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ВСТУПНЕ СЛОВО

Щиро вітаю всіх учасників Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів і молодих вчених.

В Університеті «Україна» стало доброю традицією проводити
науково-практичну конференцію студентів і молодих учених. Запо чат -
ку вали цю традицію в рік п’ятиріччя нашого навчального закладу і з то -
го часу проводимо такі заходи щороку. Конференція охоплює широкий
загал і за 17 років стала значною подією для студентів і молодих учених.

ХVІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів
і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» — Університет
«Україна» проводить спільно з Міністерством освіти і науки України,
Всеукраїнською молодіжною громадською організацією студентів з ін -
валідністю «Гаудеамус» і Науковим товариством студентів, аспіран-
тів, докторантів і молодих вчених. Мета заходу — активізувати
науково-дослідну роботу молоді, залучити її до творчого пошуку, гене-
рації нових наукових ідей.

Цього року для участі у Конференції зареєструвалось більше
500 чоловік. Серед них учасники з різних куточків України: Київ, Кар па -
ти, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Біла Церква, Рівне, Тернопіль,
Миколаїв, Мелітополь, Луцьк, Нова Каховка, тощо.

Мені приємно повідомити, що учасники конференції представля-
ють не тільки Університет «Україна», а і 14 інших наукових та на -
вчальних закладів, таких як: Інститут Законодавства Верховної Ради
України, Відокремлений підрозділ Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України, «Ніжинський агротехнічний
інститут», Національний науковий центр радіаційної медицини,
Національний університет «Львівська політехніка», Національний уні -
верситет» Києво-Могилянська Академія», НМУ ім. О. О. Богомоль ця,
Рівненська медична академія і Центр позашкільної роботи Свя то -
шинського району міста Києва та інші.

ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів
і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» — це велика праця
студентів, викладачів, організаторів, вона стала серйозним стиму-
лом для подальшого розвитку студентської науки. Бажаю нашій кон-
ференції не дивлячись на дистанційну форму спілкування, душевного
тепла, успішної роботи, а всім її учасникам добра і всіляких гараздів.

П. М. Таланчук  
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СЕКЦІЯ II

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 
ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

КОМУНІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ангелюк А. М.
ІV курс, група ІС-16-1, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Хмельницький іститут соціальних технологій 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Дика Л. Л., к. філ. н.

Ринкова економіка на сучасному етапі розвитку суспільства не
може існувати без розвинутої інформаційної інфраструктури та
інформатизації бізнесу. При цьому важливу роль відіграють такі
фактори, як інформація та комунікація. Управлінська діяльність
ґрунтується на певній інформації, її можна відобразити у вигляді
цілісної системи інформаційних взаємодій персоналу установи,
підприємства, фірми тощо [4, с. 56].

Ефективність роботи керівника підприємства в першу чергу
залежить як від його вміння працювати з людьми, так і від того, як
він працює з інформацією. Основною вимогою для прийняття
ефективного об’єктивного рішення або навіть розуміння масштабів
проблеми є наявність точної інформації. Єдиним, на нашу думку,
способом отримання такої інформації вважається комунікація на
підприємстві (в організації, установі, фірмі тощо) [2, с. 15].

Ділова комунікація — це складний процес ділового спілкуван-
ня в умовах спільної діяльності державних службовців у державно-
му управлінні країною. Її роль та функції, насамперед, полягають
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у регуляції, координації та управлінні в діловій сфері держави. Як -
що регуляторна та управлінська функції орієнтують на мету, то
координаційна упорядковує ділову комунікацію.

Завдання ділового спілкування полягають також у тому, щоб:
1) розпізнати наміри та індивідуальність партнера;
2) організувати діяльність;
3) забезпечити зворотний зв’язок (інформацію про результати

цієї діяльності) [1, с. 32].
У структурі компетентності керівника, що забезпечує успіш-

ність управлінської діяльності, виокремлюють:
– знання конкретної галузевої сфери діяльності, її професій-

них і оперативних особливостей;
– знання психології людей і їх потреб, розуміння причин їхньої

поведінки; вміння спілкуватися з людьми, керувати ними, забезпе-
чувати належну мотивацію на певну роботу; здатність організувати
її виконання;

– знання принципів управління, сутності й технології при-
йняття управлінських рішень, уміння брати відповідальність за їх
реалізацію, володіння навичками виявлення проблем, їх аналізу
і розв’язання [3, с. 47].

Вважаємо, що основи культури ділового спілкування інтегру-
ють засади професійної культури і ділового спілкування. Формами
ділового спілкування виступають усна: ділова бесіда, ділові наради,
ділові переговори, публічні виступи, прес-конференції, дебати,
презентації, дискусії; писемна: оформлення ділової кореспонден-
ції; а засобами ділового спілкування — лінгвістичні (мовні); пара-
лінгвістичні (голос, діапазон, тональність); оптико-кінетичні
(жести, міміка, пантонімія); екстралінгвістичні (паузи, сміх, темп
мови); просторово-часові (дистанція, час, місце, ситуація спілку-
вання); технічні (телефон, телекс, факс, засоби Інтернет) [1, с. 87].

Отже, проблеми комунікації та її види отримали широке
дослідження в науках комунікаційного циклу: теорії масової кому-
нікації, соціальній комунікації, а також в науках документознавчо-
го циклу, починаючи з документалістики й журналістики і закін-
чуючи теорією реклами й паблік рілейшен. Починаючи з XX ст.
комунікаційна проблематика стає складовою частиною суспільних
наук — соціології, психології, філософії, культурології.

Документознавство та інформаційна діяльність Секція 2
сучасні проблеми та перспективи розвитку
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ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: 
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Веретюк М. П.
ІV курс, група ЗІС-19.3-1, 
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Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.

В останній чверті ХХ століття людство вступило в нову стадію
розвитку: настала епоха інформаційного суспільства. У 1970-і роки
доктрина постіндустріального (інформаційного) суспільства стала
однією з панівних у західній соціології. Термін «інформаційне сус-
пільство», введений в науковий обіг на початку 1960-х, фіксує одну
з найважливіших характеристик суспільства, об’єднаного єдиною
інформаційною мережею. Розвиток інформаційних технологій
у 1980-і, а особливо в 1990-і роки, почав визначати економічний
потенціал будь-якої держави.

Основу теорії інформаційного суспільства заклали Д. Белл,
Т. Стоуньєр, А. Турен, У. Дайзард, Е. Тоффлер. Саме в їхніх фунда-
ментальних працях 1970-х — 1980-х років було окреслено основні
риси цього суспільства («третя хвиля» за Е. Тоффлером) [2].

Інформаційне суспільство — соціологічна й футурологічна
концепція, де основним фактором суспільного розвитку є вироб-
ництво й використання науково-технічної та іншої інформації.
Нині футурологи, політологи, філософи, історики дискутують, чи
є це суспільство різновидом постіндустріального суспільства, а чи
новою фазою історичного розвитку передових країн [1].

Зусилля людини все менше сьогодні зосереджуються на вироб-
ництві матеріальних товарів, натомість акцент робиться на комуні-
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кації й опрацюванні інформації, причому найважливішою продук-
цією виступають інновації та знання [2].

Отже, основним об’єктом людської діяльності стає обмін
інформацією. Вільна її циркуляція в суспільстві дозволяє їй стати
найважливішим фактором економічного, національного та особис-
тісного розвитку.

Інформаційна взаємодія держави, суспільства і особистості
найбільш оптимальна при використанні інформаційних і телеко-
мунікаційних технологій з метою підвищення загальної ефектив-
ності діяльності державного механізму, створення інформаційно
відкритого суспільства, розвитку інститутів демократії.

Вплив інформаційного суспільства на культуру виявляється
в масштабних змінах культури виробництва, бізнесу, організації
роботи, дозвілля, споживання. Ці зміни зумовлені швидким проце-
сом об’єктивізації інформації і знань, можливостями їх передачі
у вигляді технологій через телекомунікації широким верствам насе-
лення, а також виникненням нових видів діяльності, заснованих на
використанні знань.

Інформаційне суспільство — це суспільство, в якому діяльність
людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються
за допомогою інформаційних технологій та технологій зв’язку.

Відтак, таке суспільство — це не просто суспільство, де широко
використовується обчислювальна техніка й розвиваються вищі тех-
нології, відбувається перебудова соціальних структур і трансформу-
ється геополітична обстановка. За такої умови ми можемо назвати
людське суспільство інформаційним, оскільки перед людством
постала перспектива вироблення спільних рішень для всіх.
Необхідний колективний регулятор, який випрацьовує альтерна-
тивні шляхи розвитку. Мабуть, виконання цих функцій
Колективним Розумом означатиме вступ людства в інформаційне
суспільство [2].
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У розвитку сучасного суспільства важливу роль відіграє інфор-
мація. Вона поширюється в часі та просторі певними каналами,
засобами, методами. Особливе місце в цій системі належить кому-
нікації. Комунікація — обмін інформацією (ідеями, знаннями, по -
ві домленнями) між людьми. Інформація — це відомості, призначе-
ні для передачі в процесі соціальної комунікації.

Сучасний етап соціально-економічного розвитку суспільства,
впровадження новітніх інформаціиних технологіи у всі галузі сус-
пільноі діяльності детермінує особливе значення документа як
фактору об’єктування професійних відношень. Тому надзвичаино
актуальною є проблема виявлення ролі документа для оптимізаціі
проходження техніко-технологічних, адміністративно-управлін -
ських та професіино-статусних потоків в межах сучасноі виробни-
чоі діяльності і традиціях організаціиноі культури окремого підпри-
ємства.

Слід підкреслити, що особливість методів сучасного докумен-
тознавства як інтегративно-орієнтованого знання полягає в тому, що
воно вивчає документ в цілому, иого ознаки, структуру, форму, мову
документування, засоби сприиняття та обробки інформаціі, що фік-
сується на матеріальному носіі. Тобто коректніше було б казати не
про наукове знання в традиціиному розумінні цього слова, а про
формування метанауковоі структури документознавства. Докумен -
то знавство як науково-практична галузь, що негаино реагує на соці-
альні зміни, формує семантичні конфігураціі документно-
комунікаціиноі системи. Документна комунікаціина система — це
підсистема соціальноі комунікаціі, що забезпечує створення, оброб-
ку, збереження і поширення документноі інформаціі в суспільстві.
Під документною комунікацією слід розуміти комунікацію, опосе-
редковану документом, побудовану на обміні документами між
двома чи більше людьми. Саме документна комунікація є важливою
складовою частиною будь-якого професіиного спілкування.
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Сьогодні поняття «документна комунікація», «система до -
кументних комунікаціи», «документно-комунікаціина система»
є базовими для документознавства і знаходяться на стадіі свого ста-
новлення. Вони безпосередньо пов’язані з основними тенденціями
розвитку економічних відносин, морально-правових норм, полі-
тичноі структури суспільства та соціокультурноі динаміки.

Головна мета будь-якоі документноі комунікаціі, якоі б сфери
діяльності вона не стосувалася (адміністративно-управлінськоі,
господарськоі, бізнес-діяльності, науковоі тощо), — це одержати
бажании результат. Саме це завдання постає перед автором-уклада-
чем документа. Саме це визначає і суть процесу документноі кому-
нікаціі. Інакше кажучи, комунікант (тобто тои, хто створює і пере-
дає документну інформацію, чи особа, організація, що генерують
повідомлення) має своім завданням показати (довести, пояснити
тощо) реципієнту (тому, кому призначена документна інформація,
тобто споживачу документноі інформаціі — читачу, слухачу, гляда-
чу) необхідність визначених діи

Отже, комунікація в документознавстві стає передумовою ко -
ординування її діяльності, допомагає розкрити нові можливості
у руслі документознавчих дисциплін, пов’язаних з комунікаційним
обміном інформацією, пошуку нових інноваційних форм побудови
навчального процесу.
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СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ

Волинець О. О.
кандидат філософських наук, доцент кафедри туризму, документних
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Реклама є суспільно-значимою явищем. Вона має великий вплив
на свідомість людей і процеси, що протікають в суспільстві.

Естетика в рекламі є основним способом донесення до спожи-
вача образу предмета або послуги і їх якості. На думку В.В. Учьо -
нової [1], естетичний фактор в рекламі є домінуючим, оскільки
реклама виконує в суспільстві роль каталізатора (візуалізатора,
аудитора, медіума) соціальних переваг у виборі продуктів спожи-
вання і траєкторії життя і діяльності. Сучасна реклама в значній
мірі феноменальна, оскільки виникає естетичну і етичну напругу,
що виникає при взаємовплив культур. При цьому традиційна есте-
тична компонента життя суспільства також відчуває напругу яке
характеризується як естетичне напруга.

У рекламі, домінуючою сьогодні в процесах функціонування,
відзначається посилюється актуалізація масової культури в цілому
і реклами зокрема, а також інтенсифікація процесів, пов’язаних
з впливом цих феноменів на формування масової свідомості.

Реклама як засіб комунікативного послання склалася порівня-
но недавно. В епоху раннього і пізнього середньовіччя рекламна
продукція створювалася для платоспроможних споживачів, які не
беруть участі в громадських і професійних об’єднаннях, а тому від-
чувають певний дефіцит інформації.

У процесі культурно-соціальної еволюції людства естетика
форми і ліній змінювалася відповідно до світорозумінням і світос-
прийняттям людей. На сучасному етапі предмет дизайнерської
діяльності може виступати як предмет естетичного впливу на буття
людини. Навіть в самому незначному і повсякденному предметі,
якщо в ньому вкладена дизайнерська думка, можна побачити есте-
тично прекрасне твір, яке природним чином, ненав’язливо буде
впливати на естетичний смак людини.

Створення естетично прекрасного і красивого способу залежить
від багатьох факторів, зокрема від кольору, форми і ліній форми.
Тут створюється синтез мистецтв, який передає не тільки зовнішню
привабливість предмету, але і його ідейно-художню наповненість
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і функціональність. При цьому об’єднанні формотворчих принци-
пи різних видів мистецтва взаємодіють один з одним, допомагаючи
його образам стати більш конкретними і виразними.

Реклама представляє товари і послуги в якості стандарту спо-
живання, різними (в тому числі і маніпулятивними) засобами
намагаючись долучити масової людини до даних стандартів, які
найчастіше розраховані на вузьку елітарну прошарок.

Рекламний знак, націлений на відсутність реальної речі, кон-
ституює бажання її придбати; його головна функція — вказати не
тільки на красу, корисність і необхідність речі, а й на відсутність
останньої у потенційного покупця в даний момент.

А. А. Никонова іменує рекламу феноменом масової культури,
який відображає головні тенденції її розвитку. Звертаючи увагу на
рекламу широкого спектра освіти, вона називає її дію магією слів,
а сам цей спектр пов’язує з ілюзією не спільною грамотності, а за -
гальної інтелектуалізації. Доступ до інформації зачіпає не глибин-
ний процес усвідомлення світу і самопізнання індивіда, а виступає
лише пристосувальним рефлексом.

Л. Є. Трушина зазначає, що реклама не просто інформує про
товари і послуги, а як автономна область, що знаходиться всереди-
ні художньої культури, має власні естетичні, моральні та економіч-
ні принципи і норми діяльності. Реклама привертає архетипи,
пов’язані зі святом, з карнавалом, з усім тим, що відволікає людину
від турбот повсякденності і веде в ілюзорний щасливий світ — саме
тому вона сильно еротизована, і ця еротизація збуджує в реципієн-
ті бажання. Можна сказати, що бажання і потреби, на збудники
яких орієнтована реклама, в своїй більшості знаходяться на нижніх
рівнях ієрархічної піраміди.

Вважається, що інформація, пропонована комунікатором
реципієнту, може глибоко проникнути в свідомість останнього
тільки в тому випадку, якщо вона відповідає його цілісного уявлен-
ня про реальності.

Отже, можна узагальнити, що у мистецтві краса створюється зара-
ди краси, правда заради правди, ця дія спрямована на пошук вищого,
ідеального і прекрасного. А в креативі краса створюється заради
користі, заради досягнення комерційного або іміджевого успіху.
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ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ

Волинець О. О.
кандидат філософських наук, доцент кафедри туризму, 

документних та міжкультурних комунікацій
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Ефективність розвитку документної комунікації значною
мірою залежить від того, наскільки раціонально організовані та
функціонують документні потоки та масиви. У зв’язку з цим
потрібний систематичний збір відомостей про документні потоки
та масиви за змістовними та формальними ознаками структуруван-
ня. Оцінка та визначення тенденцій розвитку здійснюються на
основі спеціальних досліджень. Ці дослідження проводяться різно-
манітними методами, внесок у їх розробку зробили представники
багатьох наук та сфер документно-комунікаційної діяльності.

В залежності від об’єктів наукових досліджень сформувалися
три групи методів, що здійснюють вивчення документних потоків
та масивів: наукометрія, бібліометрія, інформетрія.

В наукознавстві, як зазначає А.А. Соляник, одним із базових
є положення, що документні потоки та масиви є інформаційною
базою та відбитком науки, — вони акумулюють попередні знання, що
спонукають людину до одержання нового результату, стимулюють
саморозвиток науки та суспільства. Розвиток науки прямопропорцій-
но залежить від стану документних потоків та масивів, тому законо-
мірності їх функціонування відбивають основні тенденції наукового
пізнання. Так, на основі статистичного аналізу динаміки росту кіль-
кості наукових журналів, учених та їх робіт визначаються висновки
про темпи розвитку окремих наукових напрямів. Факт зростання
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кількості наукових публікацій в окремій науці свідчить про збільшен-
ня темпів наукових досліджень та їх результативність [1, c. 68]. Поряд
із кількісними методами вивчення документних потоків та масивів
у межах наукометрії широко використовуються якісні методи, що
спрямовані на вивчення змісту документів і особливо ефективні при
дослідженнях тематичної структури документних потоків та масивів,
їх внутрішнього розподілу на предметно обмежені області, встанов-
лення взаємозв’язку між ними та текстами окремих документів.

Класифікаційні методи призначені для встановлення тематич-
них зв’язків між документами, виявлення тематично однорідного
мікропотоку та його внутрішнього підрозділу на предметно відок-
ремлені складові частини. Семантико-лінгвістичні методи, як вка-
зує Г.Ф.Гордукалова, основані на різних методиках змістовного
аналізу відомостей про документи та їх текстів [2, c. 63].

Бібліометрія є комплексний метод вивчення кількісних зако-
номірностей функціонування документів як об’єктів бібліотечної
справи та бібліографії. Об’єктом бібліометрії є потоки документів,
що надходять до бібліотечних систем, та масиви, що в них утворю-
ються, а предметом — кількісні закономірності їх використання
читачами та функціонування у бібліотечних фондах. Інформетрія
є комплексний метод вивчення кількісних закономірностей фун-
кціонування наукової документної комунікації. її об’єкт — доку-
менти! носії наукової інформації, предмет — об’єктивні кількісні
закономірності науково-інформаційної діяльності [3, c. 58].

Оптимальні результати щодо досліджень документних потоків та
масивів можна одержати лише в умовах регулярного стеження за їх
станом та застосування комплексу методів вивчення. Систематичний
збір даних про складні явища з метою оперативної їх діагностики та
оцінки в динаміці сучасні фахівці характеризують поняттям «моніто-
ринг». Тобто моніторинг є безперервне стеження за їх розвитком
і функціонуванням. Без систематичного нагляду за станом об’єктів
дослідження неможливо правильне управління ними.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Володько Л. О.
викладач-методист англійської мови

Коледж «Освіта» Університету «Україна»

Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, висуну-
тих Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI сто -
ліття», визначено необхідність «досягнення якісно нового рівня у ви вченні
іноземних мов». Знання іноземної мови стає не просто важливим
фактором, а навіть життєвою необхідністю. Завдання навчальних
закладів полягає не лише у наданні знань, а й у формуванні освіче-
ної, конкурентоспроможної та впевненої особистості. Вимоги часу
та методики сучасного уроку націлюють викладача на використан-
ні інноваційних технологій навчання.

Слово «інтерактив» (пер. з англійської «inter» — «взаємний»,
«act» — діяти) означає взаємодіяти. Суть інтерактивного навчання
і полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постій-
ної активної взаємодії всіх студентів. За умови використання інтерак-
тивних технологій на занятті підвищується результативність навчан-
ня, стимулюється вивчення мови, розумова та творча активність
студенів, підвищується цікавість до вивчення іноземної мови, тощо.

Інформаційні технології — вимога сьогодення, що дає можли-
вість створити суспільство, що засноване на знаннях. Вони стрімко
увірвалися в усі сфери нашого життя, стають такою ж реальністю,
як телефонний зв’язок чи подорожування літаком і спрощують
спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє
майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені
новими інформаційними технологіями та навчитися грамотно
застосовувати їх насамперед в освіті.

У мультимедійній презентації одночасно використовують тек-
сти, графіку, відеоматеріали, звукові ефекти, анімацію. Все це є су -
купністю аудіо та візуальних ефектів разом з інтерактивним про-
грамним забезпеченням, які впливають на емоційні та понятійні
сфери, сприяють більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу.

На уроках англійської мови за допомогою комп’ютера можли-
во вирішувати цілу низку дидактичних задач, а саме:

– формувати навички і уміння читання, використовуючи без-
посередньо матеріали інтернет-мережі різного рівня складності;
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– вдосконалювати уміння аудіювання на основі аутентичних
звукових текстів, пісень, кіно-епізодів;

– вдосконалювати уміння писемного мовлення, поповнювати
свій словарний запас (як активний, так і пасивний) лексикою су -
часної іноземної мови, яка відображує певний етап розвитку куль-
тури народу, соціальний і політичний устрій суспільства;

– збагачувати студентів культурологічними знаннями, які
включають в себе мовленнєвий етикет, особливості поведінки різ-
них народів в умовах спілкування, особливостей культури та тради-
цій країни, мова якої вивчається;

– вдосконалювати знання з граматики за допомогою виконан-
ня тестів у режимі on-line;

– формувати навички глобального мислення;
– прививати потребу у використанні англійської мови з метою

справжнього спілкування.
Досвід свідчить, що використання ІКТ допомагає «оживити»

урок, зацікавити студентів, пробудити їх до активної співпраці з ви -
кладачем.

СЕРВІС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ
БІБЛІОТЕКИ

Гончарук М. О.
ІІІ курс, група ІБАС-3.1, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Луцький інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач

Основою діяльності Волинської обласної бібліотеки для юнац-
тва (ВОБЮ) є запровадженню актуального дієвого бібліотечного
сервісу. Сервіс визначається як гостинність, зустріч користувача,
персоналізація, пристосування певних послуг до вимог, особливос-
тей конкретного читача, побажань, запам’ятовування його уподо-
бань, прагнення допомогти, увага. Це все сприяє поняттю як себе
почуватиме користувач спілкуючись з бібліотекою. Бібліотека не
просто ефективно задовольняє потреби читачів, а постійно працює
на випередження, перевищуючи очікування, для того, щоб бути
затребуваною. Вміння креативно мислити, публічність, присут-
ність у соціальних мережах дозволяє працівникам бібліотеки
постійно розширювати коло друзів, генерувати нові ідеї, реалізову-
вати спільні проєкти. Сервіс у ВОБЮ має багато складових, тільки
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завдяки комплексному розумінню, можна оцінити якість сервісу та
покращити його стан, сервіс — це і є золотий спосіб для отримання
конкурентної переваги.

Два моменти, котрі впливають на зовнішній контекст. По-пер -
ше, дедалі важче захоплювати бібліотечними послугами користува-
чів. Використання комп’ютерів та найрізноманітніших мобільних
пристроїв призводить до зменшення кількості часу, який молодь
проводить безпосередньо спілкуючись. По-друге, пожинаємо плоди
того минулого, коли надання послуг здійснювалося в умовах дефіци-
ту, а надавач послуг був переконаний, що дарує іншим благо, оскіль-
ки в нього можна отримати, хоч якусь безкоштовну послугу.

У бібліотеці врахована фізична складова, яка включає привабли-
вий зовнішній вигляд будівлі, інтер’єр, площу, планування, місцезна-
ходження — в центрі міста, доступність, зокрема, з питань транс -
портного сполучення тощо. Бібліотечну рекламу послуг ВОБЮ
представляє сучасне вуличне електронне табло, що відповідає інтер-
есам та потребам молодих читачів. У бібліотеці дотримуються атмос-
ферної складової — оточення, освітлення, чистота, акустика, зручні
меблі, настрій, оголошення, надписи, низький рівень шуму, домаш-
ній комфорт, чистота і затишок, зручні меблі, які оновлені у 2019 році.

На високому рівні технічна складова. Вона включає рівень ква-
ліфікації бібліотекарів, технічне оснащення, програмне забезпе-
чення, швидкість технологічних процесів, зручність користування
сайтом, виконання, якість та вчасність послуг, професійні знання
тощо. Функціональна складова обіймає години роботи, які задо-
вольняють молодь, викладачів. Адміністрація переглядає графік
вихідних ВОБЮ, вирішуючи питання роботи без вихідних для
читачів, а для працівників — згідно поточного графіку. Приваблива
вивіска на будівлі приміщення ВОБЮ як солідного, професійного
партнера для окремих користувачів, що сприяє створенню пози-
тивного іміджу бібліотеки.

За виконанням операційної складової слідкують директор,
заступник директора, завідувачі відділами, що охоплює виконання
посадових обов’язків персоналу, дрес-код, ведення документації,
дотримання інструкцій працівниками. У межах бібліотеки обов’яз-
ковим є знання та використання автоматизованої бібліотечно-
інформаційної системи, яка прискорює процеси: перереєстрація
користувача, запис читача до книгозбірні, якісне виконання запи-
ту, видача документів чи довідки, за допомогою сканера, який зчи-
тує штрих коди з джерел, додає автоматично документ до книгови-
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дачі, що надзвичайно оперативно впливає на функції обслугову-
вання. Особлива складова бібліотечного сервісу ВОБЮ — це гос-
тинність, колегіальна зустріч читача, персоналізація, пристосуван-
ня певних послуг до запитів, вимог і особливостей конкретної
людини. Вона створює цінність, котру надає бібліотекар користу-
вачеві з моменту входу до установи. Саме дії бібліотекарів, спрямо-
вані на приємне «здивування» читачів, примушують його прийти
сюди ще раз та рекомендувати бібліотеку. Якраз це дуже популяри-
зує заклад, робить йому безкоштовну рекламу. Суттєво на процесі
відображається культурна складова, що включає персональну куль-
туру читача, бібліотекарів, бібліотеки як обслуговуючого закладу.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

В УСТАНОВАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Гошко М. В.
VІ курс, група ЗІС-18-1м, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Волинець О. О., к. філос. н., доцент кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Сучасне українське суспільство переживає глибокі перетворення
в усіх сферах суспільно-політичного життя, що супроводжуються
нескінченними політичними реформами та кадровими ротаціями,
трансформацією суспільної свідомості, руйнацією старих підходів
в управлінні та осмисленням історичного досвіду з метою формуван-
ня власної державної політики в усіх сферах життєдіяльності суспіль-
ства, в тому числі й діловодстві, яке є невід’ємною складовою, що
забезпечує документальний супровід усіх політичних, економічних та
управлінських процесів. Документальне середовище фактично висту-
пає індикатором політичного та економічного розвитку суспільства
і потужним інформаційним джерелом як на сучасному етапі, так
і з позицій історичної ретроспективи та може слугувати могутнім
інформаційним інструментом управління державою та суспільством.
Саме тому на сьогодні аналізоване питання — технології документу-
вання управлінської діяльності перебуває в руслі актуальних та вима-
гає невідкладного врегулювання на державному рівні оскільки сту-
пінь раціональності саме цього процесу впливає на якість виконання
завдань, організацію та культуру управлінської діяльності.
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Розв’язання важливого завдання сьогодення, що постало на
сучасному етапі розвитку суспільства — розроблення ефективних
шляхів формування служби документаційного забезпечення управ-
ління, яка потребує висококваліфікованих фахівців — організаторів
управлінської праці, які можуть забезпечити не лише роботу з доку-
ментами організації підприємства, а й вирішення важливих управ-
лінських питань. Поняття «документ» є відображає ознаки реально
існуючих предметів, що слугують об’єктами практичної діяльності
створення, збору, аналітико-синтетичної обробки, збереженню,
пошуку, поширенню, використанню інформації в суспільстві.

Правильна організація документообігу сприяє оперативному
проходженню документів в апараті управління, рівномірному заван-
таженню підрозділів і посадових осіб, позитивно впливає на управ-
лінський процес загалом. Технології роботи з документами обу -
мовлені Єдиною державною системою діловодства, системою
документаційного забезпечення управлінської діяльності, яка визна-
чає типові процеси документування і організації роботи з документа-
ми. Впровадження та використання сучасних комп’ютерних систем
та техніки сприяє ефективному документаційному забезпечення
управлінської діяльності — науково впорядкований комплекс пра-
вил, нормативів і рекомендацій, які визначають і регламентують
діловодні процеси. Комп’ютеризація діловодства забезпечує безпа-
перовий документообіг і значне скорочення в оперативній управлін-
ській роботі кількості традиційних документів, при цьому повинні
зберігатися найважливіші управлінські документи на паперовій
основі, що мають юридичне й історичне значення та потребують
постійного зберігання в державних архівах.
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БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЕКТИ — 
СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ КНИГОЗБІРНІ

Данильчук М. О.
ІІ курс, група ІБАС-2.1, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач

Під бібліотечним проєктним процесом розуміємо методологію
діяльності персоналу бібліотеки, основою якої є створення нового
інформаційного продукту та послуг з новими унікальними властивос-
тями. У статті «Розвиток корпоративних бібліотечних проєктів
в Україні» Олена Мар’їна на основі контент-аналізу професійної фа -
хо вої періодики та вивчення Інтернет-проєктів бібліотек проводить
дослідження, аналізує практичний досвід реалізації проєктів створен-
ня корпоративних бібліотечних об’єднань в Україні, визначає першо-
чергові етапи розвитку та існуючі напрями міжбібліотечної взаємодії.

Бібліотекар має уміти: визначати цілі та завдання проєкту; здійс-
нювати обстеження бібліотеки, відділу методами системного аналізу,
статистичними методами збору інформації (опитування, спостере-
ження, аналіз документації, експертна оцінка), визначити зміни та
загрози зовнішнього середовища; здійснювати складання проєкту
(опис, план реалізації, кошторис, оцінка результативності); планува-
ти розвиток проєкту; здійснювати просування його результатів.

Бібліотечний працівник має кілька ролей, які потрібно «про-
жити» у ході реалізації проєкту: ентузіаст, який надихає і мотивує
читачів на досягнення мети; спеціаліст, який має знання і вміння
в кількох сферах; консультант, який організує доступ до інформа-
ційних ресурсів; керівник, людина, яка ставить питання, організа-
тор обговорення, координатор групового процесу; експерт, який
аналізує результати виконання проєкту.

Проєктна діяльність стала рушійною силою для розвитку біб-
ліотек України, сприяла впровадженню інформаційних технологій,
створенню центрів вільного доступу до офіційної інформації, запро-
вадженню нових бібліотечних послуг з доступом до мережі Інтернет.
Інновації завжди були вирішальним чинником розвитку для молоді.
Позитивною рисою в інноваційній роботі є те, що вона не тільки
сприяє популяризації фондів, задоволенню читацьких інтересів, але
й розкриває перед користувачами творчі можливості та здібності
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бібліотекарів, творчий потенціал. Цьому сприяє програмно-проєк-
тна діяльність бібліотеки, яка є вимогою часу сьогодення.

Інформаційні проєкти відображають процес становлення бібліо-
теки для юнацтва як системи інформаційного забезпечення молоді.
Волинська обласна бібліотека для юнацтва активно займається про-
грамно-проєктною діяльністю. Даний вид роботи дає можливість
вирішувати актуальні проблеми в питаннях обслуговування різних
категорій юнацтва, допомагає залучати потенційних спонсорів, заці-
кавлені громадські організації, сприяє підвищенню іміджу бібліотеки
на рівні Волині та України. Виділяють три класи програм, у яких бере
участь бібліотека. Це мегапроєкти, мультипроєкти, монопроєкти.

Проєктна діяльність змінює професійну свідомість бібліотеч-
них працівників, спонукає їх до пошуку реальних можливостей
щодо швидкого вирішення нагальних проблем, освоєння нових
знань, умінь та навичок з практичної вправності у сфері проєктно-
го менеджменту.

Бібліотечні проєкти — це, насамперед, відповіді на ті пробле-
ми, що виникають перед бібліотеками та користувачами під впли-
вом чинників соціально-політичного, навчально-педагогічного,
інформаційно-технологічного характеру. Важливо при написанні
проєкту визначити партнерів, від яких залежатиме його успішне
виконання: спонсорів для спільного фінансування; співпрацівни-
ків для спільної діяльності, проведення заходів; клієнтів-замовни-
ків та користувачів.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Дудко Я. О.
ІV курс, група ЗІС-16-1, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій

Як показує зарубіжний і вітчизняний досвід, в умовах ринку
корпоративна культура стає ключовим чинником ефективного роз-
витку підприємства. Роль корпоративної культури надзвичайно
важлива і багатоаспектна. Вона бере участь в усіх життєво важливих
процесах компанії: інноваційних, інженирингових, економічних,
політичних, технологічних, соціальних і т.д. Корпоративна культу-
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ра є потужним чинником, що об’єднує людей навколо спільних
цілей організації, її ціннісних установок, що забезпечують відда-
ність загальній справі, роблять колектив згуртованим.

Основою життєвого циклу і організаційного потенціалу будь-
якого підприємства є культура — цінності, норми і стосунки, які
прий маються і розділяються більшістю співробітників. Організа -
цій на культура може бути причиною підвищення або зниження
ефективності діяльності підприємства. Корпоративна культура
формує зовнішній образ компанії, створює її імідж, грає помітну
роль в рішенні завдань, пов’язаних з соціальним управлінням,
грунтованому на співпраці, визначає динамізм виробничих і соці-
альних процесів і адаптивність до нововведень, стимулює процеси
позитивної самоорганізації спільності.

Усі процеси життєдіяльності організації відбуваються у рамках
корпоративної культури. Люди проводять на роботі значну частину
свого часу і хочуть отримувати від роботи щось більше, ніж просто
заробітну плату. Цю задачу покликана вирішувати корпоративна
культура організації. Особлива роль корпоративної культури про-
являється в тому, що вона забезпечує духовний розвиток і реаліза-
цію творчого потенціалу як рядових працівників, так і керівників.
Значення корпоративної культури визначається рядом обставин.
Вона надає співробітникам організаційну ідентичність, визначаю-
чи уявлення про компанію, є важливим джерелом стабільності
і спадкоємності, що створює у її співробітників почуття безпеки.

Корпоративна культура, будучи невід’ємною частиною життє-
діяльності компанії, на думку М. Ронзиної, істотно впливає на її
ефективність. Розуміючи це, керівництво компаній сьогодні праг-
не до створення сильної корпоративної культури, яка базується на
іншому, чим раніше, розумінні людини і її ролі в системі громад-
ського розподілу праці [1, с. 48].

Поняття корпоративної культури увійшло до ужитку у світі
в 20 рр. ХХ ст., коли виникла необхідність упорядкувати взаємовід-
носини усередині великих корпорацій і фірм і усвідомити їх місце
в інфраструктурі економічних, торгових і промислових зв’язків.

Формуванню корпоративної культури сприяє використання
своєрідних еталонів в корпоративній етиці, обов’язкових для усіх
співробітників правил і норм поведінки. Усе це не лише визначає
обличчя компанії, але і робить значний вплив на її економічний
стан. У сучасному бізнесі вона виступає важливою умовою успіш-
ної роботи фірми, фундаментом її динамічного зростання. З погляду
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Г. Л. Хаєта, корпоративна культура є система цінностей, переко-
нань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також ділових при-
нципів, норм поведінки, традицій, ритуалів і т.д., які склалися
в організації або її підрозділах за час діяльності та які приймаються
більшістю співробітників [2, с. 11].
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документних та міжкультурних комунікацій

Сьогодні інформація стає рушійною силою розвитку суспіль-
ства. Розвинуті країни світу будують свій економічний достаток
значною мірою використовуючи інформаційні ресурси. Для сучас-
ної цивілізації інформація стає сировиною, головною особливістю
якої є її невичерпність. У XXI столітті документно-інформаційні
комунікації не втрачають своєї актуальності. Надзвичайно важливе
значення в житті людини мають документ, інформація та комуніка-
ція, оскільки cучасне суспільство характеризується революційним
впровадженням електронних документів та розвитком новітніх
інформаційних технологій, які використовуються на всіх рівнях,
у всіх сферах, галузях, територіальних і часових просторах соціаль-
ного управління й потребує керування комунікаційним процесом.

Першооснова всього, пов’язаного із системою документальних
комунікацій, укладена в процесі функціонування — виробництва
й споживання — знань (інформації) у людському суспільстві. Лише
раніше людина могла обходитися без документальних джерел інфор-
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мації. Вона дуже мало знала і задовольнялася примітивним безпосе-
реднім спілкуванням із собі подібними. Однак швидко прогресуюче
нагромадження й розвиток знань уже на початкових етапах стає
неможливим у рамках тільки прямого спілкування між людьми, за
допомогою простого запам’ятовування й передачі отриманих знань
і досвіду від людини до людини, від покоління до покоління. Виникає
об’єктивна потреба в такому способі фіксування знань, що забезпе-
чував би їх зберігання й поширення, широку наступність у розвитку.
Без цього переважна маса добутих знань зречена на безслідне зник-
нення, і прогрес людства був би надзвичайно утруднений.

