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Кар’єрні наміри 

Маю намір самовдосконалюватися як викладач дисциплін, що пов’язані з 

літературознавством, літературною творчістю, медіакультурою, Інтернет-

мистецтвом, Інтернет-журналістикою, теорією комунікації. Планую продовжити 

наукову дослідницьку роботу в обраному напрямі. Особисте зацікавлення 

літературною творчістю зумовлює потребу роботи з обдарованою молоддю, 

втілення літературних проектів, видання книг, періодики тощо. Шукаю місце праці, 

яке водночас було б зручним для моєї сім’ї. 

Працевлаштування 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка 

Початок: Вересень 2009 

Кінець: До сьогодні 

Посада: Асистент кафедри журналістики (за сумісництвом) 

Обов’язки / Метою залучення до роботи кафедри журналістики стала 



Досягнення: необхідність викладання таких предметів, як «Інтернет-

журналістика», «Інтернет та онлайнові ЗМІ» тощо. 

Поєднуючи філологічний фах із досвідом роботи в галузі 

інформатики, запровадив кілька нових видів роботи для 

студентів відділу журналістики, серед яких центральним є 

створення навчальної Інтернет-газети. 

Компанія «Крок» 

Початок: Червень 2009 

Кінець: До сьогодні 

Посада: Головний редактор видавничого центру 

Обов’язки / 

Досягнення: 

Посадові обов’язки полягають у розбудові видавничого 

відділу підприємства, яке первинно займається 

виробництвом кришталевих і латунних світильників. 

Станом на жовтень 2009 року Компанія «Крок» 

зареєстрована як видавець, випустила чотири книги. 

Ведеться підготовча робота з метою розширення 

технологічної бази. 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка 

Початок: Червень 2007 

Кінець: До сьогодні 

Посада: Асистент кафедри інформатики та методики викладання 

інформатики 

Обов’язки / 

Досягнення: 

Суть роботи полягає у викладанні й удосконаленні 

навчальних курсів, які провадить кафедра інформатики для 

студентів гуманітарних спеціальностей. Впроваджено нові 

методики у викладання курсу «Сучасні інформаційні 

технології» для студентів філологічного факультету й 

Інститут мистецтв. Результатом стала публікація двох 

методичних розробок у формі рекомендацій та вказівок, а 

також видання посібника в співавторстві з ас., к.т.н. 

Дудіним О.В. 



 

Науковий альманах “Studia Methodologica”  

Початок: Жовтень 2006 

Кінець: До сьогодні 

Посада: Відповідальний редактор 

Обов’язки / 

Досягнення: 

Предметом діяльності є збір матеріалів для наукового 

альманаху, його верстка, видання та розповсюдження. З 

2006 року вийшло 11 випусків, 4 з яких об’єднані за 

тематикою матеріалів. Також займаюся підготовкою видань 

у рамках «Бібліотеки наукового альманаху «Studia 

methodologica»; з 2006 року вийшло 18 наукових та 

художніх книг. 

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 

Початок: Вересень 2005 

Кінець: Червень 2006 

Посада: Викладач польської мови (за сумісництвом) 

Обов’язки / 

Досягнення: 

Викладання польської мови студентам 1-2 курсів. 

Додатковими обов’язками було створення онлайнової бази 

навчальних матеріалів курсів, які викладаються в інституті. 

Дана база використовується й до сьогодні. Змінив місце 

роботи з появою більш прийнятної пропозиції 

працевлаштування. 

Компаня «Крок» 

Початок: Лютий 2001 

Кінець: Вересень 2005 

Посада: Інтернет-менеджер 

Обов’язки / 

Досягнення: 

Робота полягала в редагування контенту сайту 

підприємства, перегляді електронної пошти тощо. Здобув 

досвід роботи в бізнес-структурах, вдосконалив уміння 

користуватися комп’ютером в професійних цілях. 



 

Освіта 

Установа: Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

Місто/Країна: Тернопіль, Україна 

Кваліфікація: Кандидат філологічних наук. Спеціальність 10.01.06 – 

«Теорія літератури». Тема дисертації: «Типологія й поетика 

мережевої літератури та сучасне західне 

літературознавство». 

Закінчення: 2006 

 

Установа: Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

Місто/Країна: Тернопіль, Україна 

Кваліфікація: Спеціаліст з педагогіки середньої школи. Учитель 

української мови та літератури, зарубіжної літератури, 

польської мови. 

