
– 4 –

З м і с т / C o n t e n t s

Образ/Image
Gabor Nataliya/Габор Наталія,
Lavrysh Yuliana/Лавриш Юлія.
Tomos in the Context of the Russia and Ukraine Information War
(Томос у контексті інформаційної війни між Росією та Україною) ....................................6

Інформаційна безпека/Informational security

Яненко Ярослав/Yanenko Yaroslav.
Особливості репрезентації пандемії COVID-19 в українських інтернет-ЗМІ
(Peculiarities of the representation of the COVID-19 pandemic
in the Ukrainian online media) ....................................................................................15

Яременко Вадим/Yaremenko Vadym,
Дєдова Анастасія/Diedova Anastasiia,
Зубар Діана/Zubar Diana.
Роль персоніфікованих джерел у конструюванні інформації
про COVID-19 для медіаспоживачів
(The role of personified sources in the construction
of COVID-19 information for media consumers) .............................................................24

Публіцистичні обрії/Publicistic  horizon

Огородник Тарас/Ohorodnyk Taras.
Участь В. Старосольського у публіцистичній дискусії 1919–1920 рр.
щодо Варшавського договору
(Participation of V. Starosolsky in the publicistic polemic of 1919–1920
on the Treaty of Warsaw)...........................................................................................34

Журналістика в системі соціокомунікаційної діяльності/
Journalism in the System of Socio-communicative Activities

Грень Зоряна/Hren Zoryana.
Преса Великої Британії як об’єкт вивчення
у працях українських медіадослідників
(The british press as an object for Ukrainian media reseachers’ studies) ..............................42

Колупаєва Олена/Kolupayeva Olena.
Висвітлення реформ в інтернет-виданні «Українська правда»
(Coverage of reforms in the internet edition of «Ukrayinska Pravda») ................................54



– 5 –

Пелешок Ольга/Peleshok Olga.
Преса Тернопільщини 1941–1944 років: краєзнавчий аспект
(Ternopil press of 1941–1944: Local History aspect) ................................................. 63

Sadivnychyi Volodymyr/Садівничий Володимир.
Communication advantages of specialized information: history, theory, practice
(Комунікаційні переваги спеціалізованого інформування: історія, теорія, практика) ...... 72

Сидоренко Наталя/Sydorenko Natalya,
Дубецька Оксана/Dubetska Oksana.
Українська тематика на сторінках одеської газети «Пчелка» (1881)
(Ukrainian issues on the pages of the Odesa newspaper «Pchiolka» [«Bee»] (1881)) ...............81

Прикладні комунікаційні технології  у  системі соціальної діяльності
/Applied ICT in the System of Social  Activities

Брадов Володимир/Bradov Volodymyr.
Контент мережі як чинник інформаційної агресії
(Network content as a factor of information aggression) ..................................................88

Таран Людмила/Taran Liudmyla.
Друкована політична реклама: прийоми та форми соціокомунікаційного впливу
на електорат
(Printed political advertising: methods and forms of socio-communicative influence
on the electorate) ........................................................................................... 98

Пам’ятаємо/We remember 

Сумно й велично…
Пам’яті професора Олександра Пономарева ................................................106


