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громадянського суспільства в Україні» виконаний індивідуально автором
Митко Антоніною Миколаївною – доктором політичних наук, професором,
завідувачем кафедри кафедри міжнародних комунікацій та політичного
аналізу

факультету

міжнародних

відносин

Східноєвропейського

національного університету імені Лесі Українки за період з 2008 р.
Митко А. М. із 2007 р. розпочала наукову діяльність на кафедрі
політології історичного факультету Волинського національного університету
імені Лесі Українки. У 2010 р. у результаті публічного захисту в
спеціалізованій вченій раді Д 35.051.17 при Львівському національному
університеті імені Івана Франка успішно захистила дисертацію «Роль засобів
масової комунікації у формуванні іміджу публічної влади (на прикладі
Волинської області)», де розпочала дослідження інформаційної демократії,
взаємодії влади та ЗМК. 2015 р. відбувся захист докторської дисертації
«Політико-системний

вимір

інформаційної

демократії»,

де

питання

перспектив та можливості електронного урядування та інформаційної
демократії авторка детально вивчила та проаналізувала. Тема дослідження є
перспективною та цікавою, має потенціал для розвитку та подальших
досліджень.
Під час викання роботи здобувачка взяла участь у написані спільних
наукових

досліджень,

а

саме:

громадського

бюлетеня

з

головним

управлінням з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
Волинської ОДА (м. Луцьк, 2011), монографії з кафедрою політології та
державного управління СНУ ім. Лесі Українки (м. Луцьк, 2012), аналітичної
доповіді з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф.
Кураса (м. Київ, 2013), монографії з кафедрою міжнародних економічних
відносин СНУ ім. Лесі Українки та Радою Центрально-Східного регіону
Незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність» (м. Люблін,

Польща, 2013) та Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся
Гончара

(м.

Дніпропетровськ,

2014),

Університетом

Марії

Кюрі-

Склодовської в Любліні (Польща, 2015) (Maria Curie-Skłodowska University).
Виконано також дипломний проект «Фахова підготовка студентів за
допомогою політичного моделювання та ділових ігор. Інформаційна
демократія» під час проходження курсів підвищення кваліфікації в
Національному педагогічному університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ,
2012) (наук. конс. – д. політ. н., проф. О. В. Бабкіна).
Митко А.М. взяла участь у науково-дослідній роботі «Концептуальні
засади державної політики сприяння розвиткові громадянського суспільства і
утвердження особистості», яка виконувалася у 2013 р. відповідно до цільової
програми наукових досліджень Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України «Громадянське суспільство, особа,
держава: національний досвід та потенціал взаємодії» (кер. – д. іст. н., проф.
О. М. Майборода).
З 2015 р. для державних службовців Волинської області розроблено та
впроваджено курс «Ефективність інформаційної демократії для державної
служби», лекції з цієї проблематики включено до навчального модуля
«Зв’язки

з громадськістю в системі

викладаються

у

Волинському

управлінської діяльності», що

обласному

центрі

перепідготовки

та

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Митко А.М. 2012 р. стала переможцем конкурсу «Кращий молодий
науковець ВНУ ім. Лесі Українки», а 2014–2015 рр. – стипендіатом Кабінету
Міністрів України (стипендія для молодих науковців). Серед відзнак за
наукові досягнення Митко А.М. удостоєна: 2007 – Грамоти ВНУ ім. Лесі
Українки, 2009 – Почесної грамоти Волинської обласної ради з нагоди Дня
працівника освіти, 2012 – Подяки ректора ВНУ ім. Лесі Українки, 2012 –
Подяки Волинської обласної ради з нагоди Дня працівника освіти, 2016 –
Почесної грамоти Волинської обласної державної адміністрації з нагоди дня
університету та Дня науки.