Закінчення: 2003 

 

Установа: Тернопільська загальноосвітня школа №18 

Місто/Країна: Тернопіль, Україна 

Кваліфікація: Право вступу до ВНЗ 

Закінчення: 1998 

Навички 

Нетехнічні навички: Громадські відносини; керування публічними заходами; 

мистецька творчість; мистецька критика; викладання 

україністики, полоністики; викладання журналістських 

дисциплін. 

Технічні навички: Операційні системи: Apple Mac OS X Tiger, Leopard; 

Windows XP, Vista, 7; Linux Ubuntu.  

Програмне забезпечення: Open Office, Microsoft Office, 

Internet-бравзери, Internet-сервіси, Adobe Creative Suite 3, 



Corel DRAW, GIMP, аудіо та відео програвачі, сервісні 

програми, антивірусне програмне забезпечення, HTML, 

CSS.  

Членство в організаціях 

Незалежна лабораторія комп’ютерної гуманітаристики 

Початок: Квітень 2009 

Закінчення: До сьогодні 

Посада: Директор 

Мистецькі та наукові публікації (українською) 

Поетичні книги: 1. Юрій Завадський. Імовірність. – Тернопіль, 1999. – 64 с. 

2. Юрій Завадський. юрійзавадський. – Тернопіль, 2003. – 

28 с. 

3. юрійзавадський. – Тернопіль, 2006. – 96 с. 

4. юрійзавадський. – Тернопіль: Джура, 2008. – 64 с. 

Моноґрафії: 1. Завадський Ю.Р. Віртуальна література. Нарис типології 

та поетики: Монографія. – Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2009. – 130 с. 

Посібники: 1. Завадський Ю.Р., Дудін О.В. Методичні матеріали до 

курсу “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ” з елементами програмування 

мовою Delphi. – Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2008. – 84 

с. 

Наукові статті: 1.Анімаційна поезія як різновид мережевої літератури 

//Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 5. – 

Київ: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, 

2004. – С.16-21. 

2.Одиниця читання в гіпертексті: в пошуку терміна (за 

працями сучасних літературознавців США) //Питання 

літературознавства. Науковий збірник. Випуск 12 (69). – 

Чернівці: Рута, 2005. – С. 106-111. 

3.Нелінійний літературний текст: історія, технологія та 

поетикальні особливості //Studia Methodologica. Випуск 15. 



– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. – 

С. 45-51. 

4.Кібертекст і ерґодична література: типологічна модель 

мережевої літератури Еспена Дж.Аарсета //Наративні 

виміри літератури. Матеріали міжнародної конференції з 

наратології. Тернопіль, Україна, 23-24 жовтня 2003 р. 

/Упор. Папуша І.В. //Studia Methodologica. Випуск 16. – 

Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. – С. 

54-58 

5.Комп'ютерна термінологія в літературознавчих 

дослідженнях мережевої літератури //Терміносистеми 

сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми. 

Науковий семінар /За ред. проф. Романа Гром'яка. – 

Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. – С. 

90-96. 

6. Аналіз типологічної моделі мережевої літератури за 

працею Е.Аарсета “Кібертекст: перспективи ерґодичної 

літератури” //Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. 

Випуск 10. – Київ: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН 

України, 2006. – С.253-255. 

7.До проблеми існування “мережевої літератури” в Україні: 

явища і терміни //ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. 

КОМПАРАТИВІСТИКА. УКРАЇНІСТИКА. Збірник наукових 

праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, 

професора, академіка Академії вищої школи України 

Романа ГРОМ’ЯКА //Studia Methodologica. Випуск 19. – 

Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2007. – С. 

123-127. 

8.Теоретичні основи дослідження сучасної зорової поезії 

//Новітня теорія літе-ратури і проблеми літературної 

антропології /Упорядник І.В.Папуша //Studia methodologica. 

– Випуск 24. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ 

ТНПУ, 2008. – С.57-64. 



 

Особиста інформація 

Народився 1981 року в Тернополі. Одружений. Дружина: Завадська Галина 

Іванівна (1987 р.н.); випускник стоматологічного факультету Івано-франківського 

медичного університету; лікар-інтерн. Донька: Франка Марія  (2009 р.н.). 

Віросповідання: Українська греко-католицька церква 

Мови: Рідна мова – українська. Вільно полодію польською, 

російською. Можу спілкуватися та читати фахову 

літературу англійською. 

Хобі: Керування автомобілем, пішохідний туризм, мистецтво, 

поезія, дизайн, ковальство, субкультури, сучасна 

академічна музика, рок-музика. 

Інша інформація: Право на керування автомобілем з 1999 року. Фактичний 

водійський досвід з 2001 року. Досвід екстремальної 

гірської їзди з 2007 року. 

 

 

02.2010 р.        Завадський Ю.Р. 