Розпочатий в середині ХХ сторіччя бурхливий розвиток наук
про інформацію сприяло затвердженню зовсім іншого погляду на
документацію. Вона стала розглядатися як єдина інформаційна
система, що сприяє досягненню тих чи інших управлінських цілей
і задач. При цьому саме поняття управління значно розширилося
і стало представлятися як упорядкований вплив на які-небудь
об’єкти. Системний підхід у документознавстві дозволив компл-
ексно досліджувати кожен документ або вид документів, істотно
розширив їх кількісні і якісні характеристики.

Історія вивчення документно-інформаційних комунікації
починається з визначення самої дефініції документа, історії роз-
витку документознавства як науки. Питання змістовної комунікації
завжди були в центрі уваги представників наук документально-
інформаційного циклу. Серед них можна виокремити бельгійсько-
го вченого Поля Отле (1868–1944) і його найближчого сподвижни-
ка та однодумця Анрі Лафонте-на (1854–1943). Їхні погляди та ідеї
знайшли практичне втілення в діяльності Міжнарод-ного бібліог-
рафічного інституту, створеного 1895 р., а 1931 р. перейменованого
в Міжнародний інститут документації [1].

Основу загальної теорії комунікації становить теорія соціаль-
ної комунікації, що вивчає процеси обміну інформацією в суспіль-
стві, яка реально існує лише у свідомості суб’єктів, у процесі
сприйняття ними сигналів, що надходять із зовнішнього середови-
ща або в результаті саморефлексії.
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Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач

Велику увагу сьогодні приділяють особистісно-орієнтованому
навчанню учнів, адже підвищення ефективності освіти неможливе
без створення нових форм навчання учнів. Значну роль відіграє
робота вчителя з учнями, виходячи з індивідуального підбору мето-
дик та завдань для окремого школяра. Для гарантованого успіху, на
уроках інформатики необхідно запроваджувати цікаві, інноваційні
завдання для роботи з комп’ютером. Якщо заняття буде максималь-
но різноманітними, підвищиться інтерес учнів до вивчення інфор-
матики. Персональний комп’ютер — це не просто шедевр сучасної
високої технології, а шлях до всесвітньої інформації, в освіті він
виступає пристроєм, що спонукає вчителя і учня до творчості,
новаторства, дає можливість перейти до впровадження нових форм
навчання. Використання цікавих завдань у початкових класах
є частиною всього навчального процесу, природним продовженням
мети та цілі уроку. Складова таких форм навчання — поглиблення
і розширення знань й практичних навичок учнів, розвиток логічно-
го мислення, виявлення найбільш обдарованих, мудрих і допитли-
вих дітей; розвиток інтересу до предмету шляхом залучення до
розв’язування оригінальних завдань. Інноваційна робота відрізняєть-
ся від звичайної тим, що вона будується на принципі добровільнос-
ті та зацікавленості учнів, де заохочується обґрунтованість суджень,
кмітливість, швидкість обчислень, використання раціональних
способів рішення, а не буденне виконання завдання. Вчитель під-
бирає інтересний і в той же час доступний матеріал, що доповнює
вивчення основного курсу інформатики, тоді можна спостерігати
подив і захоплення учнів, радість на їхніх обличчях від вірного
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рішення. На відміну від звичайного уроку, робота з використанням
цікавих завдань носить характер розваг, ігор, змагань. Вчитель має
розуміти місце пізнавального інтересу в навчанні, розглядати його як
інструмент пожвавлення навчального процесу. Вплив майстерності
вчителя на пізнавальний інтерес — незаперечний факт. Необхідно
постійно вдосконалювати свою майстерність, щоб бути цікавим дітям,
адже в руках вчителя перебуває доля пізнавальних інтересів учнів.
Значення роботи з використання цікавих завдань з інформатики
з молодшими школярами полягає в наступному : допомагає форму-
ванню творчих здібностей учнів, елементи яких проявляються в логіч-
ній кмітливості, при проведенні на заняттях відповідних ігор; деякі
види роботи дозволяють дітям глибше зрозуміти роль комп’ютера
в житті людини; головне ж значення різних видів роботи полягає в то -
му, що вона допомагає підсилити інтерес школярів до вивчення ком -
п’ютера, сприяє підвищенню пізнавальної діяльності учнів.

Під цікавою роботою з інформатики треба розуміти заняття,
засновані на принципі добровільної участі, покликані вирішувати
такі завдання: поглиблення теоретичних знань й розвиток практич-
ні навичок учнів, виявлення математичних та логічних здібностей.
Використання програмно-навчальних комплексів значно полег-
шує завдання вчителя знаходити цікаві методи та форми навчання
учнів початкової школи, але не варто зупинятися, адже справжній
вчитель завжди знаходиться в творчому пошуку. Під час уроків
з інформатики, використовується програмно-навчальний ком-
плекс «Сходинки до інформатики». Вдалими завданнями можна
вважати «Стрільці по яблуках», «Gcompris», «Кіт-риболов», які до -
по магають учням швидко запам’ятати розкладку клавіатури, знаки
пунктуації. За допомогою програми «Розібрані малюнки» не тільки
розвивається просторова уява, а формуються навички роботи
з мишею — відпрацьовується операція перетягування об’єкта; за до -
помогою програми «Математичний космодром», формується навич -
ка усного рахунку. Слід використовувати текстові та графічні редакто-
ри, програми навчального призначення: комп’ютерні абетки і бук варі
для ознайомлення роботи з текстом, лабіринти для керування об’єк -
том, логічні ігри, комп’ютерні енциклопедії, комп’ютерні середо-
вища управління виконавцями. Незаперечні переваги робочих
зошитів: системний підбір завдань, рівень складності яких посту-
пово зростає, економія часу за рахунок виконання завдань на сто-
рінках зошита, організація самостійної роботи учня. Таким чином,
використання інформаційних технологій значно підвищує зацікав-
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леність дитини у навчанні, робить процес засвоєння нових знань та
уявлень про оточуюче більш швидким та різнобічним, сприяє вдос-
коналенню та закріпленню вивченого матеріалу, розвиває логічне
мислення, покращує пізнавальну активність.

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Кішка С. С.
ІІІ курс, група ІС-17-1, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій

З розвитком інформаційних технологій інформація перетво-
рюється на звичайний товар, причому такий, який стає наймасові-
шим об’єктом купівлі-продажу. Тому істотною особливістю розвитку
ринкових відносин на сучасному етапі є формування інформа цій -
ного ринку. Прискорення розвитку останнього сприяє переходу до
інформаційного суспільства і є головним фактором інформатизації
всіх сфер діяльності людини. Інформаційний ринок за оборотом та
темпами зростання у більшості розвинених країн світу значно ви пе -
редив ринок матеріальних продуктів і послуг. Поняття інформацій-
ного ринку досі не є повністю визначеним, його змістове наповнення
змінюється разом зі зміною підходів до визначення інформаційної
сфери економіки і відрізняється в різних країнах. Інформаційними
продуктами, які поширюються на машинних носіях, є текстові
файли, бази даних, програми тощо.

Початок XXI ст. характеризується різким та швидким зростан-
ням темпів глобалізації. Вона дедалі відчутніше впливає на еконо-
мічне, політичне, культурне життя і базується на різкому зростанні
виробництва інформації, розвитку науки, комунікаційній револю-
ції. Усе це об’єктивно сприяє підвищенню ефективності викорис-
тання інформаційних ресурсів. Це є особливо важливим, оскільки
саме цей ресурс у період динамічних глобальних перетворень стає
найважливішим для людства і є його основним аргументом перед
викликами сучасності, перспективним фактором дальшого сус-
пільного розвитку. Глобалізація, пов’язана з розвитком інформа-
ційних процесів, сприяє прискоренню соціальної трансформації,
вивільненню творчого потенціалу щодалі більшої кількості людей
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для високопродуктивної праці, її інтелектуалізації, вибору опти-
мальних способів змін чи створення нових її технологічних варіан-
тів, у т.ч. і в самому інформаційному виробництві.

Питання дослідження проблем ринку інформації та індустрії
інформаційних і телекомунікаційних технологій розглянуто у робо-
тах багатьох вітчизняних та закордонних учених. Більшість авторів
розглядають теоретичні та практичні аспекти проблеми та визнача-
ють ринок як сферу обміну, що характеризується системою еконо-
мічних відносин між виробниками і споживачами продукції та
послуг у процесі їх реалізації. Ринки, як і товари, автори класифі-
кують за різними ознаками.

На думку Ф. Котлера, щоб зарахувати ринок до певного класу,
необхідно встановити:предмет купівлі-продажу на ринку, причину
та мету покупки, суб’єкта акта купівлі, процес покупки, А. Хоскинг
пропонує з’ясовувати обсяги закупівель і де здійснюється покупка,
виділяє найпоширеніші ознаки, за якими розрізняють ринки [61].
Інформаційне суспільство — соціологічна й футурологічна концеп-
ція, де основним фактором суспільного розвитку є виробництво
й використання науково-технічної та іншої інформації [62].

Зусилля людини все менше сьогодні зосереджуються на вироб-
ництві матеріальних товарів, натомість акцент робиться на комуні-
кації й опрацюванні інформації, причому найважливішою продук-
цією виступають інновації та знання».
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Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н.

Процеси загальносуспільної інформатизації значно прискори-
ли хід структурних перетворень у сучасному соціумі. Вони також
стали потужним каталізатором суспільної активності в інформацій-
ній сфері, у використанні системи вже сформованих соціальних
комунікацій та у створенні нових.

Оволодіння і використання різних сервісів Інтернету вже нині
є невід’ємним компонентом інформаційної культури людини. Ор -
ганізація ефективної інформаційної діяльності фахівця практично
всіх сфер професійної діяльності найчастіше не обходиться без
використання соціальних мережних сервісів (соціальні пошукові
системи, народні класифікатори, Вікі-проекти, онлайн офіси, карти
знань, соціальні медіа-сховища, блоги, ресурси соціальних мереж).

З технологічної точки зору електронна соціальна мережа — це
інтерактивний, з великою кількістю користувачів вебсайт, контент
якого наповнюється самими учасниками. Сайт є автоматизованим
соціальним середовищем, яке дозволяє спілкуватися групі користу-
вачів, об’єднаних загальним інтересом. Теоретично як соціальну
мережу можна розглядати будь-яку онлайнову спільноту [1, с. 150].

Усі відомі на сьогоднішній день соціальні мережі можна умовно
розділити на три категорії: на загальну тематику (створені для при-
ватного спілкування), спеціалізовані, ділові. Соціальні мережі на
загальну тематику, наприклад, Facebook, спрямовані на налагоджен-
ня і підтримку існуючих контактів та пошук нових знайомих. Вони
мають велику популярність серед школярів та студентів, що вико-
ристовують вебсервіси як платформу для спілкування у мережі.

Спеціалізовані соціальні мережі займають певну нішу в своєму
секторі, й збирають аудиторію за інтересами. Наприклад, Last.Fm —
музична соціальна мережа, яка розбудовує зв’язки між користувачами
за принципом музичних уподобань. Geni — сімейна соціальна мережа,
об’єднує людей на основі родинних зв’язків. Соціальна мережа
MyChurch надає можливість будь-якій людині створити свою церкву та
своє коло спілкування. Ділові соціальні мережі, такі як LinkedIn, Plaxo
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та МойКруг, спрямовані на професійний розвиток своїх користувачів
та побудову кар’єри. Новою в цьому переліку є українська ділова соці-
альна мережа PROFEO. PROFEO має україномовний інтерфейс і спря-
мована на професійний розвиток людини в Україні.

Аналізуючи процес виникнення та розвитку соціальних мереж
та функції, які вони виконують у сучасному світі, науковці дійшли
висновку, що поширення і використання соціальних Інтернет-
мереж має певні соціальні наслідки, зокрема:

– зрощування, переплетіння реального та віртуального соці -
ального життя;

– Інтернет-залежність (як соціально-психологічне явище та як
феномен масової культури);

– глобалізація життєвого простору людини;
– фрагментація суспільства, створення великої кількості

віртуальних груп за інтересами;
– поява нових технологій у політичному житті, сфері дозвілля

тощо;
– формування кіберкультури (інтернет-культури) як нового

на пряму розвитку суспільства, безпосередньо пов’язаного з по -
явою, розвитком і проникненням у соціальне і культурне життя
досягнень інформаційних технологій.

Отже, соціальні мережі необхідно розглядати як інтегровану
частину нового віртуального соціального середовища. З одного
боку, таке становище зумовлене трансформацією технологій здійс-
нення суспільних зв’язків, а з іншого боку, визначається масштаба-
ми користування інтернет-сервісами, що змінює характеристики
комунікативних зв’язків, до яких залучається велика кількість
населення країни.
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У характеристиці спілкування важливими є його функції, І. М. Ло -
мачинська виділяє три групи таких функцій: інформаційно-кому-
нікативну, регуляційно-комунікативну та афективно-комунікатив-
ну. Інформаційно-комунікативна функція охоплює процеси
формування, передачі та прийому інформації. Реалізація цієї фун-
кції має кілька рівнів. На першому здійснюється вирівнювання
розбіжностей у вихідній інформованості людей, що вступають
у психологічний контакт. Другий рівень — передачі інформації та
прийняття рішень. На цьому рівні спілкування реалізує цілі інфор-
мування, навчання та ін. Третій рівень пов’язаний із прагненням
людини зрозуміти інших. Спілкування тут спрямоване на форму-
вання оцінок досягнутих результатів [1, c.14].

Регуляційно-комунікативна функція полягає в регуляції пове-
дінки, а саме завдяки спілкуванню людина здійснює регуляцію не
тільки власної поведінки, а й поведінки інших людей, і реагує на
їхні дії. Відбувається процес взаємного налагодження дій, виявля-
ються феномени, властиві спільній діяльності, зокрема сумісність
людей, їх спрацьованість, здійснюються взаємна стимуляція
і корекція поведінки. Регуляційно-комунікативну функцію вико-
нують такі феномени, як імітація, навіювання та ін. [1, c. 14–15].
Афективно-комунікативна функція характеризує емоційну сферу
людини. Спілкування впливає на емоційні стани людини. В емо-
ційній сфері виявляється ставлення людини до навколишнього
середовища, в тому числі й соціального.

Однією з особливостей спілкування є формування міжособистіс-
них стосунків. С.Д. Абрамович, Чікарьова М. Ю. виділяють три сто-
рони спілкування: комунікативну (обмін інформацією), інтерактивну
(взаємодія) та перцептивну (розуміння людини людиною) [2, c. 192].

Комунікативна сторона спілкування тісно пов’язана з обміном
інформацією, проте не може бути вичерпно розкрита з точки зору
інформаційної теорії. Спілкування — це не тільки прийом та пере-
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дача інформації, а й стосунки принаймні двох осіб, де кожна
є активним суб’єктом взаємодії. Крім обміну інформацією, відбува-
ється орієнтація на іншого, тобто аналізуються мотиви, цілі, уста-
новки об’єкта інформації (іншого суб’єкта). В акті міжособистісної
комунікації важливу роль відіграють значущість інформації, праг-
нення сприйняти її загальний зміст.

Ще одна особливість комунікативного процесу полягає в тому,
що завдяки знаковій системі партнери по спілкуванню впливають
один на одного. При цьому ефективність комунікації залежить від
міри цього впливу, тобто йдеться про зміну типу відносин, що скла-
лися між комунікаторами [2, c. 192].

Комунікативний вплив відбувається за умови прийняття єди-
ної системи значень усіма учасниками акту комунікації. Лише за
цієї умови можливе досягнення партнерами взаєморозуміння.
Якщо немає такого загального розуміння, можуть виникати пере-
пони в процесі спілкування, так звані комунікативні бар’єри.
Останні постають унаслідок дії психологічних факторів — різних
диспозицій, установок, ціннісних орієнтацій людей, їх індивідуаль-
но-психологічних особливостей тощо.
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Сучасна соціологія значно розширила коло проблем, дослід-
ження яких стало нагальною потребою в умовах розбудови демокра-
тії, громадянського суспільства та виникнення нового комунікатив-
ного простору. До таких проблем належить з’ясування сутності
реклами, соціокультурних передумов її виникнення, ґенези, основ-
них тенденцій розвитку та впливу на суспільство в цілому. Соціальне
осмислення нового досвіду у всіх сферах соціальної життєдіяльнос-
ті призводить до дослідження реклами як однієї з найбільш важли-
вих складових інноваційного фактору розвитку суспільства.

Науково-технічний прогрес створює передумови глибокого
і все бічного інформування українських громадян про всі події
у світі, особливо про наявність на ринку товарів і послуг, які задо-
вольняють відповідні потреби різних соціальних верств. У такому
інформаційному полі особливе місце займає реклама, яка постає
невід’ємним елементом виробництва, обміну, споживання і соціо-
культури в цілому, сприяє формуванню широкої гами соціальних
потреб та способів їх задоволення. Рекламна діяльність як об’єкт
дослідження знаходиться у сфері міждисциплінарних інтересів.
Динаміка розвитку рекламної діяльності виявляє зростаючу дифе-
ренціацію її форм і видів, що відповідає ускладненню соціальної
структури і присутності реклами в усіх сферах суспільного буття.
В суспільстві споживання рекламна діяльність відіграє особливу
роль і являє собою соціальний виклик. Закон «виклик — відгук»
розробив британський дослідник історії А. Тойнбі [1], відображаю-
чи закономірності які визначають розвиток людської цивілізації.
Реклама не тільки поширює інформацію про товар чи послугу,
а є важливим комунікативним інструментом культури, відображає
цінності та смаки людей в межах певного соціального простору.

Реклама, створена з окремих фрагментів, відображає суть су -
часної культури, яку французький дослідник А. Моль влучно назвав
мозаїчною культурою [2, c. 28]. Вона формує стереотипи та етало-
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ни, намагається змінити уявлення людей щодо важливих проблем
сьогодення. Рекламна діяльність належить до тих соціальних інсти-
тутів, які впливають як на стан суспільства в цілому, так і на діяль-
ність груп, соціальних верств, регламентують принципи існування
та поведінки людей у певних видах соціальної активності та профе-
сійної діяльності. І. А. Чудовська-Кандиба розглядаючи рекламу
наголошує, що вона стосується індивіда і тих речей, які його оточу-
ють. Річ, що представлена крізь рекламу, набуває саме завдяки їй
своєї екзистенції. Вона здійснює комунікативний супровід і висту-
пає завершеною комунікативною формою. Реклама поєднує у собі
гру і взаємообмін модальностей можливого і реального, віртуаль-
ного і актуального, при чому саме їх тло спонукає і формує дії, які
у подальшому у різний спосіб діють на поведінку актора [3, с. 36].

Отже, реклама у своєму прагматичному прояві звертається не
тільки до сфери матеріального споживання, задовольняючи різнома-
нітні потреби людини, але й до її духовної складової, переносить
акцент з послуги на особистість, поряд з цим фіксується поліфун-
кціональність поняття рекламної діяльності, до того ж демонструєть-
ся, як в різних предметних конструкціях це поняття відіграє суттєво
різну роль і що одне й те саме слово позначає неоднакові поняття.
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Світ крокує до узаконеної гендерної рівності — але дуже, дуже
повільно. За даними Світового банку, наразі лише шість країн світу
надають рівні права жінкам і чоловікам.
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Зокрема, Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург і Шве -
ція набрали 100 балів у рейтингу. Ситуація оцінювалася за такими
основними індикаторами, як оплата праці, можливості працевлаш-
тування, ведення власного бізнесу, управління активами, одружу-
ватись і мати дітей, а також пенсійне забезпечення та свобода пере-
сування [1].

З такими темпами розповсюдження юридичної та економічної
рівності між статями, про її досягнення в усьому світі можна не
мріяти щонайменше до 2073 року. Водночас у звіті навіть не йдеть-
ся про соціальні чи культурні аспекти.

Україна ж отримала 78,75 бала насамперед через різницю
у зарплатні чоловіків і жінок, а також через не найкращі умови,
пов’язані із народженням дітей і пенсійними виплатам.

На думку призедента групи організацій Світового банку
Крісталіни Георгієвой «Якби жінки мали рівні можливості для реа-
лізації свого повного потенціалу, світ став би не тільки більш спра-
ведливим, але і більш процвітаючим» [1].

На сьогодні світові знаменитості все частіше і гучніше говорять
про необхідність досягнення гендерної рівності, звертаючи увагу
своїх прихильників на цю проблему.

20 років тому 189 країн прийняли план досягнення гендерної рів-
ності, підписав Пекінську декларацію та платформу дій. І через два
десятиліття в жодній з країн світу так і не досягли гендерної рівності.
Про це у березні 2015 року заявила голова «ООН-Жінки» Фумзіле
Мламбо-Нгкука. Але певний прогрес є: за кілька останніх років про-
блеми гендерної нерівності стали озвучуватись у світі набагато часті-
ше. На медіа-просторі ця тема вже вийшла на новий рівень [2].

Однією з найважливіших подій, через які тема гендерної рів-
ності набула нового звучання, став запуск кампанії HeForShe —
руху солідарності за гендерну рівність, ініційованого організацією
«Жінки ООН» з метою залучення чоловіків та хлопчиків для
боротьби проти дискримінації жінок та дівчат [2].

Україна приєднається до руху солідарності за рівність статей
HeForShe, ініційованого організацією «ООН-Жінки», про це
заявила глава офісу «ООН Жінки в Україні» Анастасія Дивінська.
За її словами, цей рух не є чоловічим, не є жіночим, «це рух солі-
дарності і дає можливість чоловікам приєднатися до жінок, стати
плечем до плеча і просувати питання прав людини, питання рів-
ності між чоловіками та жінками для того, щоб вони стали реалія-
ми XXI століття». За 4 роки з дня запуску 1,3 млрд чоловіків та
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жінок по всьому світу долучилися до HeForShe, здебільшого це
чоловіки — лідери країн, керівники найбільших корпорацій, струк-
тур, університетів по всьому світу.
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Менеджмент — це управління людьми і виробництвом, що до -
зволяє виконати поставлені задачі найбільш гуманним і економічним
шляхом. Менеджмент як практика виник і розвивається в зв’язку
з усвідомленням власником очевидної істини, що для досягнення
цілей організації необхідно передати організаційно-виконавчі фун-
кції професійному керуючому — менеджеру.

Формування менеджменту як науки було обумовлено, з одного
боку, потребами і прагненням бізнесу скористатися перевагами
нової техніки, а з іншого — науковими розробками найбільш ефек-
тивних методів виконання робіт.

Батьками сучасного менеджменту є американці Фредерік Тей -
лор (1856–1915) і Гаррінгстон Емерсон (1853–1931) та француз Анрі
Файоль (1841–1925). Менеджмент виник у США наприкінці ХІХ ст.,
коли в 1881 р. Дж.Вартон розробив перший курс лекцій для викла-
дання в коледжі. Дійсне визнання менеджмент одержав у 1911 р.
у зв’язку з виходом книги Ф. Тейлора «Принципи наукового управ-
ління» і організацією першої в США наукової конференції по
менеджменту.
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У Європі першим торкнувся питання про необхідність обов’яз-
кового вивчення менеджменту у вузах А.Файоль у 1916 р. [1, с. 12].
Основна сила, що сприяла посиленню інтересу до управління, —
промислова революція в Англії, однак ідея про те, що саме управ-
ління може зробити істотний внесок у розвиток і успіх господар-
ської діяльності, вперше виникла в Америці завдяки дослідженням
Ф.Тейлора. Тому, що сучасне управління виникло саме в США,
сприяли наступні причини: США були єдиною державою, в якій
з моменту її утворення підприємницька діяльність людини не зале-
жала від її походження, національності, статі чи релігійної прина-
лежності; уряд серйозно підтримував ідею освіти для всіх, хто хотів
її одержати, що сприяло появі великої кількості людей, здатних
трудитися на всіх ділянках, у тому числі в управлінні; у США рані-
ше за всіх зрозуміли, що кращих результатів досягають ті люди, які
можуть генерувати ідеї, у тому числі й у сфері управління [2].

Сучасний етап розвитку суспільства в цілому і сфери вироб-
ництва, зокрема, характеризується зростанням ролі менеджменту
в усіх сферах управління. Менеджмент — головний ресурс розвит-
ку країн на сучасному етапі. Це — раціональний спосіб управління
підприємствами, орієнтований на прибуток. В умовах конкуренції
ефективність — головна умова виживання фірми. Ефективний
менеджмент, що забезпечує успіх фірми, вимагає орієнтації на
людину: у частині зовнішнього середовища — на споживача, у час-
тині внутрішнього середовища — на персонал.

Складові менеджменту: теорія керівництва, мистецтво управ-
ління і практика управління. Основне призначення менеджменту —
бути результативним. Сучасний менеджмент може бути результа-
тивним тільки за умови об’єднання науки менеджменту з мистец-
твом. На думку багатьох експертів, менеджмент має місце у випадку
повної свободи господарювання суб’єкта, коли підприємство фун-
кціонує в умовах ринку й орієнтується на його потреби, незалежно
від того, ставиться безпосередня мета одержання прибутку чи ні [3].

Таким чином, управлінська діяльність у процесі свого розвитку
поступово розвивалася, змінювалася, ускладнювалася, удоскона-
лювалася і на сучасному етапі перевтілилася в те, що визначається
як менеджмент.
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СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Краснянська Н. Д.
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спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Волинець О. О., к. філос. н., доцент 
кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Складність і неоднозначність процесів, що відбуваються у світі,
різноманіття й надмірність інформації, необхідність її відбору, відсут-
ність достовірного знання є передумовами застосування інформацій-
но-аналітичної діяльності в повсякденному житті, вона стає важливою
рисою сучасного суспільства. Активний розвиток інформаційно-ана-
літичної діяльності у вітчизняних державних і комерційних установах
набув ознак однієї з істотних тенденцій останнього часу.

Питання формування інформаційної та аналітичної бази для при-
йняття управлінських рішень на державному рівні є особливо актуаль-
ним на сучасному етапі розвитку України. Ефективна та якісна систе-
ма інформаційного-аналітичного забезпечення органів державної
виконавчої влади є невід’ємною складовою професійного функціону-
вання системи державного управління. Впровадження, використання
сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності забез-
печує інформаційно-аналітичну підтримку прийняття державних
управлінських рішень на всіх рівнях, супроводжує інформаційну під-
тримку соціально-економічного розвитку держави та її окремих регіо-
нів, забезпечує інформаційні потреби державних службовців та інших
категорій громадян, створює умови для об’єктивного формування
громадської думки щодо діяльності органів влади.

На сучасному етапі політичних перетворень в Україні невирі-
шеними залишаються питання інформаційно-аналітичної діяль-
ності органів державного управління, де найбільше виявляються
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проблеми відносин держави та суспільства. Вимагають осмислення
теоретичні засади організації інформаційно-аналітичної діяльності
та вироблення на основі теоретичних розробок практичних реко-
мендацій, що дають змогу удосконалити інформаційно-аналітичне
забезпечення органів державного управління. Аналітику з позиції
діяльнісного підходу як специфічну діяльність певного суб’єкта
розглядає О. В. Матвієнко, де аналітична діяльність в управлінні
реалізується за двома класами суб’єктів: за рівнем організації та
залежно від належності до сфери реалізації аналітики й викорис-
тання результатів [1, с. 94].

Інформаційно-аналітичну діяльність, В. Попов визначає як
діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів органів держав-
ної служби та приватних корпорацій, яка складається з діагности-
ки, прогнозування та моделювання інформаційних процесів,
подій, відносин, технологій, що допомагають приймати управлін-
ські рішення і сприяють їх практичному втіленню [2, с. 53].

Інформаційно-аналітична діяльність — це діяльність аналіти-
ків та аналітичних груп, які займаються дослідженням і моделю-
ванням інформаційної сфери соціуму, формуванням методології
соціального управління з використанням масової й спеціалізованої
інформації, а також практикою управління інформаційними про-
цесами [3, с. 3].

Інформаційно-аналітична діяльність — характеризує сукуп-
ність операцій, пов’язаних з оцінкою стану керованого об’єкта,
пошуком шляхів поліпшення його діяльності або усунення небажа-
них впливів зі сторони ситуації, що виникла. Для цього використо-
вується зібрана й опрацьована інформація про конкретну мету та
чинники, що породили відповідну ситуацію. Аналітична діяльність
«обслуговує» всі етапи процесу управління, надаючи можливі варі-
анти його здійснення.
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Науковий керівник: Кудрейко О. М., к. н. з держ. управ., доцент

Процес управління базується на підставі документаційного за -
безпечення, яке в свою чергу повинно мати нормативно-правову
базу, а саме — положень Конституції України, законів України,
нор мативно-правових актів Президента України, Кабінету Мініст -
рів України та інші методичні документи.

Документування управлінської інформації та організування
роботи зі службовими документами є одним із основних складових
діяльності органів місцевого самоврядування. Належна організація
функціонування цих органів забезпечує успішний розвиток держа-
ви, зокрема її соціально-економічну та політичну стабільність.
Саме на місцевому рівні вирішуються основні проблеми життєді-
яльності територіальної громади та забезпечується реалізація її
інтересів. Діяльність у цьому напрямі є головним завданням орга-
нів місцевого самоврядування, успішне здійснення якого залежить
від якісного та оперативного опрацювання відповідної інформації,
що надходить до цих органів або створюється ними у вигляді доку-
ментів. Питання документаційного забезпечення діяльності орга-
нів місцевого самоврядування є недостатньо вивченим. У науковій
літературі більшість публікацій присвячена висвітленню досвіду
роботи державних органів влади.

Важливим надбанням у дослідженні проблем діяльності з доку-
ментування та організації роботи з документами є наукові праці таких
вітчизняних учених як: І. Антоненка, О. Загорецької, С. Кулешової,
Ю. Палехи та ін. Сучасний рівень менеджменту характеризується тим,
що прийняття рішень як головне завдання управління, реалізується
за умов повної або часткової невизначеності, активної, досить часто
агресивної, протидії конкуруючих сторін. За цих умов на служби діло-
водства необхідно покладати завдання не тільки і не стільки створен-
ня документації та забезпечення її руху, але головним чином питання
інформаційної підтримки всіх управлінських рішень на підставі
досконалої організації їх документаційного забезпечення.
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Служба діловодства, як серцевина організації, що відображає
і забезпечує її діяльність, сьогодні мусить бути потужним інструмен-
том, що в змозі через процеси управління документацією, орієнту-
вати всі інші підрозділи та окремих виконавців на спільні цілі, мобі-
лізувати ініціативу співробітників, виховуючи в них почуття єдності
і відданості своєму підприємству, поліпшувати процеси ділової
комунікації й корегувати організаційну поведінку всіх його членів.

В сучасних установах діловодство стає високотехнологічним
виробничим процесом, системою організаційного, інформаційно-
го, аналітичного, правового, ретроспективного та прогнозного
забезпечення її функціонування, документування управлінської
інформації й організації обігу службових документів, в т.ч. елек-
тронних. Воно об’єктивно виділяється у високооплачуваний вид
професійної діяльності, отримує відповідне технологічне й органі-
заційне оформлення й вимагає значного обсягу знань.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі доку-
ментаційного забезпечення в системі підвищення ефективності
діяльності як окремого підрозділу, так і підприємства в цілому.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ
НАПРЯМ БІБЛІОТЕКИ

Мар’юсік І. І.
І курс, група ІБАСм-1.1, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач

Інноваційна діяльність бібліотеки — комплекс наукових, техно-
логічних, організаційних та інших заходів, орієнтованих на реаліза-
цію бібліотечних інновацій. У Волинській обласній бібліотеці для
юнацтва (ВОБЮ) значну роль відіграє розвиток інноваційних тех-
нологій та комунікаційно-інформаційних систем, що значно по глиб -
люють ресурси молодіжного розвитку. Головна мета всіх інновацій,
які впроваджуються у бібліотечну сферу — це високоефективне,
якісне, комфортне обслуговування користувачів. Завдяки впровад-
женню інноваційних технологій значно розширюється та урізнома-
нітнюється коло послуг, які надає бібліотека та форми представлен-
ня бібліотечних продуктів.

Інноваційна діяльність ВОБЮ здійснюється відповідно до ви -
значеної інноваційної політики закладу, під якою розуміється сис-
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тема ідей, завдань та напрямів, форм і методів інноваційного роз-
витку відвідувачів з врахуванням стратегії закладу на майбутнє.
Суб’єктами бібліотеки є юридичні і фізичні особи, які здійснюють
і поширюють бібліотечні інновації, бібліотека, працівники, відділ
методико-соціологічної роботи та менеджменту, навчальні заклади
м. Луцька, Волинський інститут післядипломної педагогічної осві-
ти, освітянські структури тощо. Бібліотека тісно працює із засоба-
ми масової інформації. З лютого 2014 р. в області діє регіональний
піар-офіс сучасних бібліотек, головне завдання якого — регулярна
робота з журналістами для донесення до широкої аудиторії інфор-
мації про сучасні бібліотечні послуги. У мережі Фейсбук було ство-
рено групу «Сучасні бібліотеки Волині»; керує піар-офісом голов-
ний методист бібліотеки. Журналісти знають і відстежують цей
ресурс. Система взаємовідносин між громадськими організаціями
та бібліотекою здійснюється на засадах спільно розроблених угод,
реалізації інноваційних сучасних проєктів, цільових програм і під-
тримання інноваційної діяльності вцілому, вони виступають як
замовники, виконавці або інвестори інновацій. Інноваційний потен-
ціал — це поєднання спроможності і готовності книгозбірні до
здійснення інноваційної діяльності. До складу інноваційного
потенціалу, як основного ресурсу інноваційної діяльності, включа-
ються: безпосередні організатори і виконавці інноваційних дій. Це
бібліотечні фахівці, викладачі, керівники студентського самовряду-
вання, зокрема Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна». Очолює студентське самоврядування Шворак С. О., яка
на початку начального року планує участь та співпрацю навчально-
го закладу і ВОБЮ у масових заходах, як безпосередньо у бібліоте-
ці, так і в інституті.

Завдяки працівникам відділу інформаційно-бібліографічної та
консультативної роботи, вперше на Волині запроваджено у практику
роботи віртуальні довідки (ВД), бібліографічні дайджести (БД). ВД —
це інтерактивна, безкоштовна on-line послуга, спрямована на опе-
ративне виконання разових запитів (індивідуальних та колектив-
них) віддалених користувачів, які пов’язані з пошуком інформації,
за допомогою спеціального програмного забезпечення. Здійснений
аналіз діяльності послуги ВД у ВОБЮ дає підстави стверджувати,
що цей вид інформаційних послуг бібліотеки належить до найпер-
спективніших. ВД дає можливість розширити зону обслуговування
за рахунок віддалених користувачів. Головне завдання бібліотечно-
го працівника полягає у збереженні основних принципів обслуго-
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вування: кваліфікований пошук інформації, її якість та достовір -
ність. БД — бібліографічний посібник, який містить бібліографічний
опис документа і добірку фрагментів з його тексту, згруповані таким
чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи матеріалів за певною
темою, зібраних з багатьох видань. ВОБЮ першою на Волині поча-
ла надавати користувачам доступ до мережі Інтернет, завдяки про-
єктам, що отримали гранти та при тривалій тісній співпраці з IREX.
Заклад культури оснащений сучасними технічними засобами.
Бібліотечні процеси автоматизовані на основі програми «УФД/Біб -
ліотека», фахівці володіють технологіями, що поєднують сучасні
методи інформаційного пошуку та аналітичного опрацювання
інформаційно-аналітичного масиву.

Впровадження бібліотечних інновацій та визначення напрямів
їх трансферу на засадах ефективних механізмів та каналів комуні-
кації можна розглядати як перспективний напрям інноваційного
розвитку бібліотеки в системі соціальних комунікацій.

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА І АРХІВНА СПРАВА —
НОВІ ВИМОГИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Мельник І. М.
викладач

Тернопільський коледж Університету «Україна»

Анотація. Освітній процес з спеціальності «Інформаційна, біб-
ліотечна та архівна справа» потребує осучаснення і вдосконалення.
На визначення змісту базових професійних компетентностей
сучасного фахівця суттєво впливають тенденції розвитку глобаль-
ного комунікаційного простору, диверсифікація асортименту
онлайнових інформаційних продуктів та послуг, що вимагає фор-
мування у нього професійних компетентностей, пов’язаних
з навичками володіння новітніми інформаційними технологіями.

Annotation. The educational process in the specialty «Information,
library and archival affairs» needs updating and improvement. The deter-
mination of the content of basic professional competences of a modern
specialist is significantly influenced by the tendencies of development of
the global communication space, diversification of assortment of online
information products and services.

Соціально-економічний розвиток України ХХІ ст. кристалізує
вимоги до освітньої діяльності. Стрімко зростає роль знань, вмінь,
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навичок Зростають вимоги до постановки завдань та їх досягнення.
В час росту інноваційних алгоритмів, модернізації комп’ютерних
технологій в інформаційному суспільстві змінюються способи
передачі інформації, документування, архівування. Відповідно під-
вищуються вимоги до спеціалістів з інформаційної, бібліотечної та
архівної справи, а це в свою чергу ставить нові завдання стосовно
удосконалення стандартів навчання. Освітні програми повинні
суттєво змінюватись і удосконалюватись в ногу з часом.

