньюз, УТ-2); ведуча та 

автор економічної програми «Перехрестя» 

(УТ – 1, ICTV); керівник прес-служби Держав- 

ної податкової адміністрації України; керів- 

ник прес-служби Міністерства юстиції Украї- 

ни. Автор книги «PR у мініатюрі», співавтор 

книги:  «Гендерні  стереотипи  у  ЗМІ:  ціна  – 

якість» (на замовлення SIDA), співавтор фільмів «Влада жіночого роду», 

«Україна і СОТ: кроки назустріч», «Про гроші і не тільки» та ряду інших, 

зроблених  на  замовлення  міжнародних  організацій,  оглядач  видань 
«Mind» та «Детектор медіа». 

Дисципліни: 

• Сторітелінг як головна сучасна інформаційна технологія та спосіб 

донесення інформації на ринку ЗМІ/ Storytelling as maim Modern 

Information Technology and a Way of bringing information to the media 

Market. 

 
Лісневська Аліна Леонідівна 

 
Кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри журналістики та нових медіа 

Інституту журналістики Університету Грінченка, 

фахівець з аудіовізуального виробництва., 

режисер, сценарист екранного продукту. 

Автор тренінгу з аудіовізуальної безпеки, 

навчально-методичного посібника «Мистецтво 

телерепортажу»; Координатор та керівник 

проектів:  медіаплатформа  на  сайті інституту 
«Хто  такі  патріоти»;  студентський медіапроект 

«Щоденник Грінченківської декади», відеопро- 

ектів магістрантів-журналістів «Ми у майбутньо- 

му», «Репортерство» LIVE IS TRUE. Експерт Націо- 

нальної премії Media etc.3.0 

Дисципліни: 

• Використання аудіовізуального контенту на мультимедійних платфор- 

мах/ Audiovisual Content and using At the Multimedia Platforms 

 



Шиян Віктор Олександрович 
 

Старший викладач кафедри рекла- 

ми та зв’язків з громадськістю Інституту жур- 

налістики Університету Грінченка, директор з 

маркетингу     повітроплавного     товариства 

«Монгольф’єр». Має понад 30-ти нагород на 

конкурсах реклами. Керівник «Мегакрутого 

фестивалю реклами». Професійні інтереси: 

креативна реклама, маркетинг, PR, e-

Commerce, SMM, SEO, контекстна рекла- 

ма, digital marketing. 

Дисципліни: 

• Маркетингові комунікації для просування 

бренду/ Brand promotion by using marketing 

communications 
 

Яремчук Олег Михайлович 
 

Старший викладач кафедри 

реклами та зв’язків з громадськістю 

Інституту журналістики Університету 

Грінченка, член спілки дизайнерів 

України. Дизайнер-практик, має 

досвід роботи в рекламних агенціях та 

телевізійних студіях, керівник графіч- 

них та рекламних проектів, автор 

понад 10 публікацій. 

Професійний і науковий 

інтереси: Digital-стратегії та інстру- 

ментарій, 3D технології в виробництві 

контенту, графічний дизайн та полі- 

графія, WEB дизайн, візуальна комуні-

кація, візуальні засоби в рекламі та 

PR. 

Дисципліни: 

• Digital-стратегії та інструментарій/ Digital Strategies and Tools 

• WEB дизайн/ WEB Design 

• 3D технології в рекламі/ 3D Technologies in Advertising 

 