Функціональна, технологічна та документно-ресурсна спорід-
неність бібліотек, архівів та інформаційних центрів дозволяє
обґрунтувати необхідність організації підготовки універсального
інформаційного фахівця, що здатний кваліфіковано працювати
в будь-якому типі документально-комунікаційних установ. Такий
підхід варто покласти в основу визначення в стандарті освіти спеці-
альних компетентностей, спрямованих на вироблення динамічної
комбінації знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення
та морально-етичних цінностей, яка визначає здатність майбутніх
фахівців успішно здійснювати професійну діяльність, пов’язану
з виявленням, створенням, організацією, поширенням та зберіган-
ням інформації в різних форматах.

Майбутні спеціалісти мають не лише уміти працювати з інфор-
мацією — збирати, опрацьовувати, зберігати і розповсюджувати,
а й забезпечувати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніто-
ринг, організацію архівування й зберігання, надання в користуван-
ня інформації. Формування цих здатностей має відбуватися постій-
но — під час лекцій, диспутів семінарських, практичних занять,
в процесі самостійної роботи Увагу слід звернути на такі сучасні
аспекти: критичне розуміння сутності інформації, закономірнос-
тей розвитку інфосфери, інфраструктури, що забезпечує управлін-
ня інформаційними процесами, володіння системами організації
роботи (індексування, ідентифікація, класифікація, каталогізація).
Необхідними для сучасного спеціаліста є здатність планувати,
налагоджувати та підтримувати зв’язки з суб’єктами електронного
контенту, уміння моделювати предметну галузь, розуміти принци-
пи проектування та функціонування проблемно-орієнтованих веб-
сервісів та соціальних медіа, здатність оцінювати тенденції автома-
тизації інформаційних процесів та технологій, знати методи
екстракції інформації з різних типів контенту, уміння використову-
вати системи прийняття рішень та інтелектуальний аналіз даних,
проектувати, формувати та підтримувати цифрові архіви.
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Поряд з цим, надзвичайно важливими є знання законодавчих
та нормативних вимог щодо управління знаннями, зокрема
з питань інформаційної етики, авторського права, балансу між
доступом до знань та інформаційною безпекою, трудового і госпо-
дарського права. Для сучасного фахівця даного профілю цей обсяг
знань суттєво необхідний.

СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО:
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Муріна А.
VI курс, група IС 11-18м, 

спеціальність «Бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Кудрейко О. М., к. н. з держ. управ., доцент

Оглядаючи розвиток документознавства в Україні за останнє
десятиліття, можна констатувати, що воно сформувалося в нашій
країні як наукова дисципліна і має вже певні здобутки.

Інформація є важливим засобом існування суспільства, її обся-
ги постійно зростають; стрімко змінюється і характер використан-
ня. Протягом останніх десятиліть значення процесів, пов’язаних
з документуванням і використанням інформаційного продукту
усвідомлене суспільством. Це призвело до появи нового поняття —
інформаційні ресурси, що визначаються як інформаційні повідом-
лення, потенційно придатних для використання суспільством як
засіб досягнення чітко визначеної мети, цілей, певного виду діяль-
ності, певної особистості або групи людей.

Становлення і розвиток теорії інформаційної діяльності як од -
ного з нових наукових напрямів сучасності методологічно пов’яза-
не з подальшим узагальненням понять «інформація» і «документ»,
а також з обґрунтуванням ідеї, що будь-яка доцільна діяльність
базується на інформаційному процесі.

Комплексний характер наукової дисципліни «документознав-
ство» виражається в тому, що воно нібито вторгається і в сферу
філософії, і психології, логіки, естетики, лінгвістики, кібернетики,
наукознавства, управління. Але все це є підтвердженням того, що
інформаційно-комунікативна діяльність вимагає не вузькоспеці-
альних знань, а фундаментальної багатогранної підготовки на базі
комплексів соціальних наук, бо документ — це матеріальний
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об’єкт, породжений соціумом для закріплення інваріантності
відображення процесів і явищ навколишньої дійсності.

У порівнянні з більшістю наукових дисциплін, документознав-
ство — наука нова, започаткована на межі багатьох інших в XX сто-
літті в Європі. «Документаційна наука», «книго-архівознавство»,
«документологія», «дипломатика», «справочинство» — це непов-
ний перелік назв цієї наукової дисципліни, який характеризує
пошук власного об’єкта і предмета дослідження.

Сучасна наука широко й успішно використовує загальнонауко-
ві методологічні підходи: системний, діяльнісний, функціональ-
ний, вірогіднісно-статистичний тощо.

Наука про документ як сукупність знань про документ і до ку мент -
ну діяльність через недостатню визначеність власного об’єк та, предме -
та, структури, законів, закономірностей, методів і понятійно-категорі-
ального апарату є наукою, яка перебуває на стадії свого формування.
Науку про документ прийнято називати документознавством.

Між документологією і документознавством як науковими і на -
вчальними дисциплінами існує системне співвідношення — «загаль-
не-часткове». Це забезпечить паралельний, взаємопов’язаний розви-
ток обох дисциплін. Нині наука про документ перебуває на етапі свого
активного розвитку: у науковому й освітньому просторі стверджується
широке розуміння її суті; уточнюються її об’єкт, власний предмет,
структура, методи, закони і закономірності, зв’язки з іншими науко-
вими дисциплінами; розробляється понятійний апарат, що формує
терміносистему. За наявністю і рівнем розвитку цих складових можна
визначити статус науки про документ як молодої науки на новому
етапі своєї інституалізації. Вказаний етап інституалізації науки про
документ потребує системного осмислення всіх її складових.

МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ

Половнікова Н. І.
ІV курс, група ЗІС-16-1, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Хмельницький іститут соціальних технологій 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.

Міжнародний імідж будь-якої держави свідчить про її політич-
ну та економічну значимість, процвітання та високий рівень куль-
турного розвитку і є показником авторитетності та успішності дій
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тої чи іншої країни на світовій арені. Позитивний імідж держави
безпосередньо пов’язаний із ставленням до неї як інших країн світу,
так і власних громадян. Від іміджу держави залежить і рівень
патріотизму її громадян [1].

Термін «іміджологія» перекладається як «наука про образ» від
поєднання двох слів image (англ.) — образ, подоба, зображення,
від ображен ня + logos (гр.) — слово, мова, роздум [4]. Відповідно,
поняття «імідж» походить від латинського image, що пов’язане з від -
повідним словом іmitari — імітувати. Ця наука пов’язана із вироб-
ничою, інтелектуальною та творчою діяльністю людини.

Всебічний аналіз поняття «імідж країни» подав Л. Браун: «Імідж
країни — це комплекс об’єктивних взаємозалежних характеристик
державної системи (економічних, географічних, національних,
демографічних тощо), що сформувалися в процесі еволюційного
розвитку державності як складної багатофакторної підсистеми сві-
тового устрою, ефективність взаємодії ланок якої визначає тенденції
соціально-економічних, суспільно-політичних, національно-кон-
фесійних та інших процесів. Образ держави — це база, що визна -
чає, яку репутацію має країна у свідомості своїх громадян і світової
спільноти в результаті дії або без дієвості тих або інших її суб’єктів,
що взаємодіють із зовнішнім світом» [1].

Імідж являється саме картиною уявлення про державу. Цілісно,
зовнішня картина «іміджу» інформує про внутрішні державні про-
цес. Коли держав створює свій імідж вона допомагає собі вирішити
власні задачі та цілі яка вона поставила перед собою. Створення
іміджу охоплює комплекс каналів інформації, немає конкретного
обмеження в одиничних акцентах.

Імідж країни повинен відповідати таким вимогам: він має бути
оригінальним та асоціюватися з країною; легко піддаватися змінам
та нововведенням відповідно до міжнародної ситуації; використо-
вувати постійні цінності та культурні особливості країни; для його
створення та просування необхідна професійна в різних сферах
команда, яка має бути аполітичною та інтернаціональною; мати
в наявності слоган (назва країни — обов’язкова) та логотип, який
би містив елементи державної символіки (герб, прапор).

Досить важливим в процесі створення іміджу будь-якої країни
є оцінка цього іміджу ззовні, тобто, так би мовити, особливості зов-
нішнього іміджу. Адже саме враховуючи зауваження та побажання
представників не їхньої спільноти, можна визначити, над чим саме
потрібно працювати в процесі іміджу країни [2].
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Отже, міжнародний імідж країни — це образ, що виникає
у суб’єктів сприйняття іміджу країни на рівні споживчого сприй-
няття, рівні сприйняття суб’єктів підприємницької діяльності,
рівні сприйняття органів державної влади та сприйняття на рівні
наднаціональних інститутів, як наслідок усвідомлення її ключових
компетенцій сформованих під впливом системи факторів ринково-
го середовища і формує їх ставлення до країни як позитивне, нейт-
ральне чи негативне.

Література

1. Браун Л. Имидж — путь к успеху / СПб: Изд. дом «Питер», 2001. 188 с.
2. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. Ки їв :

Університет «Україна», 2014. 417 с.
3. Вербицька Г. Міжнародний імідж України: проблеми та шляхи ре фор -

мування / Український інформаційний простір : наук. журн. URL: http://
ijimv. knukim. edu. ua/zbirnyk/1_2/1-verbytska. Pdf

4. Палеха Ю.І. Іміджологія. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. 323 с.

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ

Cаакова Л. С.
ІІ курс, група ЗІС-18/1м, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Волинець О. О., к. філос. н., доцент

Удосконалення системи управління персоналом на сьогодніш-
ній день входить в пріоритет стратегічних цілей розвитку кадрової
політики будь-яких організацій. Особливо гостро це запитання
варто перед державними установами, так як в даний момент відбу-
вається збільшення складності всіх сторін функціонування держав-
ного організму.

Поняття «управління персоналом» є досить-таки молодим
напрямком в науці, а вже адаптація даного аспекту для інституту
державної служби, який, в свою чергу, дуже специфічний, вимагає
особливого підходу до вивчення такого важливого питання, як сис-
тема роботи з кадрами в державній установі. Цим і зумовлена   акту-
альність даної теми.

Персонал організації — найскладніший об’єкт управління. На від -
міну від матеріальних активів, люди здатні самостійно приймати рі -
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шення і оцінювати вимоги до них. Крім того, персонал — це колектив,
кожен член якого має свої інтереси і вельми чутливий до управлін-
ських впливів, причому реакцію на них нерідко складно передбачити.
Сучасні концепції управління персоналом базуються на визнанні
зростаючої значущості особистості співробітника, на вивченні його
мотивацій, умінні правильно формувати їх і коригувати відповідно до
стратегічних завдань, що стоять перед державною установою [3].

В даний час процес управління персоналом в державних уста-
новах зазнає суттєвих змін. Це відбувається в силу ряду факторів,
серед яких слід зазначити такі: виявляється збільшення складності
управлінської праці в державній та муніципальній службі; проведе-
ні політичні та економічні реформи в суспільстві змінюють
і ускладнюють систему цінностей працівників; збільшуються вимо-
ги до раціонального і ефективного використання персоналу дер-
жавної установи з огляду на зростання чисельності працівників
системи публічного управління.

Особливості менеджменту персоналу в державних установах
базується на кількох важливих принципах:

1. Принцип підбору персоналу за діловими і особистими якос-
тями.

2. Принцип наступності: поєднання в колективі досвідчених
і молодих співробітників.

3. Принцип посадової і професійного просування працівників
на основі використання обґрунтованих критеріїв оцінки їх діяль-
ності і забезпечення умов для постійного кар’єрного зростання.

4. Принцип відкритого змагання: компанія, яка зацікавлена   в
створенні кадрового потенціалу, повинна заохочувати змагання
між співробітниками, які претендують на керівні посади.

5. Принцип поєднання довіри до працівників і перевірки вико-
нання розпоряджень.

6. Принцип відповідності — доручена робота повинна відпові-
дати можливостям і здібностям виконавця.

7. Принцип автоматичного заміщення відсутнього співробіт-
ника з урахуванням службових посадових інструкцій.

8. Принцип підвищення кваліфікації.
9. Принцип правової захищеності — всі кадрові управлінські

рішення повинні прийматися тільки на основі чинних правових
актів [4, c. 87].

Адміністративна реформа, яка триває в державній службі,
вимагає від персоналу державних установ вмілого пристосування
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до технологічних, економічних та суспільних змін, орієнтації пер-
соналу в майбутнє. Для досягнення цього в роботі з персоналом
необхідно використовувати все різноманіття раціональних методів,
ефективних наукових підходів, технологій і форм, принципів
і методів, інструментів впливу на персонал державної установи.

На основі проведення реформ необхідні певні рекомендації
щодо підвищення якості системи управління персоналом в держав-
ній установі:

1. Удосконалення процесу підбору і відбору персоналу в дер-
жавну службу. Для цього необхідно використання конкурсного
прийому, який дає кращі результати підбору кадрів в професійному
і емоційно-психологічному відношенні. Удосконалення управлін-
ня кар’єрою персоналу.

2. Інформатизація та комп’ютеризація технологічних процесів
управління персоналом. Вона дозволить значно підвищити ефек-
тивність діяльності державної служби: планувати потреби у квалі-
фікованому персоналі, працювати з кадровим резервом.

3. Введення більш чіткої і, можливо, єдиної системи матеріальної
і нематеріальної мотивації для державних службовців. Це дозволить
підвищити зацікавленість в побудові кар’єри працівника установи,
а також створення або підтримки сприятливого соціально-психо-
логічного клімату в державній установі.

Дотримуючись цих простих вказівок, керівники державних
установ зможуть вдосконалювати систему управління персоналом.
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ВНУТРІШНІ КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ
В ОРГАНІЗАЦІЇ

Татаринова І. А.
VІ курс, спеціальність «Документознавство 

та інформаційна діяльність»

Комунiкація є важливим чинником iснування cуспiльства,
оскільки суспільства без спілкування немає. Комунікація є тим
процесом, який і забезпечує утворення суспільства.

Світовий досвід свідчить, що будь-яка організація продуктивно
працює лише тоді, коли у нiй добре налагоджені комунікаційні
процеси, коли кожна людина в компанії не лише знає, а й добре
усвідомлює основні цілі, коли компанія, її товари чи послуги легко
iдентифікуються і впізнаються усіма цільовими аудиторіями.

Термін «корпоративні комунікаціїї» увійшов у науковий і прак-
тичний обіг порівняно нещодавно. За словами британського вчено-
гo Дж. Корнеліссена, oстанні десятиліття помітно зростає кількість
досліджень корпоративних кoмунікацій, хоча не так давно вивчення
цієї проблеми здійснювалось у рамках різних наукових дисциплін.

Українські компанії сьогодні тільки починають усвідомлювати
необхідність формування і покращення корпоративних комуніка-
цій. Г. Почепцов, зазначаючи, що «сьогодні жодна структура не
може існувати без відповідної комунікативної підтримки», звертав
увагу на пeвну закономірність: «чим значиміша ця фiгура чи струк-
тура у реальному світі, тим більше місця вона повинна займати
у потоках інформації». Нині в Україні очевидною є залежність між
розміром компанії, її становищем на ринку і рівнем розвитку у ній
корпоративних комунікацiй.

Людина, яка йде на роботу з радістю, здатна працювати більш
продуктивно й ефективно у порівнянні з особою, що приходить
у поганому настрої. Oтож, усі заходи, що вживаються для оптиміза-
ції внутрішніх корпоративних комунікацій, звoдяться до усунення
кoнкретних перешкод і труднощів, які існують усередині компанії,
що, у свою чергу, дозволяє вирішити постійні проблеми, котрі вини-
кають у процесі роботи, й поліпшити настрій колективу, створивши
тим самим міцну підставу для зростання ефективності праці.

У багатьох підприємствах вважається, що внутрішні корпора-
тивні комунікації — це лише видання корпоративної газети, орга-
нізація й забезпечення Інтернету, проведення вечірок і заходів. Тим
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часом керування внутрішніми комунікаціями — це повноцінний
і дуже впливовий на кінцевий результат бізнес-процес, із цілями та
методами, структурою, стратегією й іншими завданнями.

Oсновні завдання корпоративної комунікації — налагодження
зв’язків із цільовою аудиторією. Успішнiсть рoзвитку організації
залежить від прихильності цільових аудиторій до компанії. Тому
доцільно розглядати корпоративні комунікації двох типів: зовніш-
ні та внутрішні. Налагоджена система внутрішніх і зовнішніх кому-
нікацій дозволяє підтримувати компанію у гармонії з оточуючим
світом, робить її керoваною і кoнкурентоспроможною.

Фoрмування eфективних зовнішніх корпоративних комуніка-
цій повинно здійснюватися із урахуванням специфіки діяльності
організації та її цільової аудиторії.

Сьoгодні в Україні нараховується бiльше 50-ти спеціалізованих
професійних комунікаційних компаній. Вони позиціонують себе
як PR — компанія, комунікаційне агентство, та інше.

Oтже, можна підвести підсумок, що в Україні з кожним роком
зростає кількість компаній, у яких розуміють важливість корпора-
тивних комунікацій для досягнення стратегічних цілей компанії.

ПИСЬМОВА КОМУНІКАЦІЯ НОВІТНЬОГО ЧАСУ:
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Ткаченко Н. О.
старший викладач кафедри туризму, документних та

міжкультурних комунікацій
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Cучаcне життя важкo уявити без меpежi Iнтеpнет, йoгo шиpoке
poзпoвcюдження cпpияє збiльшенню кiлькocтi кopиcтувачiв, задiян-
ня пpактичнo у кoжнiй галузi життєдiяльнocтi cучаcнoї людини.
Дoмiнуючим аcпектoм дocлiдження мoвнoгo питання у меpежi
Iнтеpнет є лінгвістичний та пcихoлoгiчний аcпекти. Нoвизну пpoпo-
нoванoгo дocлiдження cкладає аналiз загальнoї cитуацiї з культуpи
мoвлення в iнтеpнет-меpежi та oкpеcлення мoжливих шляхiв чаcткo-
вoгo виpiшення пpoблеми низькoгo piвня iнтеpнет-кoмунiкацiї.

Інтеpнет-кoмунiкацiю Т. Кoлoкoльцева визначає як пoлiфунк -
цioнальне cпiлкування в електpoннoму cеpедoвищi, для якoгo є ха -
pактеpними диcтантнicть, oпocеpедкoванicть, мультимедiйнicть,
гiпеpтекcтуальнicть, poзмаїття диcкуpcивних i жанpoвих втiлень,
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а такoж мoжливicть шиpoкoгo ваpiювання за паpаметpами пеpco-
нальнicть iнcтитуцioнальнicть [1].

Заcoби пoшиpення iнфopмацiї (пpеcа, pадio, телебачення,
кiнo, Iнтеpнет та iн.) cпpияють пocтiйнoму дocтупу дo cуcпiльнo-
пoлiтичнoгo життя coцiуму, мають вплив на cиcтему цiннocтей, cвi-
тoглядних opiєнтацiй, уявлень, миcлення загалoм, фopмує певнi
пoведiнкoвi мoделi людини. Вpахування пcихoлoгiчних ocoбливoc-
тей piзних категopiй людини (вiкoвi, гендеpнi, етнiчнi, coцiальнi,
pелiгiйнi та iн.) cпpияє дocягненню певнoї мети чеpез змicт iнфop-
мацiї, чеpез її фopму (мoвнi заcoби, фopма пoдання, cтиль, акцент
на фактажi та cуcпiльнo-пoлiтичних пoдiях тoщo).

Вiльний дocтуп дo меpежi Iнтеpнет, мoжливicть cпiлкування
людей з piзних кoнтинентiв, piзних кpаїн, piзних pелiгiйних пoглядiв
cпpияє, з oднoгo бoку, poзшиpення культуpнoгo пocтупу, а з iншoгo,
впливає на мoву залучення великoї кiлькocтi запoзичень iншoмoвних
cлiв, нoвoутвopень, пoяви cпецифiчнoї cленгoвoї групи [2]. Вipтуальне
cпiлкування poзшиpює кoмунiкативнi мoжливocтi cучаcнoї людини.
Пpoте, звичайнo, така фopма кoмунiкацiї має й звopoтнiй бiк, зoкpе-
ма, людина вихoдить за культуpнi, етичнi та еcтетичнi межi.

Дocлiджуючи мoвний аcпект кoментувань публiкацiй в iнтеpнет-
виданнях, O. Кулик вказує, щo cтиль мoвлення є наближеним дo
poзмoвнo-пoбутoвoгo; вoна визначає такi хаpактеpнi ocoбливocтi
мoвлення: cленг, cуpжик, жаpгoнiзми, дiалектизми, неoлoгiзми, пpoc-
тopiчнi cлoва, ненopмативна лекcика, щo демoнcтpує пoбутування
«живoї» мoви на екpанi [3]. Можна видiліти такi заcoби як лiнгвicтич-
ний, гpафiчний, пунктуацiйнoму, пcихoлoгiчнoму. Iнтеpнет-меpежа
такoж є важливим пoлiгoнoм для заcтocування piзнoманiтних cтpате-
гiй пpoпаганди i кoлективнoгo навіювання [46].

Специфiчнoю pиcoю є cтандаpтизацiя та унiфiкацiя мoвлення,
щo пpизвoдить дo збiднiння нацioнальних мoв, нищення лiтеpатуpнoї
мoви — зникає мoвне багатcтвo худoжньoї лiтеpатуpи. Cпocтеpе -
ження дають зpoбити такi пiдcтави: лекcичний piвень oфiцiйнo-
дiлoвoгo cтилю, щo функцioнує в електpoннoму cеpедoвищi, хаpак-
теpизуєтьcя активним запoзичанням англoмoвнoї кoмп’ютеpнoї
й телекoмунiкацiйнoї теpмiнoлoгiї, у тoму чиcлi й абpевiатуp з анг -
лiйcькoї мoви; виcoкий piвень пpoдуктивнocтi виявляють cлoвoт-
вipнi елементи iншoмoвнoгo пoхoдження; для пoзначення нoвих
pеалiй шиpoкo заcтocoвуєтьcя пеpеocмиcлення значень наявних
укpаїнcьких cлiв, калькування.
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АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЦЕСАХ
УПРАВЛІННЯ

Ткаченко Н. О.
старший викладач кафедри туризму, документних та

міжкультурних комунікацій
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Необхідність аналітичних досліджень у процесах управління не
викликає сумнівів. Це обумовлено тим, що тільки всебічний і зміс-
товний аналіз розвитку ситуації може дозволити приймати компе-
тентні рішення на будь-якому рівні управлінської ієрархії. Разом
з тим, очевидна складність вибору підходів, методів, засобів, визна-
чення правових аспектів організації збору інформації та проведення
аналітичних досліджень. Ця складність характеризується наступни-
ми основними особливостями. Перша з них пов’язана з відсутністю
чітко пророблених концептуальних основ аналітичної діяльності.
Це обумовлює труднощі проведення стратегічних досліджень,
здійснення довгострокового прогнозування та необхідних перетво-
рень і результатів таких перетворень. Друга особливість визначаєть-
ся незначністю вітчизняного досвіду створення відповідних систем
і технологій інформаційної підтримки аналітичних досліджень.

Проведення аналітичних досліджень безпосередньо опирається
на процеси збору й первинної обробки інформації. Від успіху їхньої
реалізації багато в чому залежить ефективність результатів аналі-
тичних досліджень. При поганій організації робіт зі збору й первинної
обробки інформації аналітичні дослідження характеризуються
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низькою вірогідністю та об’єктивністю, і їхні результати, як прави-
ло, відбивають суб’єктивну думку окремих аналітиків-експертів.
Робота зі збору та первинної обробки інформації поєднує безліч
технічних і рутинних операцій у єдиний процес, забезпечуючи при-
йом і реєстрацію вступник інформації, перевірку цілісності й віро-
гідності даних, систематизацію інформації з тематики.

Інформаційна аналітика здійснюється насамперед за допомогою
застосування конкретних методів пізнавальної діяльності. Однак кож-
ний науковий метод містить набір відпрацьованих правил, прийомів,
підходів, критеріїв, алгоритмів, тощо. Інформаційна аналітика, яка
використовує різноманітні методи пізнавальної діяльності, також
є науковим методом для створення нових знань. Інформаційно-аналі-
тичне дослідження передбачає, що виконавець повинен зробити
дослідження суворо науковим, а його результати будуть придатні до
практичного втілення. Крім того, виконавець повинен вміти здійсню-
вати його в складних умовах взаємодії з реальними споживачами,
котрі працюють над реальними проблемами [1, с. 106].

Як зазначачає дослідник О.В. Пархоменко, інформаційний
метод аналізу — основа інформаційно-аналітичної діяльності, один
із найкращих і найбільш доступних методів для передбачення май-
бутнього розвитку вирішення проблеми, оскільки він поєднує істо-
рію цієї проблеми з поточним її станом. Такий прийом дослідження
є науковим і його можна поставити поряд з іншими методами, на -
при клад методом екстраполяції, який використовується для моде-
лювання майбутнього на основі минулого та теперішнього стану.
Інформаційний метод аналізу — це метод комплексної і всебічної
узагальнено-змістової оцінки наявного знання проблеми [2, с. 19].

Основна задача, яка стоїть перед аналітиком в його інформацій-
но-аналітичній роботі це виокремлення із загально інформаційного
потоку максимальної кількості релевантної інформації. Необхідність
пошуку зв’язків між окремими явищами зумовлює появу і розвиток
аналітичних методів. Саме використання таких методів дозволяє
аналітику зв’язувати і розуміти суть різних «потрібних» явищ.
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В умовах «інформаційного буму» в 50–60 рр. XX століття про-
блема пошуку інформації виходить за межі установ, які традиційно
накопичували, систематизували і зберігали документи (архіви, біб-
ліотеки, видавництва і друкарні, книготорговельні організації),
і починає активно розроблятися в рамках нової наукової дисциплі-
ни — інформатики.

Виділяють два основних види інформаційного пошуку: доку-
ментальний і фактографічний. Документальний пошук — це інфор-
маційний пошук, мета якого — знаходження в інформаційному
фонді документів, відповідних отриманим запитом. Фактографічний
пошук — інформаційний пошук, при якому відшукувати інформація
має характер конкретних фактичних відомостей.

Документальні системи обмежують свої цілі пошуком докумен-
тів, фактографічні — пошуком найрізноманітніших числових харак-
теристик, фактів, даних і т.д. Маючи багато спільного, ці типи ІПС
володіють і рядом істотних відмінностей. В автоматизованих систе-
мах науково-технічної інформації найбільш широке застосування
в нашій країні отримали документальні ІПС. Цей факт відображає
провідне становище документа в процесі поширення інформації.

Інформаційний пошук здійснюється за допомогою інформа-
ційно-пошукових систем і виконується вручну або з використан-
ням відповідних засобів механізації та автоматизації.

Інформаційно-пошукові системи можуть бути реалізовані за
допомогою бібліографічної картотеки селектора, що містить перфо-
карти з крайової або внутрішньої перфорацією, ЕОМ і т. д. Для засто-
сування ІПС необхідна систематизація та класифікація документів.

Завдання інформаційного пошуку зводиться до того, щоб, не
прочитуючи текстів документів, з якихось зовнішніх описовим
ознаками вибрати з безлічі такі, які задовольняють інформаційну
потребу і відповідають інформаційним запитом. Для цього кожен
документ забезпечується пошуковим чином документа (ПОД) —
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характеристикою, в якій коротко і однозначно виражається основ-
не смислове зміст документа. У вигляді такої ж короткої і одноз-
начною записи — пошукового розпорядження — повинен бути
сформульований інформаційний запит.

Прикладами традиційних інформаційно-пошукових систем
є бібліотеки, архіви, музеї, інших сховища інформації. З розвитком
інформаційних комп’ютерних технологій набули широкого поши-
рення автоматизовані інформаційно-пошукові системи: електрон-
ні каталоги різного призначення; електронні довідники і словники;
електронні бібліотеки; інформаційно-правові бази даних; пошуко-
ві системи мережі Інтернет.

У теорії інформаційного пошуку під документом розуміється
будь-який записаний на будь-якому матеріальному носії осмисле-
ний текст, який володіє певною логічною завершеністю і містить
відомості про його джерелі і / або творця. За цим визначенням доку-
ментом є не тільки книга, стаття, опис до авторського свідоцтва або
патенту і т.д., але і окремі фрагменти такого тексту — голова, розділ,
абзац тощо [1]. Розрізняють первинні і вторинні документи.

В даний час найбільш просунутими є кошти ЛО комерційних
автоматизованих ІПС. Однак комерційні компанії не займаються
науковими дослідженнями, які можна тиражувати в практику.
В цілому можна констатувати відсутність у вітчизняній науці кінця
XX — початку XXI ст. системних розробок в області розвитку
інформаційно-пошукових мов [2].

Під правилами або методикою індексування розуміють сукуп-
ність прийомів і правил освіти пошукових образів документів або
пошукових приписів, тобто прийомів і правил перекладу з природ-
ної мови на штучний — інформаціоннопоісковий мову. Основним
завданням методики індексування є забезпечення однаковості під-
ходів до створення пошукових образів документів.
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Функціонування документних комунікацій у суспільстві погре-
бує створення спеціалізованих документних систем, що забезпечу-
ють цикл життєдіяльності документів, тобто їх виробництво, транс-
портування, збирання, зберігання та використання. Перший досвід
класифікації цих систем належить Ю. М. Столярову, який поділяє
їх на генералізаційні, транзитні, термінальні.

Проходячи через названі документні системи, документний
потік створює там постійні або тимчасові сукупності документів.
Тимчасові слабо структуровані сукупності документів, що підляга-
ють подальшому трансформуванню (відбиранню, перерозподілу та
транспортуванню) — це документні масиви.

Стаціонарні систематизовані, споряджені довідково-пошуковим
апаратом сукупності документів, на думку В. А. Ільганаєва, що ком-
плектуються відповідно до завдань документної системи по обслуго-
вуванню користувачів документованою інформацією — це докумен-
тні фонди. Тобто документні масиви створюються, як правило,
в генералізаційних та транзитних документальних системах, а доку-
ментні фонди — в термінальних документальних системах [1, c. 187].

За своїми функціональними характеристиками документний
потік виконує функцію руху документів у суспільстві, забезпечує
можливість їх розповсюджування, поповнення та оновлення доку-
ментних масивів, а функція документного масиву є акумулювання,
впорядкування документів, забезпечення можливості їх зберігання
та використання споживачами.

Особливу точку зору сформулював А. В. Соколов, його позиція
полягає в тому, що спілкування — одна з форм комунікаційної
діяльності. Основу для виділення цих форм складають цільові уста-
новки партнерів по комунікації, відповідно до яких виникають три
варіанти відносин учасників комунікації [2, c. 234]: суб’єкт-суб’єк-
тні відносини у вигляді діалогу рівноправних партнерів, така форма
комунікації і є власне спілкування; суб’єктно-об’єктне відношен-
ня, властиве комунікаційній діяльності у формі управління, коли
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комунікант розглядає реципієнта як об’єкт комунікативної дії, як засіб
досягнення своєї мети; об’єкт-суб’єктні відносини, властиві комуні-
кативній діяльності у формі наслідування, коли реципієнт цілеспря-
мовано вибирає комуніканта як зразок для наслідування, а останній
може навіть не усвідомлювати своєї участі в комунікаційному акті.

З метою звуження наочної області при вивченні феномена
комунікації визначення останньої, як правило, конкретизують,
підкреслюючи, що «комунікація є тип взаємодії між людьми, що
припускає інформаційний обмін»; «соціальне об’єднання індивідів
за допомогою мови або знаків, встановлення загальнозначущих
наборів правил для різної цілеспрямованої діяльності».

Особливості життєвого циклу документа зумовлені не лише
характером інформації, що в ньому зафіксовано, але й її матеріаль-
ним носієм, яким може бути або речовина, або енергія. Поняття
матеріального носія охоплює основу запису, матеріал запису інфор-
мації та інші компоненти. Знаки наносяться на матеріальний носій
або речовиною, що відрізняється від речовини носія, або способом
зміни його фізичної або хімічної структури.
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туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Проблеми етики аналізуються в різних галузях науки: філосо-
фії, психології, соціології, релігією, а також у праві. Сфера вивчен-
ня етики є на стику різних гуманітарних дисциплін. Це потрібно
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врахувати для отримання цілісної картини щодо етики та його
використання для досягнення поставлених завдань. Зазвичай тео-
ретичні пошуки стосуються самого предмету етики, його особли-
востей, завдань і функцій.

Етикет є встановлений порядок, сукупність правил, які регла-
ментують зовнішню культуру людських відносин. Він наголошує,
що естетика поведінки виражає потребу людини в красі спілку -
вання. Вона тісно пов’язана з вимогами моралі, які називають ети-
кою [1].

Етикет є дуже велика і важлива частина загальнолюдської куль-
тури, як зазначає В.Л.Митителло, моральності моралі, виробленої
протягом багатьох століть життя всіма народами відповідно до їхніх
представлень про добро, справедливість, людяність — в області
моральної культури і про красу, порядок, благоустрій, побутовій
доцільності — в області культури матеріальної [2].

Здійснюючи свою професійну діяльність на перетині різнос-
прямованих документально-інформаційних потоків, які утворю-
ють щільне інформаційне поле, управлінець, як особистість,
у своєму прагненні до само ідентичності, збереженню індивідуаль-
ності, підтримці власної цілісності, використовує як свідомо, так
і не усвідомлено, психологічні механізми захисту від інформації яка
загрожує особистості збуджує, втомлює і є неприйнятною.

Особливість соціальної ролі управлінця, призначенням якого
є здійснення документально-інформаційних комунікацій у сфері
державного управління потребує закріплення системи етичних цін-
ностей, як стандартів професійної діяльності у відповідних норма-
тивно-правових актів.

На початку XX ст. була широко відома «Пам’ятка правил пове-
дінки співробітників установи», у якій, зокрема, говорилося: «ми
проводимо на роботі кращу частину свого життя. Потрібно ж на -
вчитися працювати так, щоб робота була легка і щоб вона була
постійною життєвою школою» [3].

Етикет службових взаємин стосується усіх — і підлеглих і керів-
ників. Його правила і вимоги обов’язкові, тому що сприяють ство-
ренню здорового морально-психологічного клімату і гарного
настрою. Ученими доведено, що гарний настрій позитивно впливає
на здоров’я людини і підвищує продуктивність його праці. Треба
уміти визнати свою помилку, якщо ваше розпорядження виявило-
ся помилковим; уміти заохочувати, уміти карати; бути коректним,
не дозволяти собі сперечатися по дріб’язках.
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Сформовані правила етикету є результатом тривалого за часом
процесу становлення взаємин між людьми. Без дотримання цих норм
неможливі політичні, економічні, культурні відносини, тому що не
можна існувати, не поважаючи один одного, не накладаючи на себе
певних обмежень. Відносини які визивають довіру у спілкуванні гра-
ють важливу роль практично в усіх сферах нашого життя. Воно має
велике значення при формуванні взаємин між співробітниками. Якщо
в колективі складається високий рівень довіри, це, безумовно, дасть
позитивний ефект для подальшого розвитку і процвітання фірми.
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У живе мовне спілкування вплетено множину обставин, які суп-
роводжують як ціле висловлювання, так і його фрагменти, причому
всі немовні фактори грають допоміжну роль у спілкуванні, мова ж —
головну: для неї завжди відкрита можливість використовувати для
спілкування лише власні мовні засоби. Незважаючи на перехідний
характер зовнішніх обставин, існують деякі стереотипи ситуацій, які
супроводжують той чи інший конкретний зміст акту комунікації.

Соціальна інформація, як вказує Н. І. Парафійник, є доступ-
ною людям і придатною для багатократного й багатоцільового
використання тоді, коли вона фіксується на матеріальному носії —
папері, магнітних, оптичних дисках, фото — і кіноплівці (раніше —
на камені, папірусі, пергаменті) і т.ін. Фіксація, закріплення соці-
альної інформації в документі дає можливість звертатися до неї
представникам різних поколінь, країн, організацій, творчо її пере-
осмислювати і передавати наступним поколінням [1, c. 20]. У спіл-
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куванні відкриваються і реалізуються всі сторони відношень люди-
ни — і міжособистісні, і суспільні. Поза спілкуванням просто
немислимо людське суспільство. Спілкування виступає в ньому і як
засіб цементування індивідів і водночас і як засіб їх розвитку.

Спілкування може розглядатися як сторона, умова діяльності
або як окремий вид діяльності. Але зв’язок спілкування й діяльнос-
ті полягає саме в тому, що завдяки спілкуванню діяльність органі-
зується. Розбудова плану спільної діяльності вимагає від кожної
людини розуміння мети діяльності, засобів реалізації, розподілу
функцій для її досягнення. Специфіка спілкування в процесі діяль-
ності полягає у створенні можливості організації та координації
діяльності її окремих учасників. У спілкуванні відбувається збага-
чення діяльності, розвиваються й утворюються нові зв’язки та сто-
сунки між людьми.

Поняття комунікація як науковий термін і галузь дослідження
своїм другим народженням зобов’язана XX ст. Походить воно від
лат. соттипісаtiо — повідомлення, передача, бесіда, розмова.
Більше того, словники свідчать, що вивчення проблем комунікації
започатковано ще за часів Платона [2, с. 62].

Різні автори абсолютно по-різному тлумачать зміст цього
поняття. Соціологи, як зазначає І.М. Ломачинська розуміють під
комунікацією взаємодію, тобто передачу соціальної інформації,
психологи — процеси обміну продуктами психологічної діяльності,
насамперед спілкування [3, с. 12], кібернетики — обмін інформаці-
єю між складними динамічними системами та їхніми частинами
сприймати, накопичувати та переробляти інформацію.

Комунікація є процесом передачі інформації між суб’єктами соці-
альної сфери суспільства. У свою чергу власне інформацію представ-
ники кібернетики визначають як зміст, що отримується із зовнішньо-
го світу в процесі нашого пристосування до нього. Взагалі термін
комунікація використовується багатьма соціальними, біологічними,
технічними науками. Комунікація передбачає наявність як мінімум
трьох учасників цього процесу: передавач — повідомлення — при-
ймач. Таким чином комунікація є різновидом взаємодії між певними
суб’єктами (передавач, приймач) за посередництвом певного об’єкта.
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В умовах розвитку сучасного суспільства інформаційні тех -
нології глибоко проникають життя у людей. Вони дуже швидко
перетворилися на життєво важливий стимул розвитку не тільки
світової економіки, а й інших сфер людської діяльності. Зараз важко
знайти сферу, в якій зараз не використовуються інформаційні
технології. Так, у промисловості інформаційні технології застосо -
вуються не тільки для аналізу запасів сировини, комплектуючих,
готової продукції, але і дозволяють проводити маркетингові
дослідження для прогнозу попиту на різні види продукції, знаходити
нових партнерів і багато іншого [1, с. 124].

Термін технологія з грецької означає мистецтво, майстерність,
вміння, але це ніщо інше, як процеси. Під процесом слід розуміти
певну сукупність дій, вкладених у досягнення мети. Процес має
визначатися обраної людиною стратегією і реалізовуватися
з допомогою сукупності різних засобів і методів.

Інформація одна із найцінніших ресурсів, як нафта, газ, корисні
копалини та інші, отже, процес її переробки за аналогією мате рі -
альних ресурсів можна вважати процесами технології. Інформаційна
технологія є процесом, що використовує сукупність засобів і методів
збору, оброблення і передачі (первинної інформації) щоб одержати
інформації нової якості про стан об’єкта, процесу чи явища
(інформаційного продукту) [2, с. 27].

Мета інформаційних технологій полягає у виробництво
інформації його аналізу людиною й терміни прийняття його основі
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рішення з виконання будь-якого дії. На думку В. П. Божков, тех -
нічними засобами виробництва інформації є апаратне, програмне
і математичне забезпечення процесу. З їхньою допомогою вироб -
ляється переробка первинної інформацією інформацію нової якості.
Окремо з цих засобів виділяються програмні продукти і називаються
інструментарієм, тобто, програмним інструментарієм інформа -
ційної технології [2, с. 34].

Інструментарій ІТ — чи кілька взаємозалежних програмних
продуктів для певного типу комп’ютера, технологія роботи у якому
дозволяє досягти поставлену користувачем мета [2, с. 28]. Як інст -
рументарій можна використовувати такі поширені види програмних
продуктів для самого персонального комп’ютера: текстовий про -
цесор (редактор), настільні видавничі системи, електронні таблиці,
системи управління базами даних, електронні нотатники, елект рон -
ні календарі, інформаційні системи функціонального призначення,
експертні системи та т.д. Мультимедіа-технології засновані на
комплексному представленні даних будь-якого типу. Такі технології
забезпечують сумісну обробку символів, тексту, таблиць, графіків,
зображень, документів, звуку, мови, що створює мультисередовище
[3, с. 142].

В даний час мультимедіа-технології є областю інформаційних
технологій, що бурхливо розвивається. В цьому напрямі активно
працює значне число крупних і дрібних фірм, технічних універ -
ситетів і студій. Як результат їх діяльності, випущено і продовжують
розроблятися численні інструментальні засоби для проектування
і виготовлення всіляких мультимедійних продуктів. Для ефектив -
ного використовування подібних інструментів розробник муль  ти  -
медійних видань повинен розуміти особливості представлення
мультимедійної інформації і її місце в поліграфії. У зв’язку з цим
виникає об’єктивна необхідність аналізу поняття «мультимедіа»
і вивчення сучасних форматів її уявлення.
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Науковий керівник: Волинець О. О., к. філос. н., доцент кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Прискорення науково-технічного прогресу пред’являє усе
більш високі вимоги до інформаційного забезпечення органів
управління. Ефективність цього виду діяльності, що ставить своєю
метою підготовку й обґрунтування управлінських рішень, багато
в чому визначає ефективність менеджменту в цілому. Підвищення
ефективності використання інформаційних систем досягається
шляхом наскрізної побудови і сумісності інформаційних систем,
що дозволяє усунути дублювання і забезпечити багаторазове вико-
ристання інформації, установити визначені інтеграційні зв’язки,
підвищити ступінь використання інформації.

Інформаційні технології припускають: поширення інформації,
представлення користувачам інформації, необхідної для рішення
управлінських, науково-виробничих і інших питань, що виникають
у процесі діяльності; створення найбільш сприятливих умов для
ефективного поширення інформації. Управлінська діяльність на су -
часному етапі розвитку суспільства зазнає суттєвих змін як за своїм
змістом, так і за технологією. Ці зміни пов’язані не тільки з корін-
ною перебудовою форм і методів управління, а й з підвищенням
рівня сучасної комп’ютерної техніки і технології збирання та об -
робки управлінської інформації.

Поява сучасної техніки й технології збирання та обробки управ-
лінської інформації викликала необхідність вивчення й осмислення
їх суті, місця й ролі в управлінському процесі, сприяє якісним змі-
нам механізму державного управління. Аналіз практики формування
й діяльності державно-управлінських структур, основних напрямків
їх розвитку, характеру та форм правового впливу на державно-
управлінську сферу свідчить про важливість знаходження свого гід-
ного місця у цьому процесі сучасних науково обгрунтованих методів
і технічних засобів збирання та обробки інформації, а також вирі-
шення проблем, пов’язаних з прискоренням процесу підвищення
якості й ефективності законодавства у цій сфері.

64

Секція 2 Документознавство та інформаційна діяльність:   



65

Питання подальшого цілеспрямованого впровадження науково-
технічних досягнень як в управлінській, так і в інших важливих видах
діяльності держави слід розглядати під кутом зору постійного удоско-
налення державного механізму та його правого регулювання.
Зокрема, важливими напрямками роботи, по-перше, є підготовка
чинних правових актів і норм до застосування їх в умовах інформати-
зації суспільства. Право як загальний регулятор суспільних відносин
складає один з основних масивів інформації, яка має бути пристосо-
вана до нових умов. Заходи з питань підготовки та використання нор-
мативного правового матеріалу в умовах інформатизації потребують
не тільки централізації, але й дотримання єдиної методологічної
основи. На загальнодержавному рівні слід передбачити й сформувати
державну функціональну інформаційно-пошукову систему правових
актів, яка обслуговуватиме всі ланки державного механізму.

Важливою умовою організації роботи апарату управління слу-
жить визначення правового статусу кожного органу, його підрозділів,
службовців. Нині, коли зміни торкнулися всіх рівнів управління,
положення про відділи та управління, посадові інструкції необхід-
но суттєво обновляти. В основу розробки положень про структурні
підрозділи та посадові інструкції мають бути покладені єдині мето-
дики й класифікатори функцій.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
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Електронний документообіг з’явився із поширенням комп’ю -
терів як більш вигідна економічна й екологічна альтернатива папе-
ровому. У США та країнах ЄС ним активно користуються вже
понад десяток років. В Україні ж електронний документообіг наби-
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рає популярності лише зараз, стаючи must have для бізнесу, а судя-
чи з тенденцій, які ми спостерігаємо у 2019 році: курс на всеохопну
диджиталізацію, держава у смартфоні, і для держави також.

Електронну форму визначено основною формою провадження
діловодства в установах. Документування управлінської інформації
в установах здійснюють в електронній формі із застосуванням елек-
тронного цифрового підпису, електронної печатки та електронної
позначки часу, крім випадків наявності обгрунтованих підстав для
документування управлінської інформації у паперовій формі, якими
визнають: документи, що містять інформацію з обмеженим досту-
пом, вимога щодо захисту якої встановлена законом; електронні
документи, що не можуть бути застосовані як оригінал згідно з вимо-
гами закону; документи, вимога щодо опрацювання яких у паперо-
вій формі встановлена актами КМУ. В діловодстві установи не може
один документ проходити в електронній та паперовій формі.

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту,
цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише
з письмового дозволу редакції сайту. Електронний документообіг
є сукупність процесів створення, обробки, погодження, надсилан-
ня, отримання, а також зберігання електронних документів, що
здійснюється у цифровому форматі. Основними елементами елек-
тронного документообігу є: електронний документ; кваліфікова-
ний електронний підпис; позначка часу.

Електронний документ є документ, інформація в якому створе-
на та збережена за допомогою електронних даних, що генеруються
комп’ютерними засобами. Підписують електронні документи ква-
ліфікованим електронним підписом (КЕП), що надає йому юри-
дичної сили. У нашій країні електронний документообіг регламен-
тується трьома законами: «Про електронні довірчі послуги», «Про
електронні документи та електронний документообіг» і «Закон про
бухгалтерський облік та фінансову звітність». Останній стосується
безпосередньо первинних документів. Згідно з цими законами
електронні документи мають таку ж саму юридичну силу, як і ана-
логічні паперові. Тобто, у разі податкових перевірок, судових слу-
хань, тощо достатньо надати документи в електронній формі.

Обов’язкові реквізити, що мають бути у первинному докумен-
ті: назва документа (форми); дата, коли його створено; назва ком-
панії, від імені котрої складено документ; зміст та обсяг господар-
ської операції, одиницю виміру господарської операції; посади
осіб, що відповідальні за здійснення господарської операції та її
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правильне оформлення; особистий підпис або інші дані, за якими
можна ідентифікувати особу, що брала участь у здійсненні госпо-
дарської операції.

Останніми роками спостерігається сплеск зацікавленості ком-
паній до електронного документообігу. Уміння гнучко реагувати на
постійні зміни, концентруватися на головному, пріоритезувати
і креативно вирішувати комплексні завдання, виходять для менед-
жерів на перший план.
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Система технічного регулювання як дійовий важіль керування
економікою відіграє значну роль у виробленні конкурентоспро-
можної якісної продукції, захисті довкілля та ощадливому викорис-
танні ресурсів — основах сталого розвитку будь-якої країни. її зна-
чення випливає з процесів у економіці та громадському житті,
характерних для кінця XX — початку XXI ст.

Перший серед них — глобалізація торгових відносин та світово-
го ринку, якій притаманне усунення кордонів на шляху вільного
руху капіталу, товарів, людей, ідей та інформації. Не менш важли-
вим є другий — прискорення науково-технічного прогресу, стрім-
кий розвиток прогресивних галузей і сфер діяльності, в першу чергу,
інформаційних і комунікаційних технологій та біотехнологій. З цим
тісно пов’язане використання високих технологій для скорочення
циклу проектування і виготовлення продукції, забезпечення опти-
мального співвідношення між якістю, вартістю і часом виготовлення
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продукції. Нарешті, третій процес — посилення охорони довкілля та
раціонального використання ресурсів. Ця проблема пов’язана
з комплексом завдань щодо забезпечення прийнятної якості життя.

Технічне регулювання є правове регулювання відносин у сфері
встановлення, застосування та виконання обов’язкових вимог до
продукції або пов’язаних з нею процесів, систем і послуг, персона-
лу та органів.

Основна мета стандартизації полягає у оптимальному впоряд-
куванні об’єктів стандартизації для прискорення науково-техніч-
ного прогресу, підвищення ефективності виробництва, поліпшен-
ня якості продукції, удосконалення організації управління
народним господарством, розвиток міжнародного економічного,
наукового і технічного співробітництва.

Державна система стандартів вимагає, щоб суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, незалежно від форм власності, дотримувались
стандартів на всіх стадіях виготовлення, виробництва, реалізації,
зберігання, транспортування, ремонту і мали посилання на стан-
дарти, що пройшли державну реєстрацію.

Об’єктами стандартизації називають предмети (продукцію,
процеси, послуги), що підлягають стандартизації. Ними можуть
бути тільки результати людської діяльності (вироби, документи,
міри, норми тощо). Не можуть бути об’єктами стандартизації нату-
ральні продукти природи (нафта, вугілля, руди та інші корисні
копалини). Але продукти їх перероблення, як результати людської
діяльності, підлягають стандартизації.

Останнім часом однією з ключових проблем науково-технічно-
го та економічного розвитку країн є проблема підвищення якості та
конкурентоспроможності продукції. Поліпшення якості продукції
(процесів, робіт, послуг) — це проблема не тільки споживча чи тех-
нічна, але й економічна, соціальна й політична проблеми суспіль-
ства. Так, стандарти відіграють важливу роль в судовій практиці під
час розв’язання конфліктних ситуацій між виробником і спожива-
чем. Стандарт може стати аргументом, який обтяжує провину, або,
навпаки, виправдовує підприємство або фірму, на яку надійшов
позов у зв’язку з дефектами в продукції.

Отже, стандартизація є незамінний і практично єдиний засіб за -
без печення сумісності, взаємозамінності, уніфікації, типізації, надій-
ності техніки та інформаційних мереж, норм безпеки та екологічних
вимог, єдності характеристик і властивостей, якості продукції. Роз -
виток стандартизації нерозривно пов’язаний з удосконаленням управ-
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ління якістю виробництва, зокрема, з впровадженням систем керу-
вання якістю, систем екологічного керування та інтегрованих систем.
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НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СУСПІЛЬСТВА

Яременко К.
ІV курс, група ІС-16-1, 

спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій

У понятті «інтелектуальна економіка» є щось абстрактнe. Але
немає нічого абстрактного в інтелектуальній праці. Переважна
більшість людей займається нею щодня. Якщо людина прожила
досить багато років, то знає, наскільки інтелектуальна праця сьо-
годні відрізняється від того, якою вона була раніше.

Інформація — найважливіший вихідний матеріал, необхідний
для вирішення завдань, що стоять перед людиною. Раніше це від-
носилось до окремих працівників, тепер — до більшості.
Працівники, що не займаються розумовою працею, уже нe одержу-
ють колишньої винагороди. Не при справах залишаються й ті, чия
праця носить одноманітний, нетворчий характер, нехай і пов’яза-
ний з опрацюванням інформації.

Інформація й знання становлять одночасно й вихідний матері-
ал, і продукт їхньої діяльності. В інтелектуальних компаніях, тобто
в тих, де частка працівників розумової праці доходить до 40% і біль-
ше, зайнято 28% всіх працюючих у США, однак останні 5 років на
них доводиться 43% новостворених робочих місць. Але справа нe
тільки в тому, що все більше людей займаються розумовою працею:
росте інтелектуальний зміст усякої праці, будь-то в сільському гос-
подарстві, промисловості, установах або у вільних професіях.

Не дивно, що для виконання наукомістких видів робіт вироб-
ники наймають більше освічених робітників. До 1947 р. у відділах
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кадрів більшості підприємств машинобудування, металургії
й інших підприємств навіть не запитували, скільки класів закінчив
найманий працівник. Тепер жe від однієї третини до двох п’ятих —
удвічі більше, знову найняті робітники нa ці підприємства мають
середню освіту.

Подібні зміни відчула на собі й конторська робота. Всю меха-
нічну, монотонну діяльність — перевірку таблиць, передрук листів
і т.д. взяли на себе комп’ютери, що виконують її з неуявної швид-
кістю. Якщо простежити pобoтy такої категорії працівників, як сек-
ретарі, то завдяки електронній пошті вони економлять від одного
до двох годин у день: не треба чекати поки комп’ютер надрукує
конверти для розсилання, не треба чекати біля факсів і фотокопію-
вальних машин, упаковувати пошту, щоб її забрав посильний і від-
ніс на пошту. Але ж у свій час кожне із цих нововведень допомага-
ло в значній мірі скорочувати непродуктивні витрати часу й праці.

Hауково-освітній, інформаційний та інтелектуальний потенціал,
на якому тільки й можуть базуватися високі технології нового століт-
тя у всіх сферах життя суспільства неможливо швидко створити,
навіть маючи у своєму розпорядженні інші види капіталу. Потрібна
стійко працююча наука, освіта, професійні, політичні й управлінські
структури, забезпечені сучасними інформаційними технологіями.

Отже, концепція економіки знань стала сьогодні основною тео-
ретичною базою політики економічного зростання. У зв’язку з при-
скоренням темпів розвитку технологій доступність знань стає най-
важливішою умовою для участі країни у глобальній конкуренції.
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СЕКЦІЯ IIІ

УКРАЇНОЗНАВСТВО — 
ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

МЕМУАРНА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ
СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Кандюк-Лебідь С. В.
директор Миколаївського коледжу Університету «Україна»

На сьогодні накопичено чималий теоретичний матеріал, завдяки
якому ми маємо досить розвинену характеристику специфічних особ-
ливостей творів мемуаристики, її типів, жанрів, методичних засад
використання в науковому дослідженні. До різновидів спогадової літе-
ратури належать подорожні записки, спогади, мемуари, щоденники,
автобіографії, приватне листування, біографічні матеріали тощо. Їхня
унікальність полягає у збереженні «духу часу», фіксуванні особистіс-
ного «Я» в минулому, відображенні ролі автора в історичному процесі.
Особливості мандрівних записок полягають в описуванні тих подій та
явищ, свідками яких були їх автори. Мемуари, спогади, щоденники
дають можливість висвітлити неповторні деталі колишніх подій,
дозволяють глибше зануритися в атмосферу минулого та відчути голос
епохи, побачити особистість в історичному бутті. Їх цінність залежить
від ролі автора в описаних подіях, від гостроти сприйняття ним дійс-
ності, здатності запам’ятати перебіг подій, а також від часу написання.
Приватне листування розкриває внутрішній світ автора, глибину
душевних переживань, є незамінним джерелом для дослідження жит-
тєвого й творчого шляху, професійних, родинних стосунків тощо.

Матеріали особового походження мають важливе значення для
дослідження соціально-економічного життя України. Так, записки



мандрівників різнопланово зображають господарське життя краю.
Завдяки спостережливості мандрівників, які докладно занотовува-
ли картини та події, свідками яких вони були, з’явилася можливість
дослідити особливості господарського освоєння регіону, заняття
населення, розвиток промисловості, торгівлі та ремесел, рівень
благоустрою населених пунктів тощо. Наприклад, мандрівники
вказували на існування в кожному місті особливого «духу»: Одесі
притаманний дух комерції, властивий її мешканцям незалежно від
національної приналежності; Херсон за темпами та особливостями
росту глибоко провінційне місто; специфіка повсякденного життя
та занять мешканців Миколаєва зумовлені військово-морським
характером міста.

Мемуари надають багато подробиць, які допомагають глибше
пізнати минуле. Окрім відомостей про склад населення, рівень еко-
номічного добробуту, торгівлю, сільське господарство, інфраструк-
туру та благоустрій, у джерелах можна знайти судження про певних
історичних осіб, які вплинули на розвиток краю. Рівень та якість
висвітлення в мемуарах історичних фактів залежали від їхніх авто-
рів. Якщо в першій половині ХІХ ст. були широко представлені
записки та мемуари знаті, зокрема авторів-іноземців, то з другої
половини ХІХ ст. усе частіше авторами спогадів ставали чиновни-
ки, представники інтелігенції, підприємці, митці.

Матеріали особового походження дають уявлення про особли-
вості духовного життя країни: висвітлюються подробиці організації
освіти, розвитку культури, визначається внесок окремих особис-
тостей у формування культурно-освітнього простору, спосіб релі-
гійного життя мешканців. Скарбницею для дослідження духовного
життя краю є епістолярні джерела, що дають уявлення про культур-
ні заходи, гастролі видатних артистів і театральних труп, проведен-
ня виставок, функціонування навчальних закладів, особисті сто-
сунки між різними діячами, їхню співпрацю у сфері культури.

Комплекс матеріалів особового походження, маючи високий
ступінь репрезентативності, значний інформативний потенціал,
дозволяє дослідити соціально-економічне, духовне та повсякденне
життя України на високому науковому рівні. Вивчення мемуарних
джерел дає можливість максимально правдиво відобразити істо-
ричну дійсність нашої країни початку ХІХ століття.
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СЕКЦІЯ IV

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ
НАЗВ ТОПОНІМІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Амірханова К. Г.
IV курс, група ПР-16, спеціальності «Філологія»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Данилюк Л. В., к. пед. н., доцент

В час широких міжнародних зв’язків іноземні імена й назви утво-
рюють значну частину словникового складу української мови. Важко
уявити собі працівника науки і культури, фахівця з будь-якої галузі
діяльності, який не вживав би назв, запозичених з іноземних мов. Ба га -
то з них (журналісти, вчені, редактори, перекладачі та інші) повсяк-
денно стикаються з необхідністю писати іноземні імена і назви.

При перекладі власних назв, особливої уваги треба приділити,
перекладу власних географічних назв, бо саме при передачі власних
імен та географічних назв найбільш виразно проявляється тенден-
ція до встановлення еквівалентів.

Топонім — власна назва місцевості, регіону, населеного пункту,
об’єкту рельєфу, будь-якої частини поверхні Землі, тобто геогра-
фічна назва. Географічні назви виконують адресну функцію щодо
конкретних географічних об’єктів.

Існує кілька схем розподілу географічних назв за категоріями
залежно від параметрів класифікації. Найбільш повною є класифіка-
ція О.В. Суперанської. Вона виокремлює наступні категорії об’єктів:

Ороніми — назви гір;



Гідроніми — назви водних об’єктів (пелагоніми — назви морів,
лімноніми — назви озер, потамоніми — назви річок).

Гелоніми — назви боліт;
Ойконіми — назви населених місць (комоніми — назви сіль-

ских поселень, полісоніми — назви міських поселень).
Антропоніми — назви географічних об’єктів, утворених від

власного імені людини;
Хороніми — назви країн і областей;
Теоніми — назви релігійних об’єктів;
Дромоніми — назви доріг, шляхів;
Урбаноніми — назви міських об’єктів.
У перекладознавстві існує чотири способи перекладу топонімів.
При транскрипції використовується історично встановлена

орфографічна система тієї мови, якою передаються іноземні імена
і назви. Транскрипція є засобом включення слів однієї мови в текст
іншого з приблизним збереженням звукового образу цих слів.

Транслітерація — це формальне відтворення вихідної лексич-
ної одиниці за допомогою фонем перекладаємої мови, фонетична
імітація вихідного слова.

При транспозиції слово або частина оригінального слова пере-
дається з використанням тих самих лексичних засобів, які вико-
ристовуються у вихідній мові.

Калькування — це засіб перекладу лексичної одиниці оригіна-
лу шляхом заміни її складових частин (морфем або слів) їх лексич-
ними відповідностями у мові перекладу.

Отже, топоніми — це географічні назви (назва місцевості, ре -
гіону, населеного пункту, об’єкту рельєфу, будь-якої частини повер-
хні Землі). Існує чимало класифікацій топонімів, але найцікавішою
є класифікація О.В. Суперанської.

В лінгвістиці виділяють чотири способи перекладу топонімів:
транскрипція, транслітерація, транспозиція, калькування. Вибір
способу перекладу часто задається словником, однак існують
випадки, вимагають самостійного рішення перекладача.
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ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ЯК ВИД МИСТЕЦТВА

Бучко В. С.
IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач

Актуальність теми: в епоху поширення ідей інтернаціоналізму
та міжкультурної кооперації необхідність у роботі перекладачів над
побудовою лінгвокультурних мостів дійшла до свого піку, а разом
з цим піднявся й діалог на тему впливу перекладу на мистцетво та
його належність до нього.

Мета: з’ясувати належність художнього перекладу до мистец-
тва в цілому.

Художній переклад є невід’ємною складовою культурного діа-
логу між народами, в якому перекладачі відіграють значну роль,
допомагаючи будувати лінгвістичний міст між іншомовними куль-
турами. Однак цей міст може бути міцний лише при знанні і особ-
ливо чуттєвому розумінні естетичних якостей обох культур.

Перекладач стає співавтором твору що він перекладає, підпоряд-
ковуючи власне мистецтво законам поетики і стилю перекладеного
твору. Але не завжди йому вдається подолати труднощі, пов’язані
з тим, що мови оригіналу і перекладу належать різним культурам.
Успіх перекладача, як правило, залежить не тільки, а можливо, і не
стільки (якщо згадати переклади з французької поезії, здійснені
російськими поетами-символістами) від близькості його перекладу
оригіналу, але в більшій мірі від естетичної сили перекладеного твору
і здатності відтворення духовного світу його героя.

Специфіка літератури полягає в її словесної образності.
Оскільки слово — це загальнодоступний матеріал спілкування, то
від перекладача потрібні зусилля для формування почуття здиву-
вання перед красою слова, перед його різноманітністю і здатністю
створювати неповторні художні образи, особливо коли мова захо-
дить про співавторство з великими митцями. Так хто ж є перекла-
дач — зрадник, як казали італійці, чи суперник? І той і інший нама-
гається, дійшовши до суті оригіналу, повернутися в рамки власного
творіння. Але культура, вийшовши за свої межі, повертається вже
в іншому виді, та вже зі зміненими якостями. Неминучі спроби
зближення різних мовних культур або породжують вторинність,
або переклад функціонує як цілком самостійний твір мистецтва,

та методики викладання іноземних мов та літератур Секція 4



представляючи типологічно схожі явище. Розбіжності що виника-
ють досить добре пояснюються не лише усталеними літературними
традиціями, але перш за все індивідуальністю перекладача.

Висновок: Виходячи з вищесказаного стає очевидним висновок
що художній переклад може виступати не лише самостійним видом
літературного мистецтва, а й як засіб взаємного духовного збли-
ження культур і народів. Переклад завжди викликатиме до себе
інтерес в сучасному світі.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ МОВИ РЕКЛАМИ

Вапельник Т.
І курс, група ПР-19-1, спеціальність «Переклад»

Науковий керівник: Григоренко Н. В., ст. викладач

Проблеми перекладу мови реклами — актуальна проблема в су -
часному світі. Перша друкована реклама датується 1472 роком, а от
початківцем у сфері звукової та відео реклами стали США, де рек-
лама вийшла в ефір у 1920-му році. Українським громадянам в дру-
карську рекламну діяльність проклав шлях журнал «Харківський
щотижневик» в 1924-му році, а от перша відеореклама з’явилася
у 1987-му році.

У сучасних умовах життя, коли необхідно швидко реагувати на
події, що відбуваються у світі, використання матеріалів із зарубіж-
них ЗМІ незамінне. Разом з копіюванням випливає багато про-
блем, одна з найбільших — переклад з мови носія.

Дослідження особливостей перекладу письмових рекламних
текстів актуальні не тільки з огляду на значну поширеність цього
явища, але також через важливість реальності відображення навко-
лишньої дійсності при перекладі. Дуже важливо при перекладі рек-
ламного тексту з іншої мови не втратити прихований сенс реклам-
ного повідомлення, оскільки для кожної країни притаманні свої
звичаї, соціальні комунікації, норми і канони спілкування.
Поняття «рекламний текст» містить у собі сукупність екстралінгвіс-
тичних компонентів: графіків, образів, звуків і т.п., конкретний
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набір яких залежить від рекламоносія засобів масової інформації.
Концепція багатомірного медіа-тексту надзвичайно важлива для
вивчення рекламних текстів, тому що дозволяє одержати об’ємне
зображення описуваного об’єкта, краще зрозуміти особливості
функціонування слова й образу в масовій комунікації, а також роз-
крити механізм їхнього сукупного впливу на масову аудиторію.
Будь-який рекламний текст сприймається як реклама тільки
в єдності свого словесно-графічного або аудіовізуального втілення.

Існує багато способів класифікації рекламних текстів, серед
яких можна окреслити загальноприйняту класифікацію реклами за
засобами передачі: телевізійна реклама; друкована реклама; рекла-
ма на радіо; реклама в мережі Іnternet. Серед цих видів реклами
варто виділити друковану рекламу, оскільки саме вона містить
письмові рекламні тексти. Друкована реклама, в свою чергу, скла-
дається з реклами газет, журналів, довідників, зовнішньої реклами
(постери, рекламні щити тощо), літератури про товар (брошури,
буклети, проспекти з докладною інформацією про продукт).
Друкована реклама поряд з телевізійною є найбільш важливим
видом реклами. Саме ця реклама стала моделлю для інших видів
реклами. Вона була, є й буде основною статтею витрат у рекламних
бюджетах. Значення вербальної мови для реклами дуже важливе.
Рекламні зображення привертають увагу споживача й виражають
деякі ключові її моменти, але їх більша частина не здатна покрити
значеннєвий простір в цілому.

Переклад рекламного тексту, порівняно із перекладом художньої
літератури, відрізняється за формою, мовними засобами. Пере кла -
дачеві часто доводиться шукати особливі засоби для передачі смисло-
вих і стилістичних складових оригіналу. В такому разі досягається
прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що
й визначає комунікативний ефект реклами. Дослідивши рекламний
текст, ми можемо умовно поділити його на 4 основні частини: 1) сло-
ган; 2) заголовок; 3) основний рекламний текст; 4) фраза-відлуння.

Для багатьох практиків рекламної діяльності текст іноземної
мови служить тільки засобом для розуміння ідеї рекламованого
продукту, сам же текст часто пишеться заново мовою країни спо-
живача, враховуючи особливості його національної специфіки.
У тих випадках, коли точний переклад є недоречним, перекладач
користується близькими за змістом фразами, які обов’язково
повинні враховувати традиційні етнічні, національні й соціальні
особливості. Перекладачі рекламних текстів зіштовхуються з істот-
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ними труднощами при передачі прагматичного потенціалу оригіна-
лу. Зокрема, це зумовлено перекладом у рекламному тексті фактів
і подій, пов’язаних із культурою даного народу, різними національ-
ними звичаями тощо. Сьогодні тексти рекламного оголошення
мають містити чіткі фактичні дані; вони повинні бути однозначни-
ми за змістом. Перекладачеві необхідно враховувати: мету тексту,
характер споживача, мовні якості тексту оригіналу, культурні
й індивідуальні можливості мови в культурному аспекті споживача
й багато інших факторів. Для залучення уваги реклама іноді вико-
ристовує текст іншої мови. Використання слів з іншої мови пору-
шує граматичні норми, саме тому і привертає увагу й стає частиною
«візуального оформлення» поряд із кольором і зображенням.

Отже, рекламні тексти повинні містити чіткі фактичні дані,
вичерпно висвітлювати зміст. Форма та зміст рекламних текстів
визначаються головною метою — викликати зацікавленість до това-
ру. Правильно складений рекламний текст повинен привернути
увагу слухача або читача і спонукати придбати рекламований товар.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТИПОВІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ
ПІДМЕТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ

Гарбузов Д. В.
група ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач кафедри

української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Речення є одиницею нашої мовної комунікації. Англійське
речення дещо різниться від українського. Переклад речення та всіх
його складових є дуже важливим аспектом перекладацької діяль-
ності. Підмет та присудок займають в англійському реченні голов-
ну позицію, і тому перекладач мусить знати всі нюанси та трудно-
щі, які можуть виникнути при перекладі.

Так як підмет є центральною частиною речення у порівняльних
мовах, він має однакову синтаксичну функцію. Але, незважаючи на
це, підмет має деякі відмінні риси, які притаманні тількі англій-
ській мові.

Тільки в англійській мові підмет може виражатися наступним
чином:

1) за допомогою неозначеного займенника one, you, they, напр.:
«When one loves one’s art, no service seems too hard.» (O. Henry);
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2) за допомогою безособового займенника it: «It was fun to think
that she could be crazy»;

3) за допомогою формального/ вступного преслівника «there»,
який вживається, як правило, щоб представити дієслівний підмет:
«There is nothing wrong with him»;

4) за допомогою конструкції complex subject: «The fire is certain
to produce panic in the morning» (Dreiser);

5) за допомогою герундіальної конструкції: «Tom’s coming here
was a blessing» (Fitzgerald).

Речення в порівняльних мовах має велику кількість типологіч-
но релевантних спільних рис. Наявність таких ізоморфічних рис,
як в простому так і в складному реченнях, зумовлена головними
спільними видами аспектів речення, як особливої мовної одиниці.
Цими аспектами є:

1) структурні;
2) семантичні;
3) прогматичні.
Цей аспектний поділ на три частини прямо співвідноситься зі

значенням, формою та функціонуванням речення в мові, де воно
реалізує свою чітку форму вимови, подібну до логічно завершеного
твердження.

Отже, порядок слів в англійській мові має набагато важливіше
значення ніж в українській. Завдяки великій кількості закінчень поря-
док слів в українськвй мові достатньо вільний. Так як англійські слова
майже не мають флексій, їх зв’язок визначається їх місцем у реченні.
Звідси ми не можемо змінювати члени речення за бажанням.

МОТИВАЦІЯ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В ПЕРІОД КАРАНТИНУ COVID-19

Григоренко Н. В.
старший викладач, кафедра української мови і літератури, 

іноземної філології та перекладу
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

На сьогодні організація дистанційної підготовки в закладах сис-
теми вищої освіти під час каратнину COVID-19 є актуальним питан-
ням. Причому йдеться не просто про дистанційну освіту, а про пев-
ний комплекс, до якого, окрім освітянського процесу, входить
загальнокультурний розвиток особистості (у тому числі — творча
активність), мобільність й адаптивність до навчальних умов, що
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швидко змінюються. У цьому велике значення має мотивація моло-
ді, яка забезпечує формування інтересу до дистанційного навчання,
розвиток естетично-ціннісних орієнтацій творчої особистості. Тому,
необхідним є створення таких форм дистанційного навчання, за
яких студент матиме можливість реалізовувати не лише свої профе-
сійні знання, але й прагнення до професійного зростання.

Порушено актуальне питання сьогодення — питання навчаль-
ної діяльності студентської молоді під час дистанційного навчання.
Необхідно створити максимальні умови для реалізації індивідуаль-
ного потенціалу кожного студента. Повинні бути задіяні усі сфери
творчого підходу до професійного виховання молоді — наукова,
культурна, організаційна. Ці складові на тлі дистанційного навчан-
ня є основою формування професійної готовності. Проте є необ-
хідність створення умов для підвищення інтересу студентів до тих
навчальних заходів, що пропонує університет під час карантину.

Відомо, що зміст, подача навчального матеріалу і організація
діяльності (методи, прийоми, форми) відіграють важливу роль
у підтримці мотивації студентів. Оскільки форма дистанційного
навчання не передбачає особисту присутність викладача, то варто
зробити акцент на подачі матеріалу.

1. Робимо акцент на практичних заняттях.
Дуже добре, якщо отримані знання можна буде негайно засто-

сувати на практиці! Студенти надають перевагу практичним навич-
кам, ніж різного роду абстрактним теоріям і фактам.

2. Знаходьте в онлайн-студентах дослідницьку жилку.
Відомо, що у дітей особливо розвинені цікавість і жага дослід-

жень. Однак і дорослим учням теж приємно іноді побути дітьми і задо-
вольнити свій пізнавальний інтерес. Дайте їм таку можливість. Нехай
в їх розпорядженні будуть всі види безкоштовних ресурсів: навчальні
матеріали, довідки, графіки, короткі відео, подкасти та інше. Ідеальна
інформаційне середовище надихає на отримання знань.

3. Об’єднайте студентів за допомогою соціальної мережі.
У наших руках соціальні мережі — найбільш робочий та най-

сильніший інструмент. Він стане в нагоді для спільної роботи, обго-
ворення і обміну інформацією. Соціальні мережі — це приємний
обмін знаннями. Нарешті, соцмережі — це весело!

4. Особистий контакт.
Додайте особистий контакт. Нехай онлайн-курс асоціюється

у сту дентів з вашим обличчям. Будьте доступні для студентів. Вла ш -
товуйте дискусії в прямому ефірі, сесії питань і відповідей.
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5. Вводимо в онлайн-навчання ігрову нотку.
Придумайте ігрові вправи і тематичні дослідження, які можна

було б виконати різними способами. Нехай наші студенти шукають
і знаходять рішення!

6. Гумор — наш головний помічник.
За допомогою гумору ми можемо заціавити самих незацікавлених

учасників. Якщо студенти знають, що можуть почути на занятті щось
веселе, вони будуть слухати дуже уважно, щоб випадково не пропусти-
ти найцікавіше. Будьте дотепні — і ви завжди залишитеся у виграші!

7. Інформація маленькими порціями.
Маленькі порції легше перетравлювати. Нехай онлайн-студен-

там буде легко засвоїти і запам’ятати інформацію.
8. Покажіть студентам перспективи їхньої кар’єри.
Розкажіть, як за допомогою нових знань вони зможуть задо-

вольнити свої потреби. Нехай вони будуть особисто зацікавлені
в отриманні знань!

9. Створіть напругу на занятті
Не розкривайте відразу всі свої карти. Нехай студенти диву-

ються, що станеться далі. Якщо відомо, чим закінчується книжка,
читати її вже не так цікаво.

10. Подбайте про візуальний ефект.
Ви ж в курсі, що 83% інформації ми сприймаємо очима? Нехай

матеріал буде розміщений яскраво і помітно.
11. Стимулюйте студентів.
Заохочуйте їх, тоді вони включають свій мозок. Нехай-но пола-

мають голову над яким-небудь цікавим завданням. Бонуси і додат-
кові бали, різні види заохочень ніхто не відміняв, але ж як приємно
завжди їх отримувати!

12. Наповніть своє лекцію емоціями.
Якщо у вашому оповіданні немає ні іскри натхнення, якщо

матеріал звучить нудно і плоско — як ви змусите учнів його сприй-
няти і запам’ятати? «Пробийте» студентів на емоції — придумайте
суперечливі тези, натисніть на спогади, включіть в свій розповідь
історії з реального життя.

13. Дозвольте студентам вчитися на своїх помилках.
Проводьте онлайн-експерименти. Розділіть своїх студентів на

дві-три групи. Нехай виконають завдання групами і перевірять від-
повіді друг у друга, потім спробують пояснити і виправити помилки.

14. Вимагайте від студентів практичних результатів їх навчання.
Нехай розкажуть, як вони використовують нові знання. Наше

завдання допомогти їм знайти зв’язок теорії і практики.
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15. Необхідність у зворотному зв’язку.
Коли студент знає, що його думка важлива для викладача, він

вчиться набагато охочіше.
16. Ставтеся до студентів з повагою.
17. Демонструйте студентам переваги, які вони отримають, закін-

чивши навчальний курс.
Мабуть, треба було поставити цей пункт на перше місце. Адже

іноді одного його досить, щоб мотивувати студента на якісне на -
вчання.

ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ АНГЛОМОВНОГО 
НАУКОВОГО ТЕКСТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТА ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Давлятова Д. Д.
І курс, група ЗПР-19-1м, спеціальність «Філологія»(східні мови)

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., ст. викладач

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток в науці та зміни тех-
нологій певним чином змінюють середовище спілкування, тобто
канал комунікації, це призводить до змін не тільки у комунікатив-
ній поведінці мовців, а також в особливостях наукової мови та на -
укового спілкування.

Досліджуючи різні тлумачення вчених, можемо дати визначен-
ня наукового тексту — це закінчене мовленнєве утворення, яке міс-
тить змістовну, структурно-граматичну єдність, що реалізується
в усній або писемній формі, характеризується замкнутістю, зв’яз-
ністю, різними типами лексичного, граматичного, логічного, сти-
лістичного зв’язку і має певну граматичну настанову. Серед різних
визначень тексту можна виділити три основні типи:

– текст розглядається як проміжна ланка процесу комунікації;
– текст розглядається як сума, сукупність чи множина фраз;
– текст визначається як структурна й смислова єдність.
Існує немало підходів до систематизації та класифікації жанрів

наукового тексту. Засновником сучасної теорії мовленнєвих жанрів
є М.М. Бахтін. Науковий текст реалізується через численні піджанри:

1) оглядові та експериментальні статті;
2) наукові статті;
3) інтерв’ю;
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4) матеріали наукових конференцій;
5) наукові та технічні розробки;
6) анотації, рецензії, монографія (поліадресатна, моноадресатна);
7) подання на отримання грантів, традиційна та електронна

наукова кореспонденція, науково-технічний звіт, дисертація.
Домінантним жанром англомовної наукової комунікації є жур-

нальна стаття. Наукова англомовна стаття реалізується крізь числен-
ні піджанри, що охоплюють теоретичні, оглядові, полемічні статті,
статті-повідомлення. Науковий текст реалізується через усний,
письмовий та електронний канали комунікації, а його фізичною
основою є паперовий друкований або електронний тексти. У зв’язку
з інтенсивним розвитком науки електронні канали комунікації набу-
вають неймовірно важливого значення. І тому, невпинно розвива-
ються електронні жанрові різновиди наукового тексту.

Висновки і пропозиції. Фізичним предметом наукової діяльності
та засобом спілкування в галузі науки є науковий текст. Йому власти-
вий ряд особливостей — попереднє осмислення вислову, суворий від-
бір мовних засобів, тяжіння до нормованої мови. Науковий текст
поділяється на такі піджанри: власне науковий, науково-популярний,
науково-навчальний і науково-технічний. Кожен підстиль характе-
ризується своїми особливостями використання мовних засобів, але
при цьому вони зберігають основні ознаки стилю. До таких базових
жанрів англомовних наукових текстів належать:оглядові та експери-
ментальні статті, наукові статті, інтерв’ю, матеріали наукових конфе-
ренцій, наукові та технічні розробки, анотації, рецензії, монографії
і т.д. Для перекладу текстів наукової сфери вимагає не тільки мовоз-
навчих, наукових знань, а також правильного застосування способів
перекладу, щоб адекватно передати зміст оригінального текста.

TRANSLATION OF SUBTITLES IN CARTOONS

Єнг (Ожема) І. С.
старший викладач кафедри української мови і літератури,

іноземних мов та перекладу
Інституту філології та масових комунікацій 

Університету «Україна»

These days the process of the rapid globalization crosses boundaries
of various markets all over the world. In view of this, a constantly growing
need for the translation of products in order to make them available for
foreign users. One of such products is a movie.
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This scientific work examines some aspects of special field of transla-
tion: Translation of Subtitles in Cartoons.

The movie as discourse represents a mimesis of the quotidian life dis-
course, a mix of audio, video, verbal, and non-verbal elements intended
to make credible a made-up story. Gottlieb (1998) identifies two domi-
nant methods for film translation: (a) subtitling and (b) dubbing. He also
stresses that subtitles are usually presented at the bottom of the picture
consisting of one or two lines. There are two types of subtitling in con-
nection with technical processes: open subtitles (obligatory) such as cine-
ma subtitles, closed subtitles such as TV subtitles for the deaf.

Since the beginning of the cinema, movies and children have been in
permanent contact. Cartoon translation appears to be a special field in
screen translation. It can be argued that when translating cartoons, espe-
cially those for children, creativity in use of the target language could be
explored, and a certain degree of re-writing of the language in the dialo-
gue could be acceptable, so that strategies should be applied to achieve the
effect that the translated version sounds natural, educational and enter-
taining to the target language audience.

The description of children language in movies and the translation
strategies used in subtitling for children seems to be a marginal topic in
translation studies. In subtitling, for example, the main contribution to the
topic is the description of the semiotics of subtitling for children (Linde,
1999) where the author insists rather on the formal aspects such as syn-
chronization and editing. Important formal aspects of the teletext subtitling
and its reception by children are pointed out in Gregory&SanchoAldridge
(1996) and Quin (2003), where the authors describe the implementation of
subtitling for children and hearing impaired children in television. The
conclusion of Gregory&Sancho-Aldridge (1996) is that simpler and verba-
tim subtitles will offer easier access to the information for the younger audi-
ences and will enhance their reading skills.

Conclusion. Translating cartoons is a process that involves creativity in
a greater degree than translating live-action films. The subtitler has to take
into account the audience of the movie. He/she has to produce a subtitling
that audience can read, understand, and believe. This means that, in the first
place, the subtitler has to take into account the type of movie he/she trans-
lates. If the movie is intended for children, younger audiences, and families
he/she has to adapt the formal and linguistic aspects of the subtitling to the
reading competences of the target audience. This means that from a formal
point of view the subtitling for children presents a reduced amount of text on
the screen obtained through omission, reduction, and simplification.
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TRANSLATING STRATEGY IN SLANGUAGE

Єнг І. С.
старший викладач, кафедра української мови і літератури, 

іноземних мов та перекладу
Інститут філології та масових комунікації «Україна»

Recently, linguistic researches have been restricted to th etranslation
issues of the standard language, so a lot of researches in the field of trans-
lation have been implemented. However, not enough attention is paid to
the second variety of languageas such a phenomenon as slanguage.

The spread of slanguage infiction, particularly in modern literature,
only encourages further investigations to be implemented in the field of
translation of non-standard language.

There is hardly any other term that is as ambiguous and obscure as the
term slang as it indicates everything that is beneath the standard usage of cur-
rent English. Even though the terms slang and slanguage are used interchan-
geably, some differences between them could be distinguished. The term slan -
guage comprises not only words that isconsidered to be slang, but also other
forms of slangy language: taboo words, swear words, vogue words, vague words.

As we know that translation is the process of transferring a message
from source language (SL) into target language (TL). A translator should
not translate text carelessly, especially in translating slang expression. The
difficulty of slanguage translation is primarily related to the difficulty of
slang interpretation. If and when a translator succeeds in understanding
slanguage, then they succeed in translating slanguage. In translating slan-
guage, translators may have many jobs. They have to show their resource-
fulness, creativity and also find proper strategy to be used, so that it will
not lead misinterpretation among receptors.

Sometimes the language used by the youth or separate groups of
society is full of words and expressions stated above and there is no sense
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to reject that slanguage has to be researched as a serious issue. Slanguage
is the best way to learn the linguistic world-image of any language spea-
kers, as it reflects both ethnological and cultural characteristics and of the
speakers. Slanguage is a «live», unformalized language, and often the
translation of slang is nothing but an enrichment of the language by bor-
rowing elements of another culture. Slanguage is bound to a culture.

There are some limitation that slanguage can be translated. In order
to transmit cultural terms (for example slang) properly and accurately,
first, a translator should first know the source and target language thoro-
ughly. Second, the translator should be accustomed to the cultural cus-
toms, religious, beliefs and historical backgrounds of the two texts, and
finally she/he needs to have proper understanding of the subject matter
and the dominant concepts in the text.

A clear strategy for the translation of slanguage has not yet been defi-
ned, which makes it possible to talk about the variability in the transferring
of foreign culture elements using different transformations in translation.

Based on the samples above, it can be concluded that slanguage
nowadays remains a rather complex and understudied sphere in the con-
text of translation theory.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ
ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКОЮ

Івахненко А.
V курс, група ПР-19м/1, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Коромисел М. В., ст. викладач

Переклад правових текстів — складний процес. Невипадково
донині не існує об’єктивних стандартів якості правового перекладу.
Тож, чим пояснюється складність правового перекладу у цілому та
перекладу договорів зокрема? По-перше, кожне слово має не лише
своє основне значення, а й деякі нюанси, які сформувалися
в результаті розвитку такого значення у певному контексті. Саме
тому і поширене таке явище, як багатозначність слова як в одній
й тій самій мові, так і в однакових за формою слів в інших мовах.
По-друге, правова мова навіть у межах однієї природної мови роз-
глядається як окрема підмова. Слова та фрази останньої можуть
мати специфічне значення, яке формувалося століттями, або ж
бути відкритими для тлумачення. По-третє, у кожній мові наявна
чимала кількість слів, які мають однакове походження (наприклад,
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від латинських слів), котрі можуть по-різному трактуватися право-
вим лексиконом різних мов. Названі причини вказують на профе-
сійну необхідність перекладача використовувати не лише загальні,
а й спеціалізовані словники, перекладаючи тексти договорів/діло-
вих листів, оскільки текстове оформлення договорів/ділових листів
передбачає включення значної кількості спеціальної правничої,
економічної, в тому числі комерційної та специфічної термінології,
що викликано особливістю предмета договору.

Основним прийомом перекладу термінів є переклад за допомо-
гою лексичного еквівалента. Еквівалент — це постійний лексичний
відповідник, який точно співпадає зі значенням слова. Терміни, які
мають еквіваленти в українській мові, відіграють вирішальну роль
при перекладі. Вони слугують опорними пунктами в тексті, від них
залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість
визначити характер тексту. Тому необхідно знаходити відповідний
еквівалент в українській мові, для чого слід постійно поповнювати
свою базу термінів-еквівалентів.

Варто зазначити, що і при перекладі терміни мають зберігати свої
основні характеристики, такі, як абстрагований характер, однознач-
ність, системність. Але багато термінів і термінологічних систем мають
такі недоліки, як багатозначність, синонімія, протиріччя термінів
поняттям, перевантаження термінології іноземними словами і т.д.

У наукових роботах різного ґатунку, які присвячені вивченню
питання перекладацьких прийомів, що застосовуються при пере-
кладі термінології з німецької мови на українську, виділяються такі
прийоми:

– Переклад українським відповідником (—die Berufung — апе-
ляція; —der Erbe — спадкоємець; —das Gesellschaftsanteil — доля
в товаристві; —der Vertragstermin — договірний термін);

– Переклад з використанням родового відмінка (—das Ein -
spruchsrecht — право протесту; —die Entscheidigungspflicht — зо бо -
в’язання відшкодування; —die Lohnbuchführung — розрахунок за -
ро бітної плати);

– Описовий прийом (— die Buße — відшкодування майнової чи
іншої шкоди постраждалому; —die Kahlpföndung — судовий опис
всього майна боржника);

– Калькування або дослівний переклад (—der Jurist–юрист; —das
Protokoll — протокол; —das Delikt — делікт; —der Export — експорт);

– Транслітерація (—der Makler — маклер; —das Register — ре -
гістр; —das Patent — патент).
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Вагоме місце у юридичному типі дискурсу займає спеціальна
термінологія. Розглянемо конкретні приклади специфічної лекси-
ки, що вживається у цьому типі дискурсу:

—свідоцтво — Zeugnis; —захист авторських прав — Urheber -
schutz; —свідоцтво про походження товару — Ursprungsnachweis; —
арбітражна угода — Arbitragevereinbarung; —збиток, завданий третій
особі — Drittschaden; —підтвердження тотожності — Identitäts na ch -
weis; —відшкодування, компенсація — Entschedigungsleistung та інші.

Отже, юридичний переклад є складним завданням, яке полягає
у досягненні адекватності передач правової інформації, що харак-
теризується точністю, ясністю і достовірністю. З документами
і теоретичним працями повинні працювати лише професійні пере-
кладачі, які спеціалізуються на юридичному перекладі. Існує вели-
ка кількість способів передачі термінів з німецької мови на україн-
ську і серед них можна виділити: переклад за допомогою
лексичного еквівалента; калькування; транслітерація та описовий
переклад. Стосовно методу описового перекладу, калькування
і транслітерації, то до них слід вдаватися лише переконавшись, що
в українській мові дійсно відсутні еквівалентні або варіантні відпо-
відники для німецької лексичної одиниці і не можна використову-
вати інші методи перекладу. Головним при виборі найбільш при-
йнятного відповідника є те, що варто підходити до проблеми
творчо і професійно, з урахуванням перекладацьких традицій
і виходячи із загальноприйнятих норм, а також з огляду на культу-
рологічну та соціологічну маркованість юридичних текстів, що дає
підставу для вибору саме цього варіанту перекладу.

ГУМОР ЯК ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГОГ ПЕРЕКЛАДУ

Івахненко А. Є.
група ПР-19-1М, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університет «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри 

української мови та літератури,іноземних мов та перекладу

Мета дослідження — визначення адекватності перекладу англо-
мовних жартів на українську мову.

Матеріалом для дослідження слугують рейтингові англомовні
жарти за версією англійського (Mirror) та американського (BuzzFeed,
Reader’s Digest) інтернет-видань та сайти з анекдотами.
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В англійські мові існують анекдоти, що базуються на співзвуч-
ності: I went to the zoo the other day. There was only a dog in it — it was
a shihtzu — переклад такого жарту здійснити неможливо, оскільки
співзвучність полягає в назві китайської собаки Ші-тсу з англій-
ським виразом «shit zoo», що виражає поганий стан зоопарку.
Функціональний відповідник такого анекдоту приблизно може
звучати так: «Коли мама запитала дівчинку, чому насіння розкида-
не по хаті, та відповіла що це не вона, а шалений огірок». Проте,
тематика даного анекдоту дуже далека від тематики оригінального
анекдоту. У цьому випадку Шалений огірок означає назву рослини,
доторкнувшись до якої відбувається справжній «бум» і насіння роз-
літається на 12 метрів. Для розуміння цього жарту, відповідно,
потрібно знати про існування такої рослини. Звичайно, можна
створити схожий анекдот з більш знайомими назвами, ось як,
наприклад, Анютины глазки, проте для цього потрібні тривалі
пошуки та творчі зусилля перекладача.

Ще однією проблемою перекладів англомовних жартів на укра-
їнську мову є те, що в англійській мові багатозначність розвинена
більшою мірою ніж в українській мові, хоч українські синонімічні
ряди багатші за відповідні англійські, як стверджує Остроушко О. А.
Це ж стосується і дієслів, багатозначність яких в англійській мові
суттєво переважає. Наприклад: Police arrested two kids yesterday, one
was drinking battery acid, the other was eating fireworks. They charged
one — and let the other off — переклад не можливо здійснити, оскіль-
ки комізм побудований на багатозначності слів charged і let off.
Charged означає і «звинуватити» і «зарядити», а let off означає «від-
пустити» або «вистрелити». Тому перекладачеві не легко буде підіб-
рати навіть функціональний відповідник жарту.

Висновки. Таким чином, в англомовних жартах гумор може
бути універсальним, який легко перекласти, внаслідок загальнові-
домих концептів та понять, мовним та гумору з етнокультурним
компонентом. Мовний гумор зазвичай важко перекласти, оскільки
він існує за рахунок відмінної граматики між двома мовами, на
основі співзвучності, багатозначності та омонімічності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК 
У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Жданюк Л. О.
І курс магістратури, група ЗПР-19-1м, спеціальність «Філологія»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. С., доцент

Прислів’я та приказки — широко поширений жанр фольклору. Їх
справедливо вважають вираженням народного досвіду й народної
філософії. Як різновид одного жанру прислів’я та приказки між собою
тісно поєднані, тому у літературі вони подаються разом [1, с. 22].

Теорією вивчення прислів’їв займалися В.Л. Архангельський,
В.В. Виноградов, Г.Л. Пермяков, О.О. Потебня, О.О. Шахматов та
ін. Походженням прислів’їв, визначенням, використанням, класи-
фікацією, структурою, значенням — Н.М. Амосова, Ф.І. Буслаєв,
Е.М. Верещагін, В.І. Даль, В.П. Жуков, В.І. Зімін, В.Г. Костомаров,
А. Крікман, Г.Л. Пермяков, Л.Б. Савенкова, Г.Д. Сидоркова,
І.І. Срезневський, З.К. Тарланов, та ін.

Дослідники підкреслюють такі якості прислів’їв, як народне
походження / анонімність, лаконічність, дотепність, загальновжи-
ваність, можливість переосмислення значення, ясність, узагальне-
ність сенсу, образність та закінченість думки.

Основною складністю у визначенні поняття «прислів’я» вважа-
ється його загальновживаність та історична багатозначність, а та -
кож той факт, що воно є об’єктом вивчення різних наук — фоль-
клористики, поетики, лінгвістики, у яких розглядаються різні
аспекти сутності прислів’я, що й призводить до визначень з різним
набором ознак [2].

Проте якщо зміст поняття «прислів’я» вважають більш-менш
окресленим, то термін «приказка» тлумачиться по-різному. Біль шість
лінгвістів сходиться на тому, що приказка висловлює незавершену
думку, є частиною судження, яке має форму незамкненого кліше.

Прислів’я, як стійкі у мові та відтворювані у мовленні образні
фольклорні вислови повчаючого сенсу із синтаксичною структурою
речення, що узагальнюють різні явища життя, є об’єктом дослі -
дження фразеології, але питання про мовний статус та їх відношен-
ня до фразеології до цього часу залишається відкритим. У зв’язку
з цим у лінгвістиці існують два підходи — нефразеологічно-орієн-
тований та фразеологічно-орієнтований. Основні характеристики
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фразеологічних одиниць та прислів’їв співпадають, а саме: відо-
мість в даній мові та соціумі, відтворюваність у мові як самостійної
мовної одиниці, стійкість, образна вмотивованість, емоційно-екс-
пресивна оцінка і стильова забарвленість тощо.

Отже, прислів’я та приказки слід розглядати як своєрідні фра-
зеологічні одиниці комунікативного типу. Необхідно відзначити ті
риси, за якими прислів’я та приказки відрізняються від інших фра-
зеологічних одиниць:

1) за синтаксичною структурою, прислів’я та приказки є чітко
оформленими реченнями;

2) прислів’я та приказки виражають судження, узагальнену
думку, мораль, на відміну від інших фразеологічних одиниць, що
позначають звичайно якесь поняття або якийсь предмет;

3) прислів’я та приказки — це сполучення слів, у яких значен-
ня кожного слова не змінюється від вживання його поза цим спо-
лученням, але саме сполучення стійке через часте вживання та рит-
мічну форму.
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АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
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Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач кафедри

української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Питання взаємозв’язку мови та культури є одним з найактуаль-
ніших питань, які привертають увагу лінгвістів багатоплановістю
дослідження. Мова до певної міри визначається культурою, але сту-
пінь впливу культури ще досі не визначений. Твердження, що куль-
тура впливає на спосіб використання мови є беззаперечним, адже
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мова є вербальним її вираженням. На підтвердження цього проци-
туємо Е.Сепіра, котрий писав: «Не можу я визнати і справжньої
причинної залежності між культурою і мовою. Культуру можна
визначити як те, що суспільство робить і думає. Мова є те, як дума-
ють… Цілком справедливим є і те, що історія мови й історія культу-
ри розвиваються паралельно».

Зіставлення мов i культур виявляє як загальне, так і специфіч-
не, що є зумовленим своєрідністю культури конкретного народу.
Відмінності мов, зумовлені своєрідністю культури, зводяться до:

1) відмінностей у лексиці й фразеології;
2) відмінностей у лексичних фонах слів з тотожним денотатив-

ним (першим із зазначених у словниках) значенням;
3) типологічних особливостей літературних мов. Культурно зу -

мовлена форма літературної мови, її зв’язок з народно-розмовною;
4) своєрідності самого процесу спілкування в різних культурах.

Мовний етикет, тобто мовна поведінка в певних ситуаціях, у різних
культурах різна.

Національно-специфічні елементи культури відіграють важли-
ву роль у процесі інтеркомунікації: під час спілкування з іноземця-
ми, вивчення іноземної мови, перекладу, сприйняття різноманітних
текстів. Акт міжмовної та міжкультурної комунікації відбудеться,
якщо відбудеться адекватне порозуміння двох учасників комуніка-
тивного акту, які належать до різних національних груп.

При лінгвокраїнознавчому підході до дослідження фразеологіз-
мів головну роль відіграє зміст іншомовних одиниць. Лінгвокра їно -
знавчий аналіз ФО неможливий без урахування таких чинників як:
історії країни та її культури, суспільних ритуалів та звичаїв, духов-
них цінностей та ідеалів.

Досліджуючи фразеологізми, ми дійшли висновку, що народні
уявлення англійців знайшли своє втілення у численних ФО на
позначення різних видів галузей та сфер життя.

Отже, можна зробити висновок, що національно-культурна
семантика мови найяскравіше виявляється у таких мовних одини-
цях як фразеологізми. Фразеологічний запас сучасної англійської
мови є зосередженням фонових знань, що допомагає краще вивчи-
ти культуру країни.
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УТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ 
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Зубчик А. В.
IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач

Актуальність теми: Синтаксичний спосіб словотворення, який
виник на початку новоанглійського періоду, значно активізується
на сучасному етапі розвитку англійської мови. Моделі складних
слів синтаксичного типу є наразі недостатньо вивченими.

Мета: провести структурно-семантичний аналіз складних слів
синтаксичного типу в сучасній англійській мові.

Складне слово — це специфічна одиниця, що визначається
особливими морфемними і дериваційними характеристиками. До
складу композита входить не менше двох основ, які, в залежності
від своїх морфологічних ознак, вступають до особливих стосунків.

Найактивнішим засобом утворення композитів є складання
двох основ. Значна частина діючих композитів — це складні імен-
ники та прикметники: egg-cup, absent-minded. Складних дієслів
у порівнянні з підгрупою складних іменників і прикметників, знач-
но менше. Серед дієслів багато одиниць подальшої деривації: to
weekend, to self-love.

Складні прикметники типу love-sick, life-long утворюються з осно-
ви іменника (рідше прикметника чи дієслова), до якої приєднується
прикметник, надаючи слову усіх характерних ознак прикметника.

До дериваційних складних слів слід віднести і похідні складні
іменники: a hold-up, a cast-away. Конверсія у таких випадках пере-
творює дієприслівникові фрази у слова.

Складні слова також класифікуються з точки зору шляхів поєд-
нання композитів:

– просте приєднання однієї складової частини до іншої;
– об’єднання складових частин за допомогою з’єднуючого еле-

мента.
Більшість складних слів, що утворені шляхом простого приєд-

нання основ, пишеться через дефіс. Як наслідок широкого вживан-
ня частина цих слів пишеться разом: birthday, mailbox, bluebird.

До складних слів відносять також фрази, які набули статусу ком-
позитів завдяки широкому вжитку, що спонукало до їх орфо графіч но -
го оформлення як окремих лексичних одиниць: never-to-be-forgotten.
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Типи стосунків між компонентами можуть бути субординатив-
ними і координативними залежно від того, як поєднані компоненти.
Субординативних складних слів у мові більшість; у цьому випадку
поєднання один компонент впливає на другий. Координативні
складні слова утворюються без істотного впливу значення одного
компоненту на інший.

Субординативні складні слова — це такі слова, складові части-
ни яких структурно і семантично взаємозалежні, не дорівнюючи
при цьому одна одній. Головну частину субординативних компози-
тів складає прикметник: bullet-shaped, short-sided. У такому склад-
ному слові сполучено коротку визначену граматичну структуру
і семантичний зміст. Конструкція цього слова компресована, за
своєю природою воно складно-похідне, і тому його інколи назива-
ють парасинтетичним.

Висновок. Сутність складного слова полягає у вираженні одно-
го поняття, хоча поєднання окремих словотворчих елементів залу-
чає неоднаковий обсяг їх лексико-семантичного значення.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНЛГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
У АФРОАМЕРИКАНЦІВ

Йовенко О. М.
І курс, група ПР-19М/1, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач

Мета дослідження — Ебоніка діалект англійської мови, пошире-
ний серед афроамериканського населення Північної Америки.

Матеріалом для дослідження — є історія формування афро-аме-
риканського варіанту англійської мови. Та інформація з різних
інформаційних платформ та інтернет видань.

Теорії походження афро-американського сленгу, специфічні
риси його фонологічної системи, а також його значення в процесі
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міжнародної комунікації. До речі, відомо, що велика кількість лек-
сичних одиниць американського варіанту англійської мови була
запозичена з афро-американського сленгу і культура афроамери-
канської спільноти має значний вплив на сучасну молодіжну поп-
культуру, тому дослідження особливостей цього варіанту англій-
ської мови є надзвичайно актуальним для мовознавців та педагогів.

Історія виникнення, розвитку та становлення Афроаме -
риканського варіанту англійської мови та його роль в сучасному
американському суспільстві — досить складна тема, в якій перети-
наються лінгвістика, історія культури, політика, соціологія, психо-
логія, філософія та інші дисципліни. Лінгвісти й досі не можуть
прийти до спільної точки зору стосовно значення та статусу Black
English — одні вважають його діалектом, інші стверджують, що це
ніщо інше як жаргон афро-американських гетто, а деякі взагалі
стверджують, що це окрема мова. Проте, незважаючи на дискусії
науковців, неможливо заперечувати той факт, що Афро-американ-
ський варіант англійської мови проникає у всі сфери мови через
масову культуру, брейк, хіп-хоп, реп тощо і має величезний вплив
на формування американської англійської в цілому. Варто зазначи-
ти, що досить мало літератури, яка присвячена вивченню даної
теми, і, в основному, вона була опублікована в останні роки. На
сьогоднішній день величезну допомогу у дослідженні даної теми
надає мережа Інтернет, де можна знайти велику кількість докумен-
тів та відеоматеріалів, які дають змогу ознайомитися з особливостя-
ми цього варіанту англійської мови.

Афро-американським діалектом спілкуються в різних частинах
світу: США (Гаваї, Південна частина країни), Африка (Гамбія,
С’єрра-Леоне, Гана, Того, Нігерія, Камерун), Західна Індія, Гвінея,
Північна частина Австралії, Ямайка, Великобританія тощо. Тема
Ebonics стала об’єктом глузувань, темношкірих американців поча-
ли зображувати злочинцями, наркоторговцями, дурними, ліниви-
ми та не амбіційними людьми. А спробу затвердити Ebonics в якос-
ті мови викладання назвали офіційним підтвердженням
інтелектуальної неспроможності темношкірого населення.

Досить часто зустрічаються випадки редукції кінцевої приго-
лосної: test — tes’, desk — des’, left — lef’, respect — respec’, stopped —
stop’, hand — han’, old — ol’. Також часто беруть слово і використо-
вують його в протилежному значенні, наприклад: stupid (тупий) —
«хороший»; образливе слово nigga (нігер) в процесі спілкування між
темношкірими набуває значення «товариш, брат, свій»; fat (товстий,
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огрядний) — проте його інколи пишуть phat — в середовищі афро-
американців означатиме «крутий»; dope (наркотик) також набуває
цілком протилежного значення — «відмінний, чудовий» тощо.

Висновок: Афро-американський варіант англійської мови — це
один із діалектів American English, який використовується афро-
американським населенням в певному середовищі та при певних
обставинах. Як й інші американські діалекти, Афро-американ-
ський діалект є систематичним варіантом мови, який відрізняється
від інших діалектів фонетикою, лексикою та граматикою.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Карапота Д.
VІІ курс, група ПР19М/1, спеціальність «Переклад»

Науковий керівник: Коромисел М. В., ст. викладач

Проблематика перекладу німецьких фразеологічних одиниць
у сучасному перекладознавстві посідає одне з провідних місць.
Актуальність дослідження полягає у необхідності поглиблювати,
розширювати знання в галузі вивчення фразеології та перекладу
німецьких фразеологізмів українською мовою.

У мовознавстві проблема перекладу фразеологічних одиниць роз-
глядається у багатьох дослідженнях. Серед них слід виокремити робо-
ти П.Л. Коробки, В.С. Виноградова, А.В. Куніна, П.П. Лит ви нова.

Для досягнення максимальної адекватності при перекладі фра-
зеологізмів з німецької на українську перекладач повинен уміти
користуватися різними видами перекладу. Розглянемо найпошире-
ніші з них.

1. Еквівалент, тобто наявний в українській мові адекватний
фразеологічний зворот, що збігається з німецьким зворотом за
змістом і образною основою.

2. Аналог, тобто такий український стійкий зворот, що за зна-
ченням адекватний німецькому, але за образною основою відрізня-
ється від нього повністю або частково.

3. Описовий переклад, тобто переклад шляхом передачі змісту
німецького звороту вільним словосполученням. Описовий переклад
застосовується тоді, коли в українській мові відсутні еквіваленти
й аналоги.

4. Антонімічний переклад, тобто передача негативного значен-
ня за допомогою стверджувальної конструкції або навпаки.
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5. Калькування. Цей метод застосовується в тих випадках, коли
перекладач хоче виокремити образну основу фразеологізму, або
коли німецький зворот не може бути перекладений за допомогою
інших видів перекладу.

6. Комбінований переклад. У тих випадках, коли український
аналог не повністю передає значення німецького фразеологізму
або ж має інший специфічний колорит місця й часу, дається каль-
кований переклад, а потім іде описовий переклад та український
аналог для порівняння.

Допускаючи повне або часткове калькування в окремих випад-
ках, перекладач виключає будь-яку можливість використання буква-
лізмів, тобто невиправданих дослівних перекладів, що спотворюють
зміст німецьких фразеологізмів або не відповідають нормам сучасної
української мови. Фразеологічні одиниці широко використовуються
в літературі всіх стилів. Професійний перекладач не повинен допус-
кати неточностей у перекладі того або іншого фразеологізму. Без
знання фразеології неможливо оцінити яскравість і виразність мов-
лення, зрозуміти жарт, гру слів, а іноді й зміст усього висловлювання.

Існує декілька можливих способів перекладу фразеологічних
одиниць:

1) дослівна відповідність (еквівалент): Bei Nacht sind alle Katzen
grau (Вночі всі коти сірі);

2) адекватний відповідник: Eile mit Weile. (Хто спішить, той
і лю дей смішить);

3) калькування: Ein Kalb darf kein Kalb bleiben. (Не увесь час
теляті телятком бути);

4) псевдоприслівна відповідність: Die Hand bleibt ьber, die nach
dem Schatten greift. (Свою тінь не доженеш);

5) описовий переклад висловлювання:
а) ein Auge zudrьcken — закривати око;
б) die Achseln zucken — знизувати плечима;
в) die Nase rьmpfen — морщити носа;
г) auf groЯen FuЯe leben — жити на широку ногу;
д) an der Nase fьhren — водити за носа.
Існують різні погляди на розділення трансформацій на види,

але більшість авторів сходяться в одному, що основні види транс-
формацій — це граматичні та лексичні.

Отже, фразеологія — досить складне явище, вивчення якого
ви магає особливого методу дослідження, а також використання
можливостей інших наук — лексикології, граматики, стилістики,
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фонетики, історії мови, історії, філософії, логіки, країнознавства
тощо. Для перекладу фразеологізмів важливий ступінь їх семантич-
ної спорідненості та їх функції у тексті. Ці дві релевантні ознаки
виявляються тісно пов’язаними між собою.

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ЕТИКЕТ ТА ІМІДЖ ПЕРЕКЛАДАЧА

Карапота Д. Б.
V курс, група ПР-19-1М, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач

Перекладацький етикет — це звід писаних і неписаних правил
поведінки перекладача при виконанні ним своїх професійних
обов’язків, а також у взаємовідносинах з колегами, замовниками
і перекладацькими агентствами.

Загальний перекладацький етикет включає наступні елементи:
– виконання перекладів вчасно з належною якістю;
– сумлінне ставлення до всіх своїх обов’язків;
– пунктуальність (при усному перекладі);
– дотримання дрес коду;
– ввічливе і коректне ставлення до всіх присутніх на заходах.
Робота перекладача передбачає особисту присутність на захо-

дах різного рівня, що вимагає не тільки відмінного володіння про-
фесією, а й чіткості власних дій.

Варто зазначити, що в поняття «Імідж перекладача» входить не
тільки його зовнішній вигляд, а й те, що приховано всередині. Адже
не тільки зовнішній вигляд може привабити людей не тільки слуха-
ти, а й з точністю почути вас. Саме тому, важливою складовою,
перш за все, є саме тембр голосу і його тональність у перекладача.
Ваші вирази чіткі, стримані, але при цьому точні і доцільні, щоб
кожна персона на тому чи іншому заході могла вас розуміти і помі-
тити. Варто надавати серйозне значення тому, що перекладача це
персона соціуму, є прямим учасником всіх дій, а отже він повинен
будувати в собі правильні манери поведінки. Ніколи не підвищува-
ти тон чи робити вигляд людини, яка займає набагато вище поло-
ження за присутніх гостей, оскільки іноді настають моменти спіл-
кування з людьми і без посередників. А тому харизматичний
перекладач завжди буде високо цінуватися.

Також, персональний імідж перекладача буде складати його
освіченість. Пройдений вами шлях буде свідчити про певний статус
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і престижність. Тому, освіта дійсно впливає на ваше положення
в світі. Не варто про це забувати.

Щодо зовнішнього вигляду, то він повинен бути стриманим, як
для жінок, так і для чоловіків. Але і тут не все так просто. Дизайн
одягу для перекладачів створюється, переважно, в Європі або на
Сході з ціллю його демократизації, щоб кожна країна світу мала свій
унікальний вигляд будь-якого типу представників перекладацької
діяльності. З введенням цих правил зникла потреба додаткового
пояснення цілі візиту кожної персони на заходах, яка приймає
участь в дискусіях. Як наприклад: звідки прибув перекладач, яка
його ціль, які є заборони в розмовах чи діях аби уникнути конфлік-
тів і т.д. Це цілий окремий світ, але його важливість надзвичайна.

Такі жорсткі, для когось, міри вигадані не даремно. Оскільки
робота перекладача — донесення правильно структурованого пере-
кладу, першочергово. Ваш зовнішній вигляд ніяк не повинен відво-
лікати людей від суті справи. Тому всі вище перераховані міри,
будуть запобігати появі певних проблем чи дискомфорту у всіх
навколо. Все це будує повну картину вашого представництва клю-
чових осіб тієї країни, від якої ви проводите свій виступ.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 
ТА ПРАГМАТИКА ЕМОЦІЙ ПОБУТОВОГО СЛЕНГУ

В МІЖКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

Карасьова А. О.
група ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»

Інститут філології та масових комунікації Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач кафедри

української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Вже не одне десятиліття перекладачі, лінгвісти, психологи, со -
ціологи і культурологи досліджують такий феномен, як сленг. Цей
факт пояснюється безперервним процесом поповнення лексично-
го складу мови. Вивчення наукової літератури, а також досліджен-
ня конкретних проявів сленгу в побутовому мовленні носіїв англій-
ської мови дозволили виділити основні властивості сленгу, до яких
можна віднести наступні:

1) Сленг — це не літературна лексика, тобто слова і словоспо-
луки, що перебувають за межами літературної англійської мови
(Standard English) з точки зору вимог сучасної літературної норми.
Наприклад: «He’s a rad kid» — «Він балдьожний чувак.»
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2) Сленг — це лексика, що виникає і вживається перш за все
в усній мові, наприклад: «Do you wanna gimme that?» — «А нумо, дай
ту штуку.»

3) Сленг — це емоційно забарвлена лексика.
4) Фамільярне емоційне забарвлення багатьох слів і виразів

сленгу відрізняється великою різноманітністю відтінків (жартівли-
ве, іронічне, глузливе, зверхнє, зневажливе, грубе, вульгарне і так
далі). Наприклад: «Just look at this quail, isn’t she lovely?» — «Ти лише
поглянь, яка кльова чувіха!» «There’s a nabber who wants to talk to
you» — «Тут один мент хоче поговорити з тобою.» «She’s such a total
zod» — «Вона дуже неприємна чувіха.» «Tell that stupid shit to get out
of here or I’ll bust him one» — «Скажи цьому козлові, аби він звалю-
вав, або я йому в морду дам».

5) Сленг включає різні слова і словосполуки, за допомогою
яких люди можуть ототожнювати себе з певними соціальними
і професійними групами:»cop», «slop» або «copper» — «поліцей-
ський», «dick» — «детектив».

Найбільші труднощі при перекладі сленгових одиниць як з іно-
земної мови на мову перекладу, так і навпаки, полягають в тому, що
сленг, особливо молодіжний, є найрухомішим шаром лексики
й жоден словник нових слів не в змозі наздогнати розвиток мови
в цій сфері. До того ж, багато лексичних одиниць сленгу дуже
недовговічні та швидко виходять з вживання. Словники їх просто
не встигають зареєструвати. Таким чином, найбільша складність
у роботі зі сленгом — знаходження сучасних еквівалентів.

Таким чином, при перекладі сленгу, в тому числі молодіжного,
який виник на основі реалій окремої країни, доводиться вдаватися
до: описового перекладу; до запозичення слів на основі трансліте-
рації з описовим перекладом.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРКЛАДУ ПАТЕНТІВ 
ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Кліпко Т. В.
група ЗПР-18-М, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри української

мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Переклад патенту має свої особливості. Ці стилістичні особли-
вості перекладу патенту вимагають від перекладача дотримання
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певних норм, що слугують немов додатком до загальних правил
повного письмового перекладу. Але перш ніж сформулювати ці
норми у вигляді інструкції по повному письмовому перекладу
патенту, з’ясую, що таке патент і чому кожний технічний перекла-
дач і кожний фахівець в галузі науки і техніки повинен уміти пра-
цювати з патентом і з іншими видами патентної літератури.

Технічний переклад — це переклад, що використовується
з метою обміну науковою і технічною інформацією. Змістом обмі-
ну є те нове, що з’являється в галузі науки і техніки. А все нове, що
з’являється в цій сфері за кордоном, офіційно оформляється
у вигляді патенту. От чому перекладач повинен уміти працювати
з патентною літературою, головною формою якої є патент.

Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(ВОІВ) є нормативними документами, що стосуються інформації
та документації в галузі промислової власності і містять правила та
рекомендації щодо уніфікованих методів представлення патентної
інформації на різних носіях.

Стандартами ВОІВ регламентуються: форма та зміст патентних
документів; правила їх індексування, класифікування і кодування;
зміст та структура офіційних бюлетенів і покажчиків до них; харак-
теристики матеріальних носіїв інформації тощо.

Застосування стандартів відомствами інтелектуальної власнос-
ті сприяє гармонізації та уніфікації патентної документації з міжна-
родними нормами, забезпечує ефективне міжнародне співробіт-
ництво в сфері патентної документації та стандартизації, сприяє
подоланню мовного бар’єру.

Отже, у вузькому, юридичному значенні слова патентом нази-
вається свідоцтво, яке видається винахіднику або його правонас-
тупнику на право виняткового використовування винаходу. Проте
в царині технічного перекладу словом «патент» користуються
в ширшому значенні, позначаючи ним насамперед опис винаходу,
на основі якого видається свідоцтво, тобто словом «патент» позна-
чають те, що, власне, і підлягає перекладу. Патент як офіційне сві-
доцтво не перекладається і існує в єдиному примірнику, а опис
винаходу до нього розмножується і розсилається в інші країни.
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INSPIRING STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES
TO TAKE UP A LANGUAGE

Клейман О.
ІV курс, група ПР-41, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., ст. викладач

Every year thousands of language learners struggle with the additional
challenge of a learning disability. In England alone, there are more than
229,000 school students with special education needs (SEN), with many
going on to successfully take qualifications in French, Spanish and German.

SEN covers a wide range of learning disabilities, from mild dyslexia
to severe, non-verbal autism.

The purpose of the work is to get acquainted with the methods of
teaching foreign languages for students with special needs described in
various sources.

Dyslexic students often lack confidence and self-esteem. Conviction
in successful learning is a necessary component for all SEN students.
A teacher should understand student’s learning aim (more speaking or
writing). There are spell-checkers and apps that recognize what person
trying to type, in this modern world. A teacher can set slightly different
goals for dyslexic students, in terms of what they need to achieve.

Written side of language learning can be played down if a dyslexic
student is struggling. One of teacher’s main task is help such students
enjoy the language. A teacher should not take away the written world, but
maybe don’t assess the dyslexic students in it.

Multi-sensory teaching techniques are particularly effective for dysle-
xic students. Hearing it, seeing it, saying it, writing it, doing it, acting it out.
Slowing down the language helps as well. Slow it down for the learning
stage, and once they become familiar with the language, then speed it up.

For language learners with more severe disabilities, however, it can be
easy to assume that learning a second language may be too challenging.
But it’s always worth letting people try.

Introducing SEN students to foreign cultures — to the food, the clot-
hes, the art — also is very well.

A child with autism really enjoys grammar — they like the regularity
of it and the way it goes together. They often enjoy speaking the language
less; a lot of them don’t see the point. Therefore, such students should
focus on grammar. And the remaining aspects of language proficiency are
discreetly connected to classes.
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The analysis of the above methods showed that even for pupils with
the most severe disabilities, being exposed to another language could
always be a positive experience. It is important not to underestimate stu-
dents with special needs.

ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОСТОРІЧЧЯ 
B АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Клейман О. О.
IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Пекреклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач

Актуальність теми: культурні, історичні, територіальні розбіж-
ності між українською та англійською мовами та інші позамовні
фактори, які відображаються у просторіччі, створюють іноді нездо-
ланний лінгвокультурний бар’єр для перекладача.

Мета: розібратись в особливостях відтворення англійською
мовою українського просторіччя у процесі перекладу.

Основний матеріал: Більшість мовознавців вважають, що про-
сторічна лексика стоїть поза літературною нормою, але активно
вживається в побутовому мовленні й у художній літературі як сти-
лістичний засіб надання зневажливої, іронічної, грубуватої харак-
теристики зображуваному [Ганич 1985, 227], «як засіб мовленнєвої
характеристики персонажа з певного соціального середовища», «з
гумористичною і сатиричною метою» [Ганич 1985, 342].

Без точного визначення нестандартної лексичної категорії
«просторіччя», виникатимуть труднощі у процесі перекладу просто-
річчя англійською мовою, і це є основною проблемою. Тому пере-
клад цієї лексичної категорії в деяких випадках є надто складним,
а навіть неможливим. Проте нехтувати такою стилістичною особли-
вістю оригіналу не можна, оскільки це може призвести до спотво-
рення художнього твору, позбавлення індивідуальності мови героїв
та автора [Федоров 1983]. Мова героїв стає гладенькою, літературно
правильною, але сухою, безжиттєвою [Петров 1962, 71–96].

Розглянемо основні труднощі, які виникають при перекладі
українського просторіччя англійською мовою.

Першою причиною труднощів перекладу є розходження складу
лексико-семантичних груп слів: англійські слова, які відповідають за
своїм основним значення українським, але не мають експресивно-
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просторічних лексико-семантичних варіантів, не можуть бути
використані в перекладі.

Друга причина ускладнень під час перекладу українського про-
сторіччя англійською мовою — це розбіжність прагматичних компо-
нентів значення слів, еквівалентних за своїми основними лексичними
та семантичними варіантами. Основою для лексикосемантичного
варіювання є прагматичні компоненти значення того чи іншого
просторічного слова, тобто семантичні асоціації або конотації, які
пов’язані з культурними традиціями.

Висновок: Таким чином, завдання перекладу українського про-
сторіччя англійською мовою є комплексним і враховує основне
значення слова літературної мови, від якого утворена ця нестандар-
тна одиниця, спосіб її утворення і прагматичні компоненти значен-
ня, а також денотативне і конотативне значення просторічної оди-
ниці. Важливо також пам’ятати про чинник часу.

Література
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ
В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Коптенко А. Ю.
IV курс, група ПР 16/1, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач

Актуальність теми: професійна підготовка перекладачів у Ве ли кій
Британії та їхнього працевлаштування після закінчення університету.

Мета: особливості вищої професійної освіти майбутніх пере-
кладачів Великої Британії, напрями їхньої професійної підготовки.

У сучасному світі, де інформаційні та фінансові зв’язки стали
більш вільними, товари та послуги, є доступними навіть з іншої
частини світу. Професія перекладача також набула чималих змін.
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Відстані та національні кордони зникають, а полімовність залиша-
ється. З кожним роком ринок перекладачів зростає приблизно на
30%, особливо є потреба в технічному перекладі.

У Лондонському університеті іноземних мов програма підго-
товки перекладачів розрахована на три роки. Під час навчання за
програмою підготовки перекладачів студент повинен обрати один
з обов’язкових курсів. На першому курсі студент вивчає дві інозем-
них мови та спеціальну дисципліну. Другий курс вимагає вивчення
однієї іноземної мови та двох спеціальних дисциплін. Після завер-
шення останнього року навчання студент складає письмово дер-
жавний іспит, який полягає у здійсненні перекладу складних тек-
стів, написати твір і скласти іспит англійською мовою. Після іспиту
протягом 90 хвилин студент повинен дати відповідь на загально-
мовні запитання. Але при іспиті подається більш складний матері-
ал де потрібно перекласти на англійську мову і навпаки. Іспит
з другої іноземної мови, що вимагає письмовий переклад другою
іноземною і навпаки та диктант, студенти складають на передос-
танньому році навчання. Також мають можливість здати іспит на
усного перекладача. Як статистика яка введеться британськими
університетами, після закінчення інституту та отримання диплому
випускник подає до суду заяву щодо прийняття присяги, після при-
йняття присяги перекладач-початківець отримує печатку, що під-
тверджує його як спеціаліста. Важливим для розвитку професії
перекладача є те, що у Великій Британії існує добре налагоджена
система професійних асоціацій та об’єднань перекладачів.

Висновок: Описуючи загалом стан професійної освіти перекла-
дачів у Великобританії вживають необхідних заходів для того, щоб
підвищити престижність цієї професії. Постійна співпраця
з Європейським Союзом, країнами Східної Європи, Азії і США
сприяє заохоченню молоді до вивчення іноземних мов, культури
і національних особливостей народів Європи та інших країн.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР

Лістовський В. В.
IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Пекреклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач

Актуальність теми: пояснюється потребою в дослідженні абре-
віатур як невід’ємних складових текстів, які динамічно розвива-
ються разом з процесом поширення новітніх технологій.

Мета: дослідити абревіатури в англомовних текстах та проана-
лізувати їх особливості перекладу

Людина завжди намагається поліпшити собі життя, винаходячі
різні нові інстументи, прилади та предмети комфорту. Схожі речі
відбуваються і в мові, ми «винаходимо» все нові і нові слова, або
заміняємо їх скороченнями та абревіатурами. Переклад абревіатур
може викликати труднощі, адже спосіб транслітерації в перекладі
абревіатур просто неможливий. Переклад цих елементів потребує
розшифрування значення кожної букви, перекладу її, і зашифру-
вання, або пошуку аналогу цієї абревіатури, яка буде містити в собі
таку ж саму інформацію.

Абревіатури в свою чергу теж входять до лексичних скорочень.
З приведених прикладів (ALGOL (Algorithmic Language) — Алгол;
LISP (List Processing) — Лисп; FORTRAN (Formula Translation) —
Фортран) виходить, що для утворення акронімів використовуються
частини слів, що входять до складу початкових термінологічних
груп або корелят. На відміну від акронімів, для утворення звуковер-
бальних абревіатур використовується лише перші літери слів, що
входять до складу початкових термінологічних груп: FOB — free on
board; ASAP — as soon as possible.

У кожній сфері діяльності існують свої скорочення.
Перекладач, який спеціалізується в тій або іншій галузі, повинен
слідкувати за появою нових абревіатур і поновлень свого активно-
го словника. Наприклад, до сфери міжнародних фінансових інсти-
тутів відносяться такі скорочення, як:

BOP — Balance of Payments (платіжний баланс); CCFF — Com -
pen satory and Contingency Financing Facility (Механізм Ком пен са-
ціонного і Надзвичайного Фінансування, МКНФ); CPI — Consumer
Price Index (Індекс цін споживача, ІЦС); EFTA — European Free
Trade Association (Европейська асоціація вільної торгівлі, ЕАВТ);
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EMC — European Monetary System (Европейська валютна система,
ЕВС); IBRD — International Bank for Reconstruction and Development
(Міжнародний Банк Реконструкції і Розвитку, Всесвітній Банк);
IMF — International Monetary Fund (Міжнародний валютний фонд,
МВФ); VAT — Value Added Tax (Податок на додану вартість, ПДВ).

Висновок: отже згідно вищесказаного, переклад абревіатур не
є такою легкою задачею, і в світі з кожним днем буде їх все більше
і більше. Перекладачу ж потрібно добре орієнтуватися в тій сфері,
де саме він працює та слідкувати за появою нових абревіатур.
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НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ МОВИ

Лістовський В.
IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Пекреклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ожема І. С., ст. викладач

Навчання людей з особливими потребами рідної мови потре-
бує спеціального підходу. Основне навантаження під час навчання
людей з вадами слуху спрямовується на зорове сприйняття.
Найголовнішим інформаційним каналом сприймання мови
у людей з вадами слуху є читання по губах. Але, згідно з досліджен-
ням психологів, психолінгвістів, дефектологів, цього недостатньо
для сприймання інформації. Людина з вадами слуху, навчена вимо-
ві слова, використовує м’язову пам’ять мовного апарату для роз-
шифрування побаченого, що дає змогу ідентифікувати слово. При
всьому вище описаному стає зрозуміло, що вимова потрібна не
тільки для вимови, але й для сприйняття вимовленого слова.

Розбираючи смислові помилки учнів (сьомий клас) відомий
вчений-сурдопедагог А.М. Гольдберд наводила наступні показові
приклади. Прикметник «голий» учні розуміли як «без сукні» й за
аналогією до нього вираз «голі стіни» тлумачився як стіни, на яких
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не висять сукні. В інших випадках цей вираз тлумачився як стіни
без шпалер, непофарбовані, небілені стіни, стіни, які обвалилися.

Вираз «золоті руки» розумівся як руки, які мають якісь золоті
прикраси; «золоті слова» — як слова, що означають якісь золоті речі
(обручку, браслет, і т.д.). Пояснюється все це тим, що людина з ура-
женим слухом, яка вивчає слово «золотий» розуміє його як «зроб-
лений із золота» і не уявляє його в іншому значенні.

Вчені-дефектологи давно помітили, що під навчання людей із
ураженим слухом рідній мові в конкретних принципових рисах та
в багатьох деталях схоже з вивченням іноземної мови людиною, яка
чує. Цей збіг породжений тим, що в обох випадках навчання про-
ходить у цілеспрямованому, спеціально організованому навчально-
му процесі та в умовах, коли учень виключений із зовнішнього мов-
ного середовища. Тут ще присутня принципова різниця в тому, що
в учня, який чує, вже сформована вимова.

Отже, вивчення людиною з вадами слуху як рідної, так й іно-
земної мов — складний процес, що потребує особливого підходу
й спеціальних умов. 

ПЕРЕКЛАД НАЗВ НІМЕЦЬКИХ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ

Лещенко А. В.
V курс, група ПР 19М/1, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Коромисел М. В., ст. викладач

У роботі розглядаються питання перекладу назв німецьких
художніх фільмів українською мовою. Виділено наступні прийоми
перекладу: буквальний / дослівний переклад, трансформація, част -
кова або цілісна заміна. Наводяться приклади перекладу назв філь-
мів з німецької мови на українську мову.

В наш час у світі кіноіндустрії панує жорстка конкуренція, тому
якісний переклад назв фільмів дуже важливий, оскільки він виконує
атрактивно-рекламну функцію і є «візитною карткою» будь-якого
фільму. Порівняльний аналіз назв німецьких фільмів і їх переклад
українською мовою дозволяє нам говорити про те, що при роботі
з назвами фільмів перекладачеві необхідно адаптувати створені
в іншомовній дійсності тексти в слов’янську культуру з урахуванням
мовних, когнітивних, ціннісних установок масового адресата. З цією
метою широко використовуються описані нижче стратегії:

Буквальний переклад є найбільш простою стратегією, основними
прийомами якої є: транслітерація, транскрипція та калькування.
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Здебільшого таку стратегію перекладу застосовують під час перекладу
фільмів, які не містять неперекладні іншомовні культурні реалії: «Der
Name der Rose» — «Ім’я рози» (1986), «Das Experiment» — «Екс -
перимент» (1993), «Der Tunnel» — «Тунель» (2001). Подібна ситуація
спостерігається і при таких прийомах, як транскрипція та трансліте-
рація для власних імен: «Ludwig» — «Людвіг» (1972), «Der Himmel über
Berlin» — «Небо над Берліном» (1987), «Khodorkovsky» — «Ходор ков -
ський» (2011), «Victoria» — «Вікторія» (2015).

Трансформація — це наступна стратегія, застосування якої необ-
хідно з метою смислової, жанрової або лінгвокультурологічної адап-
тації назв іноземних фільмів. Завданням такої трансформації є під-
вищення комерційної привабливості перекладного матеріалу та
збільшення попиту на художню продукцію. Трансформація назви
може реалізуватися за допомогою прийомів додавання, опущення та
заміни слів: «Lola rennt» — «Біжи, Лоло, біжи» (1998), «Sophie
Scholl — Die letzten Tage» — «Останні дні Софії Шолль» (2005).

Ампліфікація (додавання) характеризується тим, що в тексті пе -
рекладу збільшується кількість слів. Додавання слів може бути
пов’я зане з тим, що інформація, яка міститься в назві, зрозуміла
лише іноземній аудиторії і не зрозуміла для україномовної: «Wer -
ner — Beinhart!» — «Вернер. Твердий як кістка» (1990), «K-PAX» —
«Планета Ка-ПЕКС» (2001).

Опущення слів або виразів — це явище прямо протилежне дода-
ванню. Опущення можуть бути викликані особливостями мови, сти-
лем перекладу, а також мимовільними, без стилістичних значень тав-
тологіями, які іноді з’являються в оригіналах, крім того відмінностями
в національних традиціях: «Helden — Wenn Dein Land Dich braucht» —
«Герої» (2013), «Who Am I — Kein System ist sicher» — «Хто я» (2014).

Цілісна заміна — це спосіб перекладу, при якому повністю замі-
нюється назва фільму, спираючись на його зміст. Ця стратегія є різ-
новидом смислового розвитку, де трансформація відбувається вже
цілісно, а не за елементами і використовується в тому випадку, коли
неможливо передати прагматичний сенс вихідного тексту і дово-
диться вдаватися до повної заміни назви фільму, оскільки він
є неперекладним поєднанням слів: «Der Untergang» — «Бункер»
(2004), «Keinohrhasen» — «Красунчик» (2007), «Rubinrot» — «Тайм -
лесс. Рубінова книга» (2013).

Таким чином, особливість перекладу назв іноземних художніх
фільмів актуальна й важлива тема. Перекласти назву фільму так,
щоб вона звучала так само влучно як і вихідний варіант — це свого
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роду талант. Для цього перекладач повинен не тільки володіти
знанням іноземної та рідної мов, але також враховувати екстралін-
гвістичні фактори, мати багату уяву і творчі здібності, щоб мати
можливість донести до аудиторії загальний зміст картини, дати уяв-
лення про жанр фільму і зацікавити якомога більше людей.

ОБЕРЕЖНО, АНГЛІЙСЬКІ ШАХРАЇ! 
СЛОВА, ЯКІ МОЖУТЬ ВВЕСТИ В ОМАНУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

Лещенко А. В.
І курс, група ПР-19-1М, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач

Будучи носієм української мови та вивчаючи англійську мову,
ви можете рано чи пізно зустріти англійські слова, які вам знайомі.
Іноді ці слова містять значення, які ви можете їм дати, але іноді ці
слова можуть вводити в оману. Такий тип слів називають помилко-
вими друзями перекладача!

Помилкові друзі в мові — це слова, написані однаково або
майже однаково англійською або українською мовами, але мають
різні значення. Тому завжди звертайте увагу на слова, які, як ви
припускаєте, вже знаєте, тому що, в гіршому випадку, вони можуть
збити вас з пантелику.

Існує чотири різних типи цих, так званих, шкідливих слів: син-
хронні міжмовні (synchronic interlingual), діахронічні внутрішньомовні
(diachronic intralingual), діахронічні міжмовні (diachronic interlingual)
і синхронні внутрішньомовні (synchronic intralingual) помилкові друзі.

Синхронні міжмовні помилкові друзі фактично означають, що
слова, які легко сплутати, з’являються на двох різних сучасних
мовах. Наприклад, якщо носій української мови погляне на англій-
ські слова «magazine» і «codex» можна припустити, що їх значення
аналогічні до наших «магазин» і «кодекс», але в дійсності слова
повинні бути перекладені, як «журнал» і «старовинний рукопис».

У свою чергу, синхронні внутрішньомовні помилкові друзі
характерні для слів, які мають невідповідне значення, однією і тією
ж мовою. Це відбувається через наявність різних діалектів однієї
мови, або різні версії значень слів. Варто нагадати, що англійська
мова вважається «своєю» не тільки в США та Британії, але також
в Канаді, Австралії, Ірландії, Новій Зеландії.

110

Секція 4      Актуальні проблеми сучасного перекладознавства    



111

Діахронічні міжмовні слова можуть з часом природно розвива-
тися між різними мовами, які використовували одне і те ж слово
в одному контексті (їх називають справжніми друзями). Напри -
клад, candy (цукерка) не можна назвати чітко походження слова,
тому що існує принаймні три мови, звідки його можна було запо-
зичити. Перша мова — французька (від словосполучення sucre
candi — льодяник), друга — перська (від слова qand — цукор), тре -
тя — санскрит (від слова khanda — цукор).

Остання категорія, діахронічні внутрішньомовні помилкові друзі,
це означає, що слова можуть з плином часу приймати різні значення
в одній мові. Наприклад, ambidextrous — прикметник, який викорис-
товується, коли мова йде про те, хто однаково добре володіє обома
руками. Але вперше почали використовувати це слово в англійській
мові в середині XVI століття, воно носило негативне забарвлення:
ambidexter був тим, хто брав хабарі від обох сторін в судовому розгляді,
тому ambidextrous означало «лукавих, брехливий, лицемірний».

Висновок. Хоча неможливо повністю виключити можливість
зробити помилку в перекладі через підлий характер помилкових дру-
зів перекладача, ви завжди можете бути особливо обережні зі слова-
ми, в значенні яких ви не зовсім впевнені. Будьте особливо уважні
в професійних ситуаціях і перевірте значення слів з носіями місцево-
го діалекту. Для багатьох мов також доступні списки найбільш поши-
рених помилкових друзів, на які ви можете подивитися. Але, в ціло-
му, помилки — це дуже природна частина процесу вивчення мови.

ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ-НЕОЛОГІЗМІВ 
У ГАЛУЗЕВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Литвиненко К. О.
IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач

Актуальність теми: Унаслідок швидкого розвитку техніки
в науковому стилі мови з’являються нові терміни — неологізми, які
не встигає зафіксувати навіть самий останній словник.

Мета: визначити способи перекладу англійських термінів-нео-
логізмів.

Для правильного перекладу термінів-неологізмів можна скорис-
татися вже існуючим відповідником у рідній мові, калькуванням,
описовим перекладом, транскодуванням або наявними інтернаціо-
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налізмами: promotion — промоушен — підвищення в званні, просу-
вання товару; surveillance satellite — розвідувальний супутник для
спостереження за наземними об’єктами; rationalization — раціона-
лізація; modernist — модерніст.

Транскрипція заснована на фонетичному принципі, тобто на
передачі українськими літерами звуків англійської назви. Цей спо-
сіб фіксує звучання англійського слова. Методом транскрипції
передаються слова establishment (істеблішмент), tribausm (трайба-
лізм), superman (супермен), bite — байт, joystick — джойстик. Цю
категорію поповнюють також численні наукові терміни sceptron —
скептрон (пристрій для впізнання мовних сигналів шляхом спек-
трального порівняння), а також слова, запозичені з інших мов: a pri-
ori, alma mater, curriculum vitae (CV), a la carte, carte blanche, summit. 

Транслітерація (від лат. trans — крізь, через та litera — літера)
заснована на передачі графічного образу, тобто на підборі відповід-
них букв українського алфавіту. При транслітерації можна спосте-
рігати зсув наголосу. Транслітерація нерадко вживається для відтво-
рення термінів, специфічних для конкретної галузі: web camera —
веб камера, sеrvеr — сервер, роrtаl — портал, slot — слот, adapter —
адаптер, sensor — сенсор. 

Лексика, що не має відповідників у мові перекладу, може переда-
ватись методом калькування (від фр. calque — копія, наслідування):
mаtrіх рrіntеr — матричний принтер, liquid crystal display — РК дис-
плей, flash memory — флеш-пам’ять, тобто створенням нового слова,
словосполучення або складного слова на основі елементів та морфо-
логічних співвідношень вже реально існуючих в англійській мові.

Описовий переклад передає значення англійської лексеми за
допомогою визначення чи пояснення. Пояснювальний переклад
наближений до тлумачення, але залишається перекладом. Прийом
описового перекладу може бути застосований як підставний засіб.
Підставний переклад передбачає підбір еквіваленту в українській
мові, який вже використовується в мові перекладу, але не є в ній
неологізмом. Його об’єднує достатня спільність значень з англій-
ською лексемою: dеluxе — розширена версія програмного пакета,
яка включає додаткові програми чи можливості, frееwаrе — без-
коштовне програмне забезпечення, sоftwаrе — програмне забезпе-
чення: netiquette — нетікет, правила поведінки в мережі Інтернет.

При перекладі неологізмів застосовується також прийом пря-
мого включення, який полягає у використанні оригінального
написання англійського слова в українському тексті: webсторінка,
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on-line-доступ. Використання способу прямого включення може
бути виправданим в тих випадках, коли неологізм неможливо пере-
дати жодним з розглянутих способів перекладу у зв’язку зі специ-
фічністю його звучання або написання: iPad, iPod, Apple.

Висновки: Найбільш поширеними способами відтворення нео-
логізмів є калькування, графічного відтворення, описового пере-
кладу, транскрипції та транслітерації. Перспективами подальших
пошуків у цьому напрямку вважаємо дослідження запозичених тер-
мінів як новітніх технологій з погляду їх структури, семантики, при-
чин виявлення та способів відтворення в перекладацькому аспекті.

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Лялька Ю. Ю.
група ЗПР-18-1М, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри укра-
їнської мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Переклад — це дуже давній вид людської діяльності. Із самого
початку переклад виконує важливу соціальну функцію, даючи
можливість міжмовного спілкування людей. Розповсюдження
письмових перекладів відкрило людям широкий доступ до культур-
них досягнень інших народів.

Розгляд перекладу як особливого виду міжмовної комунікації роз-
криває провідну роль семантичного аспекта в співвіднесеному фун-
кціонуванні двох мовних систем, які складають механізм перекладу.
Зрозуміло, що вивчення смислових відношень між одиницями мови
і мовлення, розкриття поняття «еквівалентність перекладу», представ-
ляє собою одне з найважливіших завдань лінгвістики перекладу.

Проблеми семантики перекладу складають частину лінгвістич-
ної проблематики, пов’язаної з вивченням змістовної сторони
мови, а також їх вирішення в певній мірі залежить від рівня розроб-
люваності загальнолінгвістичних аспектів семантики. В той же час
розгляд семантичних проблем перекладу дозволяє більш повно
описати структуру і функціонування семантичної системи мови.
Існує твердження, що «еквівалентність» є одним з основних понять
не тільки лінгвістики перекладу, а й всього мовознавства.

На основі вивчення великої кількості англо-українських перекла-
дів треба розрізняти наступні основні типи еквівалентних відношень.
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Еквівалентність першого рівня полягає в збереженні тієї части-
ни оригіналу, яка становить мету комунікації (That’s a pretty thing to
say. — Як тобіі не соромно).

Другий рівень еквівалентності характеризується більш повним
відтворенням тексту оригіналу (He answered the telephone. — Він
зняв слухавку).

Третій тип еквівалентності можна охарактеризувати такими
прикладами (Scrubbing makes me bad-tempered. — Від миття підло-
ги у мене погіршується характер).

В окремий тип (4) еквівалентності можна виділити групу пере-
кладів, до якої відносяться наступні приклади (I told him what I tho-
ught of her. — Я сказав йому свою думку про неї).

В останньому типі (5) еквівалентності досягається максималь-
на ступінь близькості змісту оригіналу і перекладу, яка може існува-
ти між текстами на різних мовах (I saw him at the theatre — Я бачив
його в театрі).

Таким чином, аналіз відношень смислової еквівалентності між
оригіналом і перекладом показує, що ці відношення можуть бути
п’яти різних типів. В кожному типі еквівалентності частина змісту
оригінала, яка передається в перекладі, включає інформацію, яка
зберігалася в попередніх типах. Особливістю кожного типа є збере-
ження частини змісту оригінала, яка втрачається в перекладах
попереднього типа. Тому кожний тип еквівалентності може умовно
позначатися тим інформативним комплексом, збереження якого
є специфікою даного типу.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ
МОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Міщанюк Т. О.
I курс, група ПР-19-1м, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач

Мета: розглянути особливості перекладу рекламних слоганів,
їх особливості.

Лінгвістичні дослідження перекладу рекламної комунікації
мають давні традиції в зарубіжній науці, проте в україністиці ця
галузь мовознавчих розвідок почала розвиватися лише в 90-х роках
ХХ ст. Зважаючи на міжкультурний характер рекламної комунікації,
пов’язаний із орієнтацією на особливості відтворення рекламних
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текстів різними мовами, особливого значення набувають принципи
перекладу, розроблені та реалізовані в межах комунікативної лін-
гвістики і відповідно комунікативних аспектів перекладознавства.

Від того, наскільки грамотно створений рекламний текст,
залежить кінцеве рішення споживача про необхідність купівлі
рекламного товару. Рекламний текст містить декілька складових
частин: лінгвістичну, графічну, звукову та багатьох інших. Основним
і найголовнішим елементом рекламного тексту є його заголовок.
Саме він першим привертає увагу і від нього залежить — чи буде
читати споживач повідомлення далі чи ні. Наступним важливим
елементом рекламного послання є підпис до ілюстрації. Підпис
може бути розташований над або під ілюстрацією, і основною його
функцією є — пояснити зміст картинки.

Типовим прикладом є реклама авіакомпанії KLM, салоганом
якої є:

KLM. The reliable airline. — КЛМ. Надійна авіалінія.
Сучасна наука визнає дві основні концепції реклами: куль -

турологічну і маркетингову. Для перекладача рекламних текстів можна
визнати перспективним поєднання обох концепцій. Це дає змогу
врахувати культурологічні особливості, тобто екстралінгвістичні
особливості рекламного тексту, у маркетинговій складовій. Переклад
тексту реклами стає зрозумілим споживачу, носію іншої мови
і дозволяє повноцінно втілити економічну природу реклами.

Для вірного розуміння цитати, алюзії, ідіоми, наведених у рек -
ламі, потрібні загальні фонові знання у одержувача тексту. Напри клад,
щоб зрозуміти гумор рекламного слогану «Digitally yours», необхідно
провести паралель зі стандартною формулою ввічливості ділового
спілкування.

У слогані «A Mars a day helps you work, rest and play» поєднуються
рима та алюзія, де присутнє відсилання до відомого англійського
прислів’я. Перекладач змушений шукати специфічні засоби для
передачі змістових і стилістичних складових оригіналу.

Пошук варіанту адекватного перекладу рекламних текстів
ускладнюють такі лінгвістичні риси:

– наявність лексичних одиниць, які мають декілька значень;
– стилістична забарвленість лексики;
– вживання лексики, для посилення образності, не у прямому

значенні.
Перекладачі рекламних текстів стикаються з труднощами при

передачі оригіналу. При перекладі рекламних текстів перекладачеві
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необхідно враховувати: мету тексту, характер споживача, мовні
якості тексту оригіналу, культурні й індивідуальні можливості мови
в культурному аспекті споживача й багато інших факторів.

Для залучення уваги реклама іноді використовує текст іншої мови.
Використання слів з іншої мови порушує граматичні норми читача,
саме тому і привертає увагу й стає частиною «візуального оформлення»
поряд з кольором і зображенням. Але іноземний текст може також
викликати порушення комунікації, якщо слова незро зумілі. У такому
випадку завдання перекладача використати всі знання теоретичних
основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу.

Отже, варто зазначити, що рекламні тексти повинні містити
чіткі фактичні дані, вони повинні бути вичерпно викладені задля
точного розуміння їх змісту.

СУЧАСНІ СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ 
АНГЛОМОВНОЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ

Мирошниченко А. О.
IV курс, спеціальність «Філологія (Переклад)»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Данилюк Л. В., к. філол. н., 
професор кафедри перекладу та іноземних мов

Інтернаціональна лексика неодноразово була предметом лін-
гвістичних досліджень, проте у перекладацькому аспекті вона ще
недостатньо досліджена, особливо в українському перекладознав-
стві, що і визначає актуальність теми. Мета дослідження — розгля-
нути способи утворення інтернаціональної лексики, її семантику та
особливості перекладу.

Дослідження проведено на матеріалі газетного видання «Kyiv
Post», а саме статтей «Big money: Ukraine releases Hr 1,000 bill» та
«Parliament accepts resignation of Prime Minister Honcharuk» [3; 4].

Як показує аналіз спеціальної літератури, інтернаціональна лек -
сика є окремим спеціальним шаром лексики, найцікавішим аспек-
том досліджень якої є словотвірний та перекладацький [2, с. 25]. За
своєю етимологією інтернаціоналізми рідко бувають стовідсотко-
вими запозиченими словами, оскільки в окремих мовах вони не
є запозиченнями, а для них часто створюються кальки. З лінгвіс-
тичного боку важливим моментом є дослідження етимології інтер-
національної лексеми та способів асиміляції запозиченої лексичної
одиниці у певній мові.
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Як відомо, між одиницями словникового складу двох мов,
у нашому випадку англійської та української, не існує безпосеред-
ньої відповідності. Кожне слово будь-якої мови є неповторним
і специфічним. Однак це не означає, що між лексичними одиниця-
ми української та англійської мов немає нічого спільного. Переклад
інтернаціональної лексеми починається зі спроби віднайти в іншій
мові слова, які співпадають з конкретним словом за смислом. Саме
для перекладу слів використовуються такі способи як транслітера-
ція, калька, транскрипція [1, c. 135].

Переклад за допомогою транслітерації і транскрипції викорис-
товується коли необхідно перекласти англійське слово, яке не має
аналогів в українській мові. можна спробувати відтворити у пере-
кладі форму англійського слова для того, щоб увести в українську
мову лексичну одиницю, що відповідає англійському слову, яке
перекладається. У такому випадку в українській мові з’явиться нове
слово-запозичення. Передати іншомовну форму у перекладі можна
двома способами: транслітерацією і транскрипцією. Наприклад
в статтях газетного видання «Kyiv Post» запозичені слова перекладе-
ні способом транслітерації: banknote (банкнота), method (метод,
спосіб), parliament (парламент), reform (реформа) та транскрипції :
deposit (депозит), business (бізнес), oligarch (олігарх).

Калькування як спосіб перекладу англомовних інтернаціо-
нальних одиниць полягає у дослівному перекладі слова за його
складовими частинами з наступним складанням цих частин в одне
ціле: session, minister, report.

Як показав аналіз частоти вживання різних способів перекладу
англійських інтернаціональних лексичних одиниць, зібраних для
дослідження, найчастіше (86%), застосовуються способи транслітера-
ції та транскрипції, тоді як калька використовується у 14%. Отже, най-
більш вживаними способами перекладу англомовної інтернаціональ-
ної лексики українською мовою є транслітерація та транскрипція.
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ЕВФЕМІЗМИ В АГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ
ДИСКУРСІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Ніконова М. Д.
І курс, група зпр-19-1м, спеціальність «Філологія (переклад)»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ожема І. С., старший викладач

Політичні евфемізми — особлива група евфемізмів, які вико-
ристовуються в політичній комунікації для заміни слів або виразів,
які є на даному історичному етапі розвитку суспільства політични-
ми табу, з метою уникнути прямого зазначення усього, що може
викликати негативну оцінку.

У теорії перекладу описані різні способи передачі лексики, що
не має еквіваленту у мові перекладу, а політкоректні евфемізми
можуть бути співвіднесені з цією групою лексики, так як у багатьох
випадках їх однозначні еквіваленти в українській мові відсутні.

Коротко зупинимося на деяких з них.
1. Транслітерація.
При перекладі політкоректної лексики транслітерацію зазви-

чай доповнює описовий переклад. Цей спосіб характерний для
перекладу назви різних видів дискримінації, а описовий переклад
необхідний для того, щоб зміст політкоректного виразу був зрозу-
мілий україномовному реципієнту.

Наведемо деякі приклади:bodyism/shapeism — бодизм, шей-
пизм — дискримінація через розміри тіла.

2. Калькування.
Спосіб калькування полягає у передачі безеквівалентної лекси-

ки іноземної мови за допомогою заміни її складових частин їх пря-
мими лексичними відповідниками в мові перекладу, наприклад
gender stereotypes — гендерні стереотипи. Переклад політкоректних
евфемізмів за допомогою калькування сприяє запровадженню
нових лексем у словниковий склад української мови, а також більш
повної передачі конотативного значення політкоректних виразів.

3. Спосіб описового перекладу полягає у розкритті значення
лексичної одиниці іноземної мови за допомогою розгорнутих слово -
сполучень, що розкривають істотні ознаки цього явища. Наприклад,
inclusive environment — суспільство, у якому немає будь-якої дис-
кримінації.

Недоліком даного прийому є його громіздкість, але найчастіше
це єдиний можливий спосіб передачі сенсу англійського політко-
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ректного евфемізму. Як приклад можна привести слова, часто вжи-
вані в якості компонентів для утворення політкоректній лексики,
наприклад challenged, impaired.

Наступний приклад взятий з доповіді Барака Обами з приводу
економічного положення США:

«Think about the America that Franklin Roosevelt saw when he loo-
ked out the windows of the White House from his wheelchair — an Ame -
rica where too many were ill-fed, ill-clothed, ill-housed, and insecure».

«Подумайте про ту Америку, яку Франклін Рузвельт бачив
з вікна Білого Дому, сидячи у інвалідному візку — американці пога-
но їли, погано вдягались, погано жили та не були захищені».

4. Наближений переклад (переклад за допомогою аналогу) по ля -
гає у пошуку наближеної за значенням відповідності в мові перекладу
для лексичної одиниці іноземної мови, що не має в мові пере кладу
точних відповідностей. Наприклад, guestworker — робітник-іноземець.

Отже, можна зробити певні висновки:
1. Політичні евфемізми — це емоційно нейтральні слова або

вирази, уживані замість слів і виразів, що є непристойними або гру-
бими. Політична евфемізація являє собою стратегію затушовуван-
ня небажаної інформації, що дозволяє зробити менш очевидними
неприємні факти.

2. Найпоширенішими способами перекладу політичних евфе-
мізмів є: транслітерація, калькування, описовий переклад та пере-
клад за допомогою аналогу.

ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА
В АНГЛІЙСЬКОМУ РЕЧЕННІ

Новицька І. В.
група ЗПР-18-1М, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університет «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач кафедри

української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

У центрі граматичної системи сучасної англійської мови стоїть
дієслово, яке є повнозначною, самостійною частиною мови, що озна-
чає дію, стан, відчуття, процеси мислення. Дієслово в англійській
мові — і за своєю питомою вагою, і за кількістю та способами утво-
рення граматичних форм — безумовно, центральна частина мови, на
відміну від неособових форм українського дієслова — інфінітиву,
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дієприкметника та дієприслівника, — що набагато менше, ніж
в англійській мові, відображають власне дієслівні категорії.

При перекладі граматичних категорій дієслова з англійської
мови перекладачі мають бути обізнаними та мати широкий світог-
ляд. Вони повинні проявити свою винахідливість, креативність,
а також винайти належну стратегію для використання перекла-
дацьких компетенцій, щоб не призвести до неправильного тлума-
чення серед реціпієнтів.

Серйозне вивчення питання перекладу граматичних категорій
дієслова англійського речення — це найкращий спосіб вивчити сві-
тогляд будь-яких мовців, оскільки він відображає як етнологічні,
так і культурологічні особливості мовців. Це не що інше, як збага-
чення рідної мови через запозичення елементів іншої культури.

Існує певна складність аналізу при перекладі граматичних
категорії дієслів. Щоб правильно та точно передати категорію стану
з англійської мови (наприклад, морфологічні форми дієслова),
пояснюється тим, що ця категорія, будучи вираженою морфологіч-
ними формами дієслова, тісно пов’язана із синтаксичним рівнем
мови, на що вказують багато дослідників. Тому це питання потре-
бує уточнення, (одне з поширених визначень стану як граматичної
категорії, що виражає різні відношення між суб’єктом і об’єктом
дії. По-перше, необхідно підкреслити, що йдеться про граматичний
суб’єкт і граматичний об’єкт, а не про семантичний суб’єкт і семан-
тичний об’єкт). Перекладачеві ж слід спочатку глибоко пізнати
джерело та мову перекладу. По-друге, перекладач повинен звикнути
до культурних звичаїв, релігійних переконань й історичного поход-
ження двох текстів, і, нарешті, їй / йому потрібно добре розуміти
тему та домінуючі поняття у тексті.

Чітка стратегія перекладу граматичних категорій дієслова
з англійської мови ще не є визначеною, що дає можливість говори-
ти про мінливість передачі елементів іноземної культури з викорис-
танням різних перетворень та трансформацій при перекладі.
Виходячи з вищезгаданих зразків, можна зробити висновок, що на
сьогоднішній день граматична категорія дієслова залишається
досить складною та недостатньо вивченою сферою в контексті тео-
рії перекладу.
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КОЛЬОРОНІМИ У СКЛАДІ 
АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Нодь Д. О.
група ЗПР-18-1М, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач 

кафедри української мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття. На
сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус
фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика
кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань
належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та пред-
мету фразеології. Нез’ясованою залишається теорія еквівалентнос-
ті, проблема слівності компонентів та інші. Науковий пошук у цих
напрямках продовжується. Досить плідними є дослідження вітчиз-
няних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розроб кою
питань теорії фразеології займалися В.В. Виноградов, Є.Д. Полива -
нов, Л.А. Булаховський, В.Л. Архангельський, В.М. Мокієнко,
М.Ф. Алефіренко, Л.Г. Авксентьєв, М.Т. Демський. Такі лінгвісти
як О.І. Смирницький, О.В. Кунін, Н.М. Амосова, А.І. Альохіна
досліджували фразеологію англійської мови. Серед західних мовоз-
навців слід відзначити Ш. Баллі та Л.П. Сміта.

Характеристика фразеологізмів, до складу яких входять колороніми
Оскільки ФО є мовною універсалією, то можна припустити,

що в будь-якій мові існують фраземи, до складу яких входять назви
кольорів, адже фразеологізми відображають реалії життя. Безсум нів -
но, для кожної мови буде різним психологічне тлумачення кольо-
рів, яке дасться взнаки при перекладі ФО. Розбіжності у сприйман-
ні певним народом довкілля вплинуть на кількість фразем з одним
і тим самим кольором у різних мовах.

Як показало дослідження, в англійській мові найбільшу кіль-
кість становлять ФО з колоронімом black (24,71%). На другому
місці фраземи з компонентом blue (16,86%). Далі у порядку змен-
шення йдуть такі назви кольорів як white (15,01%), red (14,31%),
green (9,47%), yellow (6,47%), rosy, pink (3,24%), gray (2,78%), brown
(2,54%), purple (0,69%), orange (0,23%). Серед ФО зустрічаються
і такі, до складу яких входять два або більше колороніми. Вони ста-
новлять 3,69% проаналізованих фразем. Отже, у фразеологізмах
найчастіше використовуються назви тих кольорів, які за теорією
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Ньютона не існують — чорний та білий. Однак на думку Й.В.Ґете,
чорний та білий є першоосновою утворення інших кольорів: «для
виникнення кольору необхідні світло і морок».

Дослідивши фразеологічні одиниці англійської мови, можна
зробити наступні висновки:

1. Історико-етимологічний коментар дав змогу стверджувати,
що в момент утворення ФО колоронім входить до її складу у своє-
му первинному значенні або, рідше, набуває такого семантичного
відтінку, який приписують значенню самого кольору.

2. Певний відсоток становлять фразеологізми, до складу яких
лексеми на позначення кольору увійшли в прямому значенні. В де -
яких інших випадках психологічне тлумачення кольору було основ-
ним при утворенні значення фразеологізму.

3. Психолого-педагогічний експеримент підтвердив, що вико-
ристання ФО не носить суб’єктивного характеру, їх вживання зале-
жить лише від мовленнєвої ситуації.

АБРЕВІАТУРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Онопрієнко Л.
І курс, група ПР-19-1, cпеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університет «Україна»
Науковий керівник: Григоренко Н. В., ст. викладач

У нашому сторіччі, насиченому інформацією, часу на спілку-
вання та листування залишається все менше і менше. Як би пара-
доксально це не звучало, але чим більшою кількістю інформації
володіє людина, тим більше способів вона шукає для її скорочення
і передачі у більш стислому вигляді. Одним із дієвих способів ско-
ротити слова і вирази є використання абревіатур. Абревіатура (італ.
abbreviatura від лат. brevis — короткий) — слово, утворене скорочен-
ням слова або словосполучення, яке читають по алфавітній назві
початкових букв або по початковим звукам слів, які до нього вхо-
дять. Абревіатури зустрічаються в будь-якій мові світу і виконують
важливу роль. Часом незнання або неправильне використання того
чи іншого скорочення в англійській мові може спричинити доволі
незручну ситуацію або нерозуміння того, що співрозмовник хоче
виразити тією чи іншою фразою. На сьогоднішній день скорочен-
ня зустрічаються всюди: в загальній англійській мові, в діловому
бізнес-листуванні, в смс-повідомленнях і чатах, в міжнародних
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термінах. Багато з них вживаються доволі часто, тому не тільки тим,
хто вивчає англійську мову, але і звичайній сучасній людині варто
знати найпоширеніші з них:

V.I.P. (very important person) — дуже важлива персона;
P.S. (від лат. post scriptum) — після написаного;
BCE (before Common Era) — до нашої ери;
ASAP (as soon as possible) — як можна скоріше;
UNO (United Nations Organization) — ООН;
BTW (by the way) — між іншим;
BRB (be right back) — скоро повернуся;
TTYL (talk to you later) — поговоримо пізніше, до зв’язку;
AKA (also known as) — також відомий як;
TIA (thanks in advance) — спасибі заздалегідь.
Написання ділових листів і складання бізнес-листування на

сьогоднішній день потребує якісного вивчення і ретельного підхо-
ду. Труднощі полягають зокрема в тому, щоб правильно вжити те чи
інше скорочення, а також в специфіці бізнес-лексики. Однак, як
і в будь-якій сфері вивчення мови, знання і трохи практики допо-
можуть подолати будь-які труднощі.

Ряд абревіатур вживаються і в усному мовленні:
Mr. (mister) — містер;
Dr. (Doctor) — доктор;
M.D. (Doctor of Medicine) — доктор медичних наук;
Co (сompany) — компанія;
PA (personal assistant) — особистий помічник;
IT (information technology) — інформаційні технології;
IOW (in other words) — іншими словами, інакше кажучи.
Що ж стосується смс-скорочень, то їх існує також багато:
GL (good luck) — удачі;
GB (good bye) — бувай;
BC (because) — тому що;
BW (best wishes) — с найкращими побажаннями;
CYT (see you tomorrow) — побачимося завтра.
Отже, розвиток технологій зумовлює утворення нових лексич-

них одиниць, зокрема за останні десятиліття в англійській мові
виникла величезна кількість абревіатур та абревіатурних одиниць.
Ці лексичні новотвори потребують глибокого вивчення та аналізу.
Саме тому, перспективним є дослідження та аналіз найпоширені-
ших абревіатур, що не тільки є замінниками існуючих слів,
а й базовим матеріалом для подальшого словотворення.
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СВОБОДА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА
КРЕАТИВНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ

Османов С. М.
IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач

Актуальність теми: З позиції основних тенденцій сучасного пе -
рекладознавства, креативність, в першу чергу, це не тільки основа
всіх професійних дій перекладача, але і його основна привілей.
Креативність безпосередньо пов’язана з особистісно-психологіч-
ним портретом перекладача, з його життєвими засадами і накопи-
ченнями, з індивідуальною перекладацько-лінгвістичною компе-
тентністю, і це все впливає в кінцевому рахунку на переклад.

Мета: розібратися як креативність і вміння переформулювати
інформацію впливає на переклад.

Креативність в різних перекладах проявляється зовсім по-різ-
ному, а відповідно будь-який текст перекладу є текст неповторний
і унікальний. В даному випадку пріоритетом стає зміст тексту і його
безпосередня передача, а лінгвістичні характеристики тексту-ори-
гіналу відходять на задній план.

Багато в чому доцільність інтерпретації визначається типом тек-
сту, що перекладається. Наприклад, при перекладі художнього тексту
перед перекладачем постає завдання перевести не просто інформацію,
а художній твір. Безперечним є те, що смислові та лінгвістичні харак-
теристики тексту пов’язані між собою, а також обумовлюються деяки-
ми типологічними особливостями оригінального тексту. Найбільш
вільна в інтерпретації публіцистика. Саме вона сприятлива для роз-
витку креативного мислення перекладача і сприяє індивідуальній лін-
гвістичній свободі при виборі еквівалентів в процесі перекладу. Проте,
публіцистичні тексти частково провокують навіть самих кваліфікова-
них перекладачів на спотворення первинного сенсу тексту-оригіналу.

Кількість можливих інтерпретацій в художньому тексті прак-
тично безмежно, тому дуже часто можна зустріти безліч переказів
одного і того ж літературного твору, причому кожен переклад
обов’язково укладе в собі індивідуальні риси, які відрізняють його
як від оригіналу, так і від інших перекладів того ж тексту.

Всі тонкощі проблеми перекладацької свободи і креативності вба-
чаються на прикладі передачі колокацій. Типовим зразком колока-
ції є стабільні ідіоматичні вирази. Володіючи цілісним значенням,
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стійкі ідіоматичні вирази високо самостійні як текстові одиниці,
але це не означає, що вони не перебувають у складі інших лексич-
них понад одиниць вищого порядку. Особлива увага приділяється
тим типам перекладу колокацій, які вказують на поступове нарос-
тання або ж ослаблення креативності та на різні ефекти індивіду-
альних перекладацьких рішень.

Висновок: Всі стратегічні перекладацькі рішення, що застосо-
вуються сучасними переводчкамі, визначаються лише одним —
активним прагненням до яскравої і експресивної передачі мовних
образів за рахунок логічного і смислового контакту з оригіналом.

Література

1. ESL Business English: The essential guide to Business English Commu ni -
cation — Lucas Burns.

2. Теория перевода. Коммуникативно-функциональный подход. Учеб -
ник — В.В. Сдобников.

3. Особенности перевода с английского языка — И. А. Свирепчук.

АНГЛОМОВНІ ЕПІТЕТИ 
В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ МИКОЛИ ЛУКАША

Пашко С. В.
IV курс, спеціальності «Філологія (Переклад)»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Данилюк Л.В., к. філол. н., доцент, професор

кафедри перекладу та іноземних мов

Вступ. Важливим об’єктом дослідження сучасної лінгвостиліс-
тики є епітет як мовно-виразовий засіб, що відіграє значну роль у тво -
ренні мовної картини окремого індивіда і певної спільноти людей
(територіальної, соціальної, професійної тощо), а також відображає
мовні традиції певної епохи загалом (Онопрієнко, 2002).

Епітет це — художнє означення. У широкому розумiннi епiте-
ті — це будь-яке означення, що вживається для характеристики
предмета думки, для називання ознаки,яка пов’язана з конкретним
текстом, з iндивiдуальним авторським стилем. Друге, вужче, розу-
мiнняепiтета охоплює лише художнi, емоцiйно-образнi означення,
яким властива оригiнальнiсть, нечасте вживання, індивідуальне
змiстове наповнення (Корунець, 2001).

У ході дослідження було проведено перекладацький аналіз ме -
тодом суцільної виборки на основі поезії Роберта Бернса та пере-
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кладах його творів українського перекладача та мовознавця Ми -
коли Лукаша.

Так для дослідження були взяті такі вірші Роберта Бернса як
«Handsome Nelly», «Montgomerie’s Peggy», «Duncan Gray», «John An -
derson», а також «Eppie Ader», «Epitaph on My Father», «Imp rom p tu,
on Mrs. Riddel’s Birthday, in November», « I Burn, I Burn». Епітет han-
dsome Микола Лукаш переклав методом уподібнення як моя люба.
А complete reputation як душевна краса.

Деякі інші переклади методом уподібнення:
gentle air — легке повітря
gaudy dress — пишний одяг
surgly storm — сніжний вітер
slighted love — любов, що зщезає
canty day — розкішне життя
generous friend — нелицемірний друг
piteous case — нещасний випадок
poor Duncan — нещасний Дункан.
Методом граматичної заміни були перекладені наступні епітети:
canty baith як домограй
frosty pow — іній
bonnie brew — чорний чуб
dauntless heart — він не боявся лорда самого
virtue’s side — чеснота
У фразі with his frosty beard епітет було перекладено як в день мо -

розний
Для епітета brilliant gift було взято граматичну заміну і згине зло
forbidden fields — у ту межу
Епітет sic things було перекладано як отрута
Bosom wrings — рана в грудях.
Висновок. Отже, об’єктом дослідження є епітет як мовно-вира-

зовий засіб, що відіграє значну роль у творенні мовної картини
окремого індивіда і певної спільноти людей (територіальної, соці-
альної, професійної тощо), а також відображає мовні традиції пев-
ної епохи загалом.

Література

1. Карабан В.І., МейсДж. Переклад з української мови на англійську мо -
ву. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Вінниця:
Нова Книга, 2003.

2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). —
Вінниця: Нова Книга, 2001.
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3. Онопрієнко Т. Епітет у системі тропів сучасної англійської мови
(Семантика. Структура. Прагматика). — Автореферат — Харків, 2002.

4. Єфімов Л. П Стилістика англійської мови. — Вінниця: Нова Книга, 2004.

ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ 
АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ, 

ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Пірогова Ю. І.
І курс, група ЗПР-19-1М, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач

Сьогодні, ми можемо вважати, що наука є однією з основних
сфер, в якій реалізується домінуюче положення англійської мови
в світі. Протягом довгого часу англійська мова вважається міжна-
родною мовою науки. Це свідчить про те, що для повноцінної
наукової комунікації необхідно вивчення особливостей наукового
стилю англійської мови.

Науковий стиль англійської мови призначений для фахівців,
що володіють відповідними знаннями. Науковий стиль використо-
вується в наукових текстах для викладення результатів наукової та
дослідницької діяльності.

Тому, у даній роботі ми розглянемо питання, що ж таке науко-
вий текст в англійській мові та жанри наукового тексту.

Текст (від лат. textum — сплетення, побудова, зв’язок) являє со -
бою знаково-мовну реалізацію деякої системи інформації. Науко -
вий текст — спосіб репрезентації наукової інформації, результат
наукового дослідження. Він є тим інтелектуальним продуктом, що
доводиться до наукової громадськості. Можна виділити такі основні
особливості наукового тексту. Важливою його особливістю є широ-
ке використання понятійного, категоріального апарату науки. Він
не базується на образі, не активізує почуттєвий світ його читача,
а орієнтований на сферу раціонального мислення. Також важливою
особливістю наукового тексту є його жанровість. Науковий текст —
це не просто текст, а певний його жанровий різновид, який забез-
печує відповідність наукового призначення. До них ми можемо від-
нести такі жанри, як наукова стаття, дисертація, тези, тощо. Кожен
з цих жанрових різновидів має свою специфіку.

Наукова стаття (Article) — це текст, спрямований на повідом-
лення певної інформації про результати проведеного дослідження
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з тієї чи іншої теми. наукова стаття має певні обов’язкові елементи,
до яких належать: — вступ — формулювання мети роботи («The pre-
sent analysis examines fundamental questions at the intersection of social
science and social technology…» — безпосередньо виклад матеріалу —
висновки (часто у висновках мова йде про перспективи подальших
досліджень із поданої теми).

Тези (abstract / advanced proofs) являють собою скорочений
варіант наукової статті. Особливостями тез є: — менш розгорнута
структура — більш лаконічні синтаксичні структури — невелика
кіль кість посилань.

Дисертаційна робота (Dissertation/ thesis) Домінуючими рисами
є практична відсутність експресії, основна форма оцінки — це кон-
статація ознак досліджуваного явища. Дієслова в дисертаційному
дослідженні мають особливе інформаційне навантаження. Так, авто-
ри дисертацій зазвичай пишуть «the problem under analyses» або «ana-
lyzing the problem», а не «the problem which was analyzed». Дуже поши-
реними є вказівні займенники «this», «that», «those» тощо. Мова
дисертації пов’язана зі складною аргументацією — саме це обумов-
лює вживання складних синтаксичних конструкцій, різноманітних
сполучників і вступних слів (наприклад, «instead of», «due to», «rela-
ted to the idea», «hence», «although», «both… and», «therefore» та ін).

Отже, ми розглянули жанри наукового тексту, і дійшли виснов-
ку, що жанри це форми реалізації наукових підстилів. Основною
вимогою до перекладача наукового тексту є збереження мети, змісту
і типологічних характеристик тексту цільовою мовою. Перекла да -
ю чи науковий текст з використанням засобів іншої мови, необхід-
но пам’ятати про адекватне відтворення наукових термінів, абре-
віатур, номенклатурних назв тощо.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНИХ
МЕТАФОР-НЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ГАЗЕТАХ

Пунько Ю. С.
І курс, ЗПР-19-1М, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., ст. викладач

У сучасному інформаційному суспільстві провідну роль відіграє
масова комунікація, системи якої формуються під впливом суспіль-
ного розвитку, однак значно більший вплив справляють вони самі,
значною мірою визначаючи політичні, правові й етичні норми.
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На сьогодні в англомовних суспільно-політичних текстах ак -
тив но використовується метафора. Завдяки метафорі політичний
текст стає виразнішим, з’являються нові висловлювання, нові при-
йоми та читач отримує чітку картину світу.

Політичний текст, що складається з мовних актів, є актуаліза-
цією політичного дискурсу. Крім політичних текстів політичний
дискурс містить у собі й інтертекстуальні зв’язки, контекст, учасни-
ків ситуації, їхнє знання про світ і багато чого іншого.

Згідно точки зору О. Баранова, інтерес до аналізу суспільно-
по літичних текстів обумовлений кількома факторами:

– по-перше, внутрішніми проблемами лінгвістичної теорії;
– по-друге, цей аналіз потрібен для суто практичних цілей;
– для вивчення політичного мислення суспільства і моніто-

рингу різноманітних тенденцій у сфері громадської свідомості;
– спроби звільнити політичну комунікацію від маніпуляції гро-

мадською свідомістю.
О. Ясинецької, з точки зору перекладу неометафора є новим лін-

гвокогнітивним засобом однієї мови, який потребує надання струк-
турно-семантичного і функціонально-комунікативного відповідни-
ка в іншій. На сьогодні найвичерпнішими практичними порадами
щодо перекладу метафорики вважаються класифікації способів
перекладу метафор, запропоновані П. Ньюмарком та Т. Казаковою.
П. Ньюмарк вирізняє такі класифікації способів перекладу політич-
них метафор: 1) збереження образу в мові перекладу; 2) заміну обра-
зу мови джерела стандартним образом мови перекладу, який не супе-
речить культурі мови перекладу; 3) відтворення метафори за
допомогою образного порівняння зі збереженням образу.

Отже, використання метафор в суспільно-політичних текстах
дозволяє зробити інформацію більш доступною для реципієнта та
пояснити складні політичні явища чи процеси за допомогою більш
простих висловлювань. Через те, що політичні промови зазвичай
орієнтовані на широке коло слухачів, а політичні висловлювання
інколи можуть бути досить складними, використання метафорики
є надзвичайно ефективним прийомом.

Література
1. Шутова М.О. Неологізми в сучасній англійській мові. Науковий віс -

ник кафедри ЮНЕСКО. Київського національного лінгвістичного уні вер -
ситету. Філологія, педагогіка, психологія. 2010.

2. Власова К.А., Титова М.Н. «Модные» слова в современном анг лий -
ском языке. Молодой ученый. 2015.

3. Корецкая О.В. Роль неологизмов в современной общественно-
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВЕРТАНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ 
ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Савчук К. В.
IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Філологія»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. С., 

ст. викладач кафедри перекладу та іноземних мов

Звертання є та будуть невід’ємною елементом комунікації
у будь-якій країні. Кожна людина зазвичай починає розмову із
звертання. Кожного дня люди звертаються з певною метою до
інших. При цьому вживаєтся певна форма звернення.

У кожного народу, у кожній культурі традиційно закріпилися свої
національні форми звертання. Вибір звертання значною мірою зале-
жить від тональності спілкування.У Великобританії, як відомо, найпо-
ширенішими формами звертаньє: Mr. (Mister), Mrs. (Missis) and Ms.
(Miss — для молодої дівчини або незаміжньої жінки), до яких додаєть-
ся прізвище цієї людини. Наприклад, Mr. Bond, Mrs. Burns. Якщо
прізвища людини до якої потрібно звернутися, невідоме, тоді британ-
ці використовують фору Sir, Madam або Miss без прізвища.Дуже супе-
речливим є використання звертання Ma’am [mжm] (скорочення
від Madam) оскільки тут важливо знати, що Ma’am у Великобританії
майже не використовується і вважається застарілою формою. У США
«Madam» використовується дуже обмежено, у офіційних випадках, в той
час як «Ma’am» зустрічається у повсякденній мові, в звернені до дорослої
жінки, особливо якщо вона старша за вас [1].

Офіційна величальна функція в українській мові закріпилася
сьогодні за звертанням пане (пані, панове). В офіційному, здебіль-
шого усному, спілкуванні послуговуються цим звертанням у поєд-
нанні з прізвищем або назвою особи за фахом чи родом діяльності,
наприклад: пане Ткачук, пане професоре, пане ректоре. Це шаноб-
ливо-ввічливе звертання поширилось в українській мові під впли-
вом польської, в якій воно має нейтральне значення. Як офіційне
звертання до високопоставлених привілейованих верств суспіль-
ства «Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.» фіксує з XIV ст.
Пізніше воно узвичаїлося як ввічлива форма звертання до людей
незалежно від їх соціального становища в інтелігентному, а потім
селянському середовищі. Вживалося самостійно або в поєднанні
з іменем, наприклад: Пані!Пані Інно! [2].
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Відомий український мовознавець О. Пономарів класифікує
вокативи відповідно до очікуваної реакції адресата:

1. Власне звертання — одиниці, що вимагають негайної реакції
адресата. Їх ми найчастіше знаходимо в діалогах та полілогах, де
відбувається безпосереднє спілкування;

2. Риторичні звертання — цей тип звертань за формою схожий
на власне звертання, однак щодо змісту і призначення відрізняється.
Риторичні звертання найчастіше вживаються в якості стилістично-
го засобу для відтворення емоційного стану мовця, його вподобань,
думок і почуттів. Вони характерні для художніх та публіцистичних
текстів. Цей підтип звертань лежить в основі стилістичної фігури —
апострофи. Апострофа — це звертання до відсутньої особи, як до
присутньої, а також звертання до персоніфікованих явищ природи.
Апострофа глибоко вкорінена в народну свідомість, вона зумовле-
на традицією гармонійного життя з довкіллям. Ця фігура часто зус-
трічається у міфологічних сюжетах та у різних жанрах фольклору:
«Ой боже ж мій!/Косо моя жовтенькая!» [3].

3. Напівриторичні звертання поєднують в собі риси двох попе-
редніх підтипів. Вони розраховані на певну реакцію, хоч і не безпо-
середню, і водночас передають емоційний стан ліричного героя чи
автора: «Люба Лілічко і панове громадо, бажаю вам усім щастя на
кожній дорозі»[3]

Отже, підходи до класифікації предметних та предикатних
звертань в українській та англійській мові різняться. Типологічні
відмінності знаходять своє відображення в тому числі і в системах
апеляції обох мов. В українській та англійській мові застосовують
різні підходи до класифікації вокативів, відмінності виявляються
також на рівні їх морфологічного вираження. Предикатна частина
змісту апеляції в обох мовах виражається через наказові конструк-
ції, яких в українській мові більше.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МЕТОДИК
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Свіщ Т. А.
IV курс, група ПР16-1, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач

Наукова стаття висвітлює проблеми сучасні проблеми на шляху
методики викладання англійської мови. Проведено аналіз методик
викладання.

З того часу, як будівельники Вавилонської вежі згідно легенді
більше не розуміли один одного, виникла потреба у вивченні інозем-
них мов. У минулому знання іноземної мови робило тебе естетом, то
сьогодні це необхідність. Викладачі не обмежені в організації занять,
обрати можна від ігор до синхронного перекладу, комбінувати різні
методи. Здавалось, що проблем виникати не повинно, та на жаль, це
не так. Дослідженням методів викладання займалися такі науковці:
Морська Л. І., Ружин К.М., Щерба Л.В., Ніколаєва С.Ю. та інші.

Метою статті є розкриття та виявлення проблем, що виника-
ють на шляху викладання іноземних мов.

Останнім часом, шляхів вивчення мови стає все більше. Окрім
шкіл та вищих навчальних закладів ви можете обрати курси або
онлайн-курси. Безліч посібників, тощо. Через цей нескінченний
потік, породжуються сумніви у результат. Чи можна вірити у сучас-
ні методи викладання? Чи віддати перевагу фундаментальній мето-
диці вивченню мови?

Психологічний фактор також виходить на перший план.
Автентичність спілкування, зважені вимоги і претензії, взаємови-
гідність, повага свободи інших людей — ось набір неписаних пра-
вил побудови конструктивних відносин в системі «вчитель-учень».

Найглобальнішими проблемами викладання іноземних мов на
сьогоднішній день це неготовність вчителя включити до своїх мето-
дик новітні технології та йти на зустріч учнями. Неспроможність
викладача комбінувати методики, коректувати їх під студента,
а також невміння або небажання освоювати нові технології гальмує
процес.

Отже, висока успішність учнів — результат ефективної роботи
вчителя. Педагогу необхідно поєднувати все — компетенції, компе-
тентності, наскрізні лінії, антидискримінаційний підхід та сучасні
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методики. І що найважливіше — для цього є безліч ресурсів і орга-
нізацій, що надають вчителям методичну допомогу.
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ПЕРЕКЛАД АУДІО МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ
(СУБТИТРУВАННЯ)

Семенов Р. А.
V курс, група ПР-19-1м, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., ст. викладач

Постановка проблеми: особливості та трудності, пов’язані із
перекладом аудіовізуального матеріалу за допомогою субтитрів.

Виклад основного матеріалу: «Cубтитри», призводять до однієї
загальної особливості перекладу — необхідності ущільнення (ком-
пресії) оригінального звучного тексту для відображення його у ви -
гляді субтитрів. Результатом цієї компресії є одна з перекладацьких
трансформацій — опущення мовних елементів, що має на увазі від-
мову від передання в тексті перекладу семантично надмірних мов-
них одиниць.

Наприклад, такі мовні одиниці, як well, you know, you see, as
I say, etc. можуть бути опущені без втрати смислового навантажен-
ня речення. Так само вирази yes, sorry, thanks, no, ok можуть бути
опущені, оскільки у фільмах при хорошому звуці і вимові їх можна
чітко почути і зрозуміти.

Під час зміни синтаксичних структуру субтитрах складніші
синтаксичні конструкції замінюються простими, оскільки вони
легше сприймаються. Але за цих умов обов’язково має зберігатися
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баланс між семантичним аспектом (збереження смислового наван-
таження), прагматичним аспектом (збереження функції тексту-
оригіналу) і стилістичним (збереження первинного стилю).

Вимушена компресія тексту під час перекладу може бути необ-
хідною також тоді, коли перекладач передбачає у подальшому
збільшення об’єму тексту за рахунок власних доповнень чи описів.
Перекладацька трансформація опущення повинна відповідати
мовним і стилістичним нормам мови перекладу.

Необхідність поміщати переклад в обмежену кількість рядків
і знаків, що зумовлено міжнародними стандартами швидкості
читання та відображення субтитрів на екрані.

Стандартна кількість рядків на екрані — два. Більшу кількість
рядків людина сприймати не спроможна в дуже обмежений період
часу. Людина сприймає текст одночасно з картинкою. Багато тексту
на одну картинку притуплює сприйняття, третій рядок вислизає від
уваги. Перший рядок сприймається найяскравіше.

Основним принципом субтитрування є ритм читання. Ре дук -
ція обсягу субтитрів не носить механічний характер. Пере кладач
повинен задати для глядача ритм читання субтитрів, тобто поєд-
нання обсягу текстової інформації, яка буде присутня на екрані
впродовж усього часу показу фільму і швидкості.

Досягнення синхронізації є чи не найголовнішим принципом
дубляжу, що полягає у збереженні тривалості реплік акторів, спів-
падінні їхньої артикуляції і рухів з аудіорядом на мові перекладу.
Вимога синхронізації прямо впливає на процес перекладу кінопро-
дукту. Вона змушує перекладачів якнайдалі відходити від дослівно-
го перекладу і бути якомога креативнішими та концентруватися на
функції тексту перекладу у цільовій аудиторії.

В умовах субтитрування, хоча й відсутні вимоги, як у дублю-
ванні, щодо ліпсинк-перекладу й укладання реплік відповідно до
артикуляції акторів, синхронізація аудіо- і відеоряду також відіграє
не абияку роль.

Висновки і пропозиції: працюючи над субтитрами до аудіовізу-
ального продукту, редактор або субтитрувальник охоплює не лише
увесь текстовий матеріал, а й звертає увагу на інші аспекти медіамис-
тецтва (робота з монологами, діалогами, звуковими ефектами, зобра-
женням, загальною атмосферою кадру). Професіоналізм передбачає
не лише створення якісного текстового продукту для глядача/чита-
ча, а й доречний та адекватний зв’язок між невербальними та вер-
бальними елементами оригіналу та перекладу.
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УТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ
В ІНТЕРНЕТ СФЕРІ

Тітенко О. А.
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Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
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Актуальність теми: дослідження обумовлена необхідністю ви -
вчення нової лексики, як засобу відображення змін, які відбувають-
ся в сучасній лінгвокультурі під впливом таких соціально значимих
факторів, як комп’ютеризація, інформатизація, глобалізація і т. ін.

Мета: розглянути неологізми англійської мови, зокрема зроби-
ти акцент на функціонуванні новоутворень в мережі Інтернет шля-
хом вивчення способів утворення неологізмів в Інтернет ресурсах
та визначення семантико-стилістичних особливостей неологізмів
в Інтернеті.

Неологізми — категорія історично змінна та є одним із розрядів
пасивного словника. Отже, вони представляють собою одиниці, які
ще не встигли ввійти (або вже не ввійдуть) до активного слововжитку.

У зв’язку зі стрімким розвитком інформаційнокомунікаційних
технологій спостерігається збагачення словникового складу укра-
їнської мови новими комп’ютерними лексичними одиницями.
Процес введення неологізмів сфери Інтернет та комп’ютерних тех-
нологій в лексичну систему мови — це тривала лексична, графічна,
фонетична та граматична адаптація запозиченої лексеми до норм
певної мовної системи. Переважна більшість таких неологізмів
перекладається описовим способом, оскільки в українській мові
ще не існує визначень для окремих інноваційних понять. Інколи
при перекладі застосовуються такі види перекладацьких трансфор-
мацій як калькування та транскрипція, оскільки такі інновації
належать до групи власне неологізмів, що є повністю новими лек-
сичними одиницями.

Неологізми у мережі інтернет відзначаються характерним
спрощеним варіантом формування словесних структур.

Для відтворення неологізмів засобами іншої мови, перекладач
має використовувати мовні трансформації, наприклад, калькуван-
ня, транслітерацію та транскрипцію, експлікацію (описовий пере-
клад) та прийом включення. Більшість таких способів перекладу не
викликають труднощі (такі як, транслітерація та транскрипція,
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калькування, прийом включення), проте, при перекладі за допомо-
гою експлікації можуть виникнути труднощі з підбором еквівален-
тного слова, тому доводиться розширювати значення слова та
шукати подібні йому слова у мові перекладу.

Висновок: Беручи до уваги кількість існуючих досліджень
у сфері неології, можна помітити, що тема залишається і надалі буд
залишатися актуальною, адже мови світу постійно поповнюються
новими словами у різних сферах.

Сучасна англійська мова активно запозичує нові мовні одиниці
саме зі сленгу та соціальних діалектів. Слід зазначити, що перекладач
повинен керуватися своїм попереднім досвідом та знанням у лінгвіс-
тиці та перекладознавстві, оскільки деякі слова неможливо адекват-
но перекласти, доводиться їх описувати для передачі значення та лег-
шого розуміння. Тому ця проблема потребує подальших досліджень.
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МОВНА АНДРАГОГІКА В ФІЛОЛОГІЇ

Щеховська Л. М.
асистент кафедри української мови і літератури, іноземних мов та

перекладу Інститут філології і масових комунікацій 
Університету «Україна»

Мовна андрагогіка — це розділ методики навчання іноземним
мовам, що розкриває вікові особливості формування і розвитку
комунікативної компетенції дорослих учнів, а також ефективні
способи педагогічного управління цим процесом. Термін «андраго-
гіка» означає область знань про те, як «вести за собою дорослих», на
відміну від «педагогіки», що вивчає способи вести за собою дітей
у навчально-виховному процесі.

Свою специфіку має викладання іноземних мов майбутнім фа -
хівцям різних професій в системі вищої професійної освіти. Від -
носно новий запит дорослих фахівців продиктований необхідністю
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викладати фахові дисципліни а ВНЗ іноземною мовою, у зв’язку
з припливом до українських ВНЗ студентів із далекого зарубіжжя.

Дорослим учням важливе відчуття приросту результату. Стан
«плато», коли учасники навчання вийшли на певний комунікатив-
ний рівень і подальше зростання їх мовних можливостей загальмо-
вується і/або залишається непоміченим, є одна з основних причин
припинення навчальних відносин, розпаду групи і дострокового
закінчення занять.

Заняття іноземною мовою мотивовані в дорослих значущими
життєвими викликами. Нав’язування навчального змісту, не
пов’язаного з відповіддю на особисті життєві виклики, може
викликати опір і навіть відмову від подальшого вивчення мовного
курсу. Особливістю навчання в дорослому віці є підкреслено вибір-
кове ставлення до знань з чітким поділом на «потрібне — зайве».

Специфічні риси навчання дорослих учнів визначають характер-
ні ознаки організації освітнього курсу іноземної мови. Андра го -
гічною особливістю навчання дорослих можна вважати обмеженість
курсу іноземної мови в часі. Вже на завершальному етапі повної
середньої загальної освіти (старшої школи), у ВНЗ, аспірантурі або
на курсах підвищення кваліфікації фахівців, курс іноземної мови має
обмежені часові рамки і вивчається більш інтенсивно, забезпечуючи
просування до наближення мети, наприклад, до мовного іспиту.

Істотною андрагогічною вимогою до курсу іноземної мови для
дорослих є вибір адекватної за складністю освітньої програми, яка
відповідає за складністю досягнення поставленої життєвої мети. Це
означає, що рівень мовної складності освітньої програми не може
перевищувати ступінь доступності життєвої мети.

Наступна вимога до мовного курсу для дорослих — особистіс-
на значимість запропонованого змісту навчання для учнів. Зміст
навчання вважається значущим для дорослих, якщо він відповідає
їх реальним потребам, сформульований запитом і наявною життє-
вою програмою. Андрагогічною вимогою до мовного курсу для
дорослих можна вважати його практичність. Курс сприймається як
практичний, якщо він формує в учнів практико-орієнтовані знан-
ня (компетенції), очищені від зайвого теоретизування і корисні
в типових обставинах. Знання «або потрібні, або ніякі» — такий
нерідко спостерігається категоричний вибір дорослих учнів.

Дорослі учні мають сформовану «Я-концепцію» і, нерідко, враз-
ливу самооцінку. Вони розраховують на повагу педагога і оточуючих
до своєї особистості в незалежності від своїх навчальних досягнень.
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Тому формула «любити дітей», поширена в роботі з учнями молод-
шого та середнього шкільного віку, поступається місцем формулі
«поважати особистість» при максимальній толерантності до будь-
яких проявів індивідуальності кожного з дорослих учнів.

У міру накопичення соціального досвіду, дорослі учні почина-
ють все виразніше демонструвати свої індивідуальні ролі з харак-
терними ознаками поведінки. При цьому в кожної вікової групи
дорослих учнів є свої рольові характеристики.

Роль майбутнього фахівця, який вивчає іноземну мову, стає ще
більш цілеспрямованою серед студентів в системі вищої професій-
ної освіти. Рольові особливості проявляються в тому, що професій-
ні сфери застосування мови набувають для студентів зрозумілий
і значимий зміст. Студенти на заняттях іноземної мови починають
грати роль «фахівця-професіонала», випереджаючи, тим самим,
реальний прихід в професію.

Мовна андрагогіка — це відносно нова галузь розвитку методи-
ки викладання іноземних мов і культур, орієнтована на дорослих
учнів. Мовна андрагогіка досліджує загальні проблеми педагогіки
навчання дорослих, вивчає психологічні особливості цих груп учнів,
розглядає особливості освітнього курсу іноземної мови в дорослому
віці, узагальнює специфіку підтримки спілкування у дорослої ауди-
торії, систематизує особливості рольової поведінки учнів у віковій
категорії дорослих. Знання мовної андрагогики покладено в основу
створення сучасних ефективних підручників і посібників з інозем-
них мов для різних категорій дорослих учнів, включаючи систему
середньої та вищої професійної освіти й аспірантуру, а також чис-
ленні освітні програми для спеціальних і особистих цілей.

РІЗНОВИДИ АНГЛІЙСЬКОЇ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ
ЛЕКСИКИ І ЇЇ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ

Юдіна К. В.
група ЗПР-18-1М, спеціальність «Переклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університет «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри української

мови та літератури, іноземних мов та перекладу

Одна з найважливіших реальностей перекладу, що визнається
в даний час абсолютною більшістю теоретиків, полягає в тому, що
переклад є операцією відносною щодо своїх результатів.
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Проте відносність ця дотепер одержує суперечне тлумачення.
Одні вважають, що обмеження перекладу зводяться до неможли-
вості досягнення мовної точності, на противагу точності художній,
яка, нібито, завжди досяжна. Інші, визнаючи існування певних
обмежень, вважають їх надзвичайно рідкісними виключеннями
і стверджують, що в більшості випадків справа лише в майстернос-
ті перекладача. Треті виражають тверде переконання в тому, що
неперекладне в перекладі має цілком конкретний характер і може
вивчатися як з погляду його якісних, так і кількісних характерис-
тик, тобто статистично.

Що б не говорили теоретики перекладу намагаючись переко-
нати нас в тому, що неперекладного в перекладі немає і що питан-
ня зводиться до майстерності перекладача, підтверджуючи цей
висновок прикладами найблискучішого подолання найнеймовір-
ніших труднощів майстрами художнього перекладу, лінгвістичний
аналіз перекладів свідчить швидше про зворотнє.

Приклад неминучої втрати вельми істотного елемента змісту
ми знаходимо в розповіді О.Генрі «The Marry Month of May».
В ньому місяць травень, що належить в українській мові до іменни-
ків чоловічого роду, явно відноситься автором до жіночого роду, що
неодноразово підкреслюється в розповіді:

This May, who is no goddess, but Circe, maskerading at the Dance
given in the honour of the fair debutante, Summer, puts the kibosh on us all.

The deadly work of the implacable, false enchantress May was done.
But who shall shame the bright face of May. Rogue though she be and

disturber of sanе men’s peace, no wise virgin’s cunning nor cold storage
shall make her bow her head in the bright galaxy of months.

Фактично вся розповідь, по-весняному життєрадісна прославляє
вічне оновлення життя і побудована на образі легковажного Травня,
вітрогона і пустуна, який примушує старого Каулсона, людини
з обмеженими можливостями, який страждає подагрою і давно не
встає зі свого крісла, шукати руку його лукавої домоправительниці.
Тільки цей вітрогон і пустун, як ми бачимо, в англійському тексті —
«вітрогонка» і «пустунка» і порівнюється двічі з Цирцеєю — тобто під-
ступною спокусницею. Все це складає важливий елемент змісту,
який, проте, не може бути переданий в українському перекладі.

Безеквівалентними при перекладі на українську мову будуть та -
кож такі розмовно-фамільярні або розмовно-неофіційні звертання, як:

love — розмовно-фамільярне звернення до незнайомої людини
на вулиці (як до чоловіка, так і до жінки) = душечка;
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my duck — розмовно-фамільярне пестливе звернення (особли-
во до дітей чи дівчат) = любуня, лапулічка.

Отже, було визначено, що сам факт приналежності до цих пев-
них лексико-семантичних типів не припускає автоматично безекві-
валентність початкової лексичної одиниці. Крім того, розділення
на такі типи або розряди саме по собі достатньо умовне, оскільки ті
або інші одиниці можуть одночасно відноситися більш ніж до од -
ного з таких типів.

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ

Ярощук Я. В. 
IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Пекреклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач

Актуальність теми: Складністю є спеціалізована термінологія,
абревіатури, скорочення, професійні жаргонізми. Скороченнями
позначають назви процедур (УЗД, ЕКГ), хвороби (СПД, ГРВІ,
ДЦП), назви ліків. Така робота вимагає великого ступеня обізна-
ності в цій галузі, прагнення розвиватися, постійно вдосконалюва-
ти свої навички, знання, вміння.

Мета: охарактеризувати англійські медичні терміни та особли-
вості їхнього перекладу на основі інструкцій до лікарських препа-
ратів; здійснивши комплексний контрастивно-перекладознавчий
аналіз англомовних інструкцій та їхніх українських перекладів.

Переклад медичних текстів є складною комунікативно-когнітив-
ною діяльністю, яка відображає зв’язок мовних одиниць, текстових
різновидів та жанрів, що описують різноманітні нозологічні форми,
з когнітивними процесами, які відбуваються в свідомості переклада-
ча, — сприйняттям, пам’яттю, обробкою інформації про природни-
чо-наукові явища, концептуалізацією й категоризацією світу.

Медичний переклад є особливою формою міжмовного й між-
культурного посередництва, яка вимагає розробки спеціального
категорійного апарату, стратегій і тактик відтворення медичної
інформації, зважаючи на функціональне призначення медичних
текстів, панівну парадигму біомедичної комунікації, параметри від-
повідної біомедичної культури й характеристики реципієнтів.
Медичний переклад — надзвичайно складне явище, яке охоплює
розгалужену систему жанрів та долучених дисциплін, що викликає
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розбіжності в його найменуваннях серед науковців: «Медичний
переклад є опосередкованою міжмовною і міжкультурною комуні-
кацією між мовцями, які можуть мати однаковий (лікар — лікар)
і неоднаковий соціально-комунікативний статус (лікар — пацієнт
або його представник), з метою передавання медичної інформації.

Головними функціями медичного перекладу є інформаційна,
просвітницька і рекламна. Медичний переклад як опосередкована
комунікативна діяльність відбувається у письмових і усних жанрах
і ґрунтується на застосуванні як репродуктивних, так і адаптивних
стратегій». Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США
(U.S. Department of Health and Human Services) встановило наступ-
ні вимоги, що висуваються до перекладачів інформованих згод: —
Інформована згода повинна бути перекладена простою, доступною
для пацієнта мовою. З огляду на це Міністерство пропонує уника-
ти залучення до перекладу вузьких спеціалістів або медпрацівників
високого рангу. Найкраще, на думку співробітників Міністерства,
на роль перекладачів інформованих згод підходять дипломовані
медсестри (registered nurse, RN) або магістри зі ступенем в галузі
громадської охорони здоров’я (Master of Public Health), які регуляр-
но взаємодіють із хворими. — Перекладена версія повинна супро-
воджуватися свідоцтвом про достовірність (certificate of translation
accuracy), який надає Незалежний етичний комітет.

Висновок: Медичний переклад відноситься до різновиду науко-
во-технічного перекладу, для якого притаманне використання
великої кількості термінів. Саме медичний переклад характеризу-
ється надзвичайною точністю, адже неякісний переклад може сут-
тєво вплинути на здоров’я та життя людини. Коли переклад медичних
довідок, історій хвороб, висновків та інших медичних документів
виконано на низькому рівні, то наслідки можуть бути непередбачу-
ваними.
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СЕКЦІЯ V

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА 
ЯК ПОКАЗНИК СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Безруких А. Ю.
IV курс, група ЖР16/1, спеціальність «Журналістика»

Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент кафедри
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ХХІ століття знаменує себе з часом технологій та холоднокров-
ності. У той час як соціальна реклама покликана для збереження
суспільних цінностей, зміну моделей суспільної поведінки та при-
вернення уваги до проблем соціуму. Її мета — стати певним регуля-
тором суспільства, способом позитивного коригування його життє-
діяльності. Вона може формувати моральні потреби, позитивні
стереотипи та оздоровити соціальні відносини.

Соціальна реклама — це вид інформації, яка спрямована на
досягнення соціально значущих цілей: боротьба зі шкідливими
звичками (наркоманією, алкоголізмом, курінням), пропаганда здо-
рового способу життя, привернення уваги населення до важливих
питань державного значення, до державних проектів, інформація
про розташування спецслужб (пожежні, міліція, швидка).

Соціальна реклама спрямована на зміну моделей суспільної
поведінки і залучення уваги до проблем соціуму. Вона є різновидом
соціального продукту (у США та Європі для позначення традицій-
но використовується термін PSA — public service announcement),
істотно відрізняється від державної і політичної реклами. Со ці -
альна реклама включає в себе інформаційні, популяризаторські
й соціальні послуги.
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Соціальна реклама є одночасно видом мистецтва, компонен-
том соціальної політики та механізмом впливу на формування гро-
мадської думки. Це пропаганда нормальних взаємин між людьми —
у сім’ї, колективі, суспільстві. Це спонукання дотримуватися зако-
нів і творити добро, берегти здоров’я і не занепадати духом.

Соціальна реклама в Україні за словами експертів у галузі рек-
лами та зв’язків з громадськістю перебуває у кризі. Тому особливої
уваги заслуговує питання її подальшого розвитку. «Біл-борди на
міських вулицях і вздовж автотрас, телевізійні ролики, в яких полі-
тики повідомляють про звершення у соціальній сфері та нові про-
екти для «покращення життя» — такий вигляд має сучасна нібито
соціальна реклама в Україні. Принаймні, подана вона з позначкою
«на правах соціальної реклами» [1].

У сучасному українському законодавстві соціальна реклама інтер-
претується як «інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій
формі і з використанням будь-яких коштів, адресована невизначено-
му колу осіб і спрямована на досягнення благодійних та інших су -
спільно корисних цілей, а також забезпечення інтересів держави» [2].

Основні завдання соціальної реклами: 1) формування громад-
ської думки; 2) привернення уваги до актуальних проблем суспільно-
го життя; 3) активізація дій по їх вирішенню; 4) формування позитив-
ного ставлення до державних структур; 5) демонстрація соціальної
відповідальності бізнесу; 6) зміцнення соціально значущих інститутів
громадянського суспільства; 7) формування нових типів суспільних
відносин; 8) зміна поведінкових моделей суспільства.

Суспільні цінності є форматом функціонування суспільства.
Вони визначають доцільність тієї чи іншої діяльності і напрям іні-
ціатив у громаді. А отже норми суспільного життя мають бути цін-
ністю для суспільства. Соціальна реклама у цьому ключі має висту-
пати як путівник на шляху до збереження цінностей людства.

Отже, соціальна реклама це засіб наглядно показати суспіль-
ству одразу декілька сторін однієї медалі та вказати на правильний
шлях. Однак, не вся «соціальна реклама», яку такою називають
насправді націлена на привернення уваги до проблем суспільного
життя. Часто так буває, що можновладці користуються своїм поло-
женням та видають соціальну рекламу за свої особисті заслуги,
привертаючи увагу з соціально важливої теми на свою особистість.
Тому подальший розвиток соціальної реклами в Україні важливий
для розвитку соціуму та особливо молодого покоління.

Засоби масової інформації: Секція 5
відгук на виклики сьогодення
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Сучасні українські засоби масових інформацій (ЗМІ) продов-
жують свою еволюцію та розвиток як незалежних видань, що роз-
почався майже 30 років тому. Відходячи від радянських шаблонів
подачі інформації та масової цензури, ЗМІ має бути як незалежна
від стороннього впливу сфера.

На сьогодні розвиток та трансформація українських ЗМІ про-
довжує зростати через свідомість журналістів і медіа-ринок, проте
актуальними залишаються такі виклики:

1. Політичний тиск олігархів. Наприклад, ключові гіганти сфери
мас-медіа перебувають у власності олігархів та прополітичних осіб,
що значно впливає на неупередженість видань. Після придбання олі-
гархом С. Курченком холдингу «UMH group» звільнилися біля деся-
ти журналістів, які протестували проти впливу та диктування влас-
ником на зміст матеріалів новин [1]. Останні зміни в законодавстві
зумовлюють позитивні тенденції щодо вирішення цієї проблеми.
Зокрема, Закон «Про реформування державних і комунальних дру-
кованих засобів масової інформації» виводить державу з засновників
друкованих ЗМІ [2].

2. Неналежне інвестування та непрозорість фінансування ЗМІ.
Для розвитку видань й підтримання їхньої незалежності необхідно
визначити пріоритети щодо реформування галузі — це забезпечення
прозорості фінансування ЗМІ та залучення нових інвестицій.
Позитивною тенденцією розвитку мас-медіа є зростання рекламно-
го ринку, зокрема на телебаченні, наприклад, лише за 2018 рік зріс на
28% [3]. Проривом також є ухвалення законопроекту № 1831 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозо-
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рості власності засобів масової інформації, а також реалізації при-
нципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення» [4].

3. Непрофесіоналізм і некомпетентність кадрів є ознакою ме -
діа-ринку переважної більшості пострадянських країн. Намага ю чись
першими опублікувати новину та отримати найбільший відгук ауди-
торії, журналісти та редактори не приділяють достатньо уваги досто-
вірності інформації. Суттєвим стала поява нових видань з професій-
ним підходом, що зумовило розвиток ЗМІ в Україні. Наприклад, на
початку Революції Гідності було започатковано «Громадське телеба-
чення» — незалежне від політичних сил та олігархів [5].

Отже, глобальними проблемами розвитку ЗМІ та незалежності
видань є такі ознаки: політичний тиск олігархів на об’єктивність
видань; недостатність прозорого фінансування, що дозволило б від -
стежувати вплив на ЗМІ; спадщина тоталітарного режиму — непро-
фесіоналізм і некомпетентність журналістів. Вирішити ці виклики
можуть нові закони, які захищають професійну діяльність журна-
лістів та відокремлюють ЗМІ від державного впливу. Позитивною
тенденцією сьогодення є об’єктивна інформація, не заангажована
політично, що зумовлює становлення проєвропейського ЗМІ та
свободу слова в Україні.
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Історія студентської преси в Україні розпочинається з початку
ХХ століття, коли студенти Київського університету ім. Святого Во -
лодимира видали рукописний журнал «Самостійне слово» (1860 р).
Найбільше студентської преси було у Львові, тут виходили перший
український студентський журнал «Молода Україна», тижневик
«Гайдамаки», щомісячники «Іскра», «На розсвіті», водночас у Києві
видавався «Вісник української київської студентської громади».
У 1863–1864 роках виходив журнал «Працівниця», на Галичині пер-
шим студентським виданням вважають журнал «Друг», який з 1874 ро -
ку друкував Академічний гурток [3].

Радянська доба була складним періодом для преси, студентська
періодика не стала винятком. Після 1990 року відбувається відрод-
ження видань для студентської молоді, формується сучасна систе-
ма періодичних видань [2, с. 139–140].

Сьогодні студентські видання не є новим явищем в інформацій-
ному просторі друкованих засобів масової інформації, кількість яких
постійно зростає. Майже кожен заклад вищої освіти друкує газети,
журнали, листівки, які несуть студенту інформацію від життя
навчального закладу до державних та світових явищ. Наприклад,
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка видає
декілька газет «Студентська координата», «Молодий журналіст»,
«Університет», Львівський Національний університет ім. І. Франка
друкує газету «Каменяр», Острозька академія «Острозьку академію»,
а Київська та Львівська політехніка відомі тижневиками «Київський
політехнік» та «Аудиторія» [1]. Ці періодичні видання загалом базу-
ються на високому моральному і духовному ґрунті, висвітлюють
життя країни і безпосередньо студентів. Наприклад, такі статті:
«Виступ проректора М. Ю. Ільченка на Парламентських слуханнях»,
«Проект «Водна гармонія»: рік третій», «Наука в університетах».

Тиражі студентських газет невеликі, майже немає реклами, не
передплачуються і не продаються. Виняток періодичний тижневик
«Аудиторія», який має загальнодержавну сферу розповсюдження,
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його можна передплатити у будь-якому куточку України, хоча
переважна більшість матеріалів місцевого характеру [4].

Отже, студентська преса мала різні етапи свого розвитку, відоб-
ражала суспільну думку, завдяки своєму стилю подання матеріалу,
притаманному для студентської аудиторії, досить популярна та
поширена у молодіжному середовищі.

Література

1. «Аудиторія»: освітній студентський тижневик [Електронний ре -
сурс] — Режим доступу: http: // audytoriya. lviv. ua. — Назва з екрана.

2. Лоза Г. І. Періодичні видання Київської політехніки / Г. І. Лоза //
Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Журналістика, лінгвістика, дидактика»,
Полтава, 7–8 жовт. 2010 р.:зб. наук. пр. — Полтава, 2010. — С. 139–140.

3. Традиція студентської газети [Електронний ресурс] — Режим до сту пу:
http: // ua. kursoviks. com. ua / traditsiya-studentskoi-gazeti. — Назва з екрана.

4. Янковий В. Повернення до джерел [Електронний ресурс] / В. Ян -
ковий, Д. Стефанович // Дзеркало тижня. — 2012. — 27 квіт. — Режим
доступу: http: // gazeta. dt. ua. — Назва з екрана.

ІГРОВІ ФОРМАТИ СУЧАСНОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ
ЖУРНАЛІСТИКИ

Борозняк А. О.
ІІ курс, група Ж-21, спеціальність «Журналістика»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна»

Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського
коледжу Університету «Україна»

Універсальним феноменом сучасного мережевого етапу розвит-
ку масових комунікацій є гра, ігрові комунікації. Гра як така стає не
тільки еталоном сучасного буття, але й невід’ємним модулем життя,
на який орієнтується суспільство в своїй життєдіяльності. Усе це
спонукає до аналізу феномена гри, теоретичного обґрунтування її
основних властивостей, перш за все в галузі медіакомунікацій.

Не випадково в сучасному світі ігрові процеси захоплюють
практично всі види комунікативної діяльності, а комп’ютерні ігри
стали улюбленим дозвіллям для людей різного віку. Адже гра ціл-
ком захоплює читача та викликає в нього певні емоції, спонукає до
дії. У грі користувач приміряє на себе певну роль, виконує запрог-
рамовані дії й, що важливо, відчуває емоції. Тобто розуміння ситуа-
ції виникає через емоційне переживання.

відгук на виклики сьогодення Секція 5



Гра безпосередньо будується на переосмисленої реальності —
це її головна типологічна ознака. Організована гра (game) система-
тизує хаотичну непередбачувану реальність через встановлені
заздалегідь обмеження і правила, а фантазійна гра (play), навпаки,
підриває впорядковане реальне буття, розмежовує рамки простору
і часу. Це подвійне ставлення до реальності формує новий ігровий
простір, який ідеально вписується в екранну віртуальність. Крім
того, філософська дуальність гри повністю перекриває всю сукуп-
ність потреб індивідів: і тих, хто незадоволений реальностю, і тих,
хто бунтує проти її хаотичності.

Поштовхом до творчої грі в Мережі стає форма тексту, тому для
мультимедійної журналістики актуальним поняттям є формат —
спосіб подачі матеріалу. Для мультимедійної журналістики фор-
мат — це не тільки форма (постфактум) подачі матеріалу, але і певна
установка (апріорі) авторів на конкретну форму, що диктується мір-
куваннями ефективної комунікації.

Нові ігрові журналістські формати поки що не набули широко-
го поширення у вітчизняних мережевих медіа, проте можна говори-
ти про їхню перспективність і високий журналістський потенціал.

Мультимедійність здатна доповнювати і класичні тексти, пере-
творюючи їх в частково-креолізовані. Спектр можливих застосувань
типовий для більшості відеоігрових ЗМІ: супровід рецензій і новин
скріншотами з відповідних проектів; публікація трейлерів до ігор;
реалізація коментування новин (з можливістю відповідей, що часто
створює безпосередній діалог автора і читача); включення гіперпо-
силань у композицію матеріалу; унікальна організація головної сто-
рінки (поєднання gif-анімацій, інтерактивних вікон, можливостей
попереднього перегляду тексту / відео тощо); мобільні версії сайтів,
що дозволяють аудиторії стежити за матеріалами потрібної редакції
з мобільних пристроїв, безкоштовно або за передплатою.

Мультимедійність в ігрових медіа варто розглядати в безпосе-
редньому зв’язку з ще двома феноменами — гіпертекстуальність
(можливість гнучкого підходу до подачі і створення контенту, пос -
тійно включаючи нові матеріали в єдиний «ланцюг») і інтерактив-
ність (можливість взаємодії видання з аудиторією двох видів: ко -
ментарі до матеріалів і різні конкурси).

У контексті ігрової журналістики усі ці складові відіграють
важливу роль в функціонуванні інформаційного процесу. ЗМІ здат-
ні всебічно розглядати «проекти» завдяки мультимедійним встав-
кам. При цьому ні автор, ні читач не витрачають багато часу на
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з’ясування додаткових фактів і проведення паралелей між текстами
або творами. Це можна зробити за пару кліків миші за допомогою
вставки / переходу за гіперпосиланням. А коментування дозволяє
поділитися своїм ігровим досвідом з іншими читачами або автором,
з’ясувати, що вплинуло на його оцінку того чи іншого аспекту гри,
або висловити незгоду і дати свою коротку анотацію.

СПЕЦИФІКА ТРЕВЕЛ-ЖУРНАЛІСТИКИ 
ЯК СКЛАДОВОЇ БЛОГОСФЕРИ

Васіна С. В.
IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. наук, доцент

У сучасній лінгвістиці значно зріс інтерес до невербальних засо-
бів комунікації. В епоху інтерактивності, коли користувач прагне
витрачати якомога менше часу на обробку інформації і для цього
задіює різні канали сприйняття, затребуваними стають тревел-блоги,
контент яких представлений фотографіями в поєднанні з короткими
записами або ж тільки зображеннями без вербального компонента.

В результаті інтеграції вербальних і невербальних засобів кому-
нікації в одному комунікативному просторі тревел-блог можна роз-
глядати як гіпертекст, який не передбачає лінійного читання і харак-
теризується відкритістю і безліччю варіантів прочитання. Теги (#) як
тематичні мітки дозволяють читачам орієнтуватися в тематиці
постів, а блогеру, в свою чергу, — визначати популярність тих чи
інших міток, а значить — і затребуваність тих постів. Теги познача-
ють назву країн або міст, які відвідав автор (Абхазія, Китай, М’янма);
тематику посту (релігія, екзотичні професії, тварини, наука); локації
(гори, дахи, занедбані місця, кафе); спосіб пересування (автостоп,
мото-подорож, вело-подорож); видання, в якому, можливо, пара-
лельно надрукований матеріал (GEO, АиФ, МК, Discovery).

Крім тегів орієнтуватися допомагає рубрикатор, який система-
тизує весь корпус текстів: «Архів блогу», «Популярне», «Огляди» і т.
д. З одного боку, технічні особливості організації інформації спри-
яють розширенню можливостей автора, а з іншого — вимагають від
нього не лише вміння писати, а й створювати повноцінний медіа-
текст, який буде виділятися чимось особливим на тлі інших ЗМІ, які
пишуть про подорожі. Наприклад, в одному тревел-блозі розроблені
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авторські путівники і лайфхаки для подорожей, що надають інфор-
мацію про місцезнаходження об’єктів в країні і корисні поради.

Визначення основних функцій тревел-блогу пов’язане з вияв-
ленням специфіки функціонування тревел-медіа-тексту в рамках
тревел-дискурсу. Оскільки смислове наповнення тексту формуєть-
ся виходячи з цілей кожного конкретного автора, інтернаціональ-
ність як ідею про «поєднання потреби, мотиву і мети» слід сприй-
мати як одну з найважливіших категорій дослідження медіа-тексту.

Говорячи про цілі і завдання, важливо відзначити віднесення тре-
вел-тексту до науково-популярної сфери, що визначає для нього функ -
цію просвітництва як основну. Однак якщо для країнознавчого тексту
характерне комплексне вивчення географічної картини світу і пові-
домлення результатів наукового подорожі як пізнання об’єктивної
дійсності, то в ТБ текст про подорож пов’язаний з особистістю автора
і постає перед читачем як суб’єктивне твір. На відміну від наукової
подорожі, суб’єктивні враження автора і особиста інтерпретація чужої
реальності відіграє в тревел-блогінгу визначальну роль і сприяє про-
будженню уяви читача, як і самого автора під час подорожі.

Таким чином, тревел-блог надає можливості для розміщення
матеріалів великих об’ємів, ніж в друкованих ЗМІ, а також сприяє
позиціонуванню автора як самостійного мандрівника з індивідуаль-
но складеним маршрутом і, відповідно, своїми цілями і завданнями.
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Відеоблог (скорочено влог [англ. vlog, від video blog або video
log]) — форма блогу, основний зміст якого представлено у вигляді
відеофайлів. У світі створено понад два мільйони відеоблогів. Ві -
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деоблоги використовуються не лише на підприємствах, туристич-
них агенціях, рекламних агенціях, але й в повсякденному житті.

Записи у відеоблозі поєднують вбудоване відео або відео-
зв’язок із підтримкою тексту, зображень та інших метаданих.
Записи можуть бути зроблені у вигляді одного блоку або складати-
ся з декількох частин.

Сьогодні існує велика кількість блогів, як професійних, так
й аматорських. Якщо говорити про класифікацію блогів, то можна
класифікувати їх по засобу виготовлення: 1) текстові блоги; 2) аудіо -
блоги; 3) підкасти; 4) відеоблоги; 5) влоги та інші.

2 січня 2000 року Адам Контрас відправив відеозапис в блозі,
маючи метою інформування своїх друзів і сім’ї про свій рух через
всі США до Лос-Анджелеса в пошуках шоу-бізнесу, що стало пер-
шим повідомленням такого роду, і що пізніше стало найтривалі-
шим відеоблогом в історії. Ріст популярності відеоблогерів припав
саме на 2005 рік.

Щоденно більш ніж 7 млн українців регулярно дивляться відео,
що розміщені на відео хостингу YouTube.

У кінці липня 2006 року, YouTube посідав п’яте місце за попу-
лярністю серед найбільших веб-сайтів. На сьогоднішній день
є одним із затребуваних відеопорталів.

Численні системи керування вмістом з відкритим кодом забез-
печили включення відеоінформації в контент, дозволяючи блогерам
створювати й адмініструвати свої власні сайти відеоблогів. Крім
того, з’єднання мобільних телефонів з цифровими камерами дозво-
лило публікувати відео-контент в інтернеті майже відразу як він був
записаний, що дало початок стрімінгу.

За тематикою можна виділити такі блоги, як:
– корпоративні;
– розважальні;
– наукові;
– загально тематичні;
– освітні.
Блоги також використовуються професійними засобами масо-

вої інформації для висвітлення думки діячів культури, спорту, мис-
тецтв, політики, економіки тощо на загально важливі явища та
події, що мають місце у житті країни. Такі відомі ЗМІ як «Ук ра -
їнська правда», «Комерсант», «Комсомольська правда», «Факти та
коментарі» постійно ведуть блоги, де представлені авторські думки
видатних діячів у різних галузях діяльності.
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Серед розважальних блогів найпопулярнішими залишаються
блоги, що присвячені оглядам комп’ютерних ігор, техніки та техно-
логій, виготовлення прикрас та корисних речей хенд-мейд, бьюті-
блоги, кулінарні блоги та тревел-блоги.

Тревел-блоги — один із найпопулярніших розважальних блогів,
що збирають по декілька мільйонів глядачів.

Отже, відеоблогінг у сучасному світі йде нога в ногу з телеба-
ченням. Блоги конкурують із медіа за титул «об’єктивність». Спо -
живачі інформації довіряють більше блогерам, адже, у них немає
жорсткої цензури до якої ми звикли.

ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ І АФОРИЗМІВ 
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ

Вовкотруб М.
IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університет «Україна»
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент кафедри

журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування

У сучасному інформаційному просторі існує безліч
різноманітних джерел інформації, що можуть зацікавити реципієнта
не лише яскравими фотоілюстраціями, хорошими обкладинками та
помітними шрифтами, а насамперед цікавою та особливою подачею
інформації, що робить те чи інше джерело унікальним.

Вміння цікаво подати інформацію — одне з найважливіших
вмінь будь-якого комунікатора. Цікаво поданий текст, що містить
в собі не лише суху інформацію та звичні і малоемоційні вислови,
може не просто зацікавити читача, а і змусити його повертатися знову
і знову до нових матеріалів видання чи автора, для того, аби отримати
потрібну інформацію у цікавому та зрозумілому для себе стилі.

Так, ні для кого не секрет, що для того, аби поширювати ін фор -
мацію серед тисяч людей, давно не потрібно друкуватися в газеті, або ж
красномовно розповідати своє бачення в телевізійних програмах —
одна сторінка у соціальній мережі і тисячі користувачів зможуть
побачити та розповсюдити ваш текс, фото, відео. А тому, унікальність
стилю написання текстів — питання, що обов’язково має розглядатися.

Зробити текст цікавим, унікальним та частково навіть
інтерактивним можна за допомогою фразеологізмів та афоризмів.
Саме ці літературні прийоми зможуть збагатити текст, привернути
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увагу читача та створити ефект не просто сухого матеріалу, а цікавого
тексту. Вони можуть збагатити текст не лише виразністю та емо -
ційним забарвленням, а й створити додаткову площадку для роз вит ку
теми та загалом викликати набагато більше роздумів та різнома -
нітних варіацій відповідей.

Для того, аби оцінити використання фразеологізмів та афо -
ризмів у українській періодиі варто розглянути достатню кількість
текстів різних видань та авторів, оцінити їх стиль та інші засоби
забарвлення тексту. Або ж констатувати їх відсутність.

Безумовно, фразеологізми та афоризми завоювали чи не перше
місце серед засобів формування стислої, зрозумілої та цікавої думки
в тексті, а саме тому підхід до оформлення тексту шляхом збагачення
його різними стилістичними засобами мови — є одним з найви -
грашніших.

Для того, аби отримати хороший та якісний текст, не по збав -
ляючи його індивідуально-авторського стилю, журналісти часто
вдаються до таких трансформацій: 1) лексична заміна компонентів
фразеологічної одиниці; 2) розширення компонентного складу;
3) скорочення компонентного складу.

Джерелами утворення фразеологічних зворотів та сфери їх
функціонування можна розділити так: а) жива народнорозмовна
мова (приказки та прислів’я тощо); б) виробничо-професійна ді -
яльність людей; в) наукова діяльність; г) біблійні вислови; д) антична
література; е) влучні вирази відомих людей.

Цікаво, що під час таких замін відбувається трансформація
фразеологізмів не лише шляхом зміни одного слова, а й цілих
словосполучень, що дозволяє створити дійсно унікальний текст,
багатий на індивідуально-авторські висловлювання, що ство рю -
ються за допомогою всім знайомих фразеологізмів, та на виході
утворювати абсолютно нові фразеологічні сполучення, що можуть
стати візитівкою статті, автора та і видання в цілому. 

Саме тому вважається, що фразеологізми та афоризми, що
використовуються у текстах різних стилів та вносять у текст своє
неповторне наповнення. А тому вивчення фразеологізмів та
афоризмів в текстах є дійсно важливою темою для досліджень, адже
саме ці засоби допомагають створити унікальний та неповторний
текс, що у свою чергу може не лише збільшити читабельність тексту,
а й внести в нього зовсім новий, свіжий та цікавий зміст. 
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ОБРАЗ ЛЮДИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ У МЕДІАПРОСТОРІ

Вовченко О. С.
IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. наук, доцент

Останнім часом в Україні значна увага приділяється інклюзив-
ним технологіям, що в аспекті людей з особливими потребами
передбачає надання цим категоріям громадян можливості інтегрува-
тися в соціальне середовище. Зазвичай це люди з певним ступенем
інвалідності, яка може бути вродженою, а може набуватися протягом
життя внаслідок виникнення захворювання, настання нещасного
випадку тощо. При цьому важливим є не тільки створення матері-
альних умов для інтеграції в суспільне життя таких категорій людей,
а й виховання в соціумі не просто толерантності, співчуття, а став-
лення до таких людей як до звичайних повноцінних громадян.

Велике значення у процесі інтегрування осіб з особливими
потребами в суспільство має вчасна і достовірна інформація,
оскільки саме через видання — науково-методологічні, художні,
періодичні та електронні — можна дізнатися про стан справ у цій
сфері, прочитати художні і документальні твори про людей, які,
незважаючи на певні вади, досягли успіхів. Тобто, релевантна
інформація може спонукати людину не зациклюватися на пробле-
мах здоров’я, не замикатися у своєму невеличкому світі, а намага-
тися долучитися до світових цінностей: наукових, мистецьких, а та -
кож освоїти доступну й цікаву спеціальність та досягти певних успіхів
у житті. Звичайно, не останню роль у цьому процесі відіграють
ЗМІ, адже саме медіа створюють стійкий усталений образ людини
чи групи людей. Більше того, в інформаційну добу масовокомуні-
каційні та соціальнокомунікаційні технології стали найбільш
потужними інструментами впливу.

Проблеми людей з інвалідністю є певною мірою «невидимими»
у світі, і саме це є найбільшою проблемою. Багато громадян вважа-
ють питання інвалідності неактуальними для себе, тож сприймають
образ, який транслюється у медіа, особливо легковажно та некри-
тично, не надаючи проблематиці значення. Однак інвалідність —
однин зі складових елементів людського існування. Майже кожна
людина протягом життя має тимчасові або постійні проблеми зі
здоров’ям, а ті, хто доживають до старшого віку, відчувають все
більші труднощі, пов’язані з фізичним та емоційним станом.
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Відображення власного ставлення журналіста до теми в інформа-
ційному повідомленні часто зумовлене внутрішніми переконаннями
чи поглядами, які не завжди є усвідомленими. Не замислюючись над
складністю теми та / або не досліджуючи її особливості, журналіст
може впливати на аудиторію. Попри процеси глобалізації, демокра-
тизації, що сприяють інклюзії та толерантності, попри законодавчі
зміни в Україні останнього часу, медіа продовжують використовувати
некоректні усталені терміни «інвалід», «людина з обмеженими мож-
ливостями» чи з «особливими потребами» тощо.

Основою образу людини з особливими потребами у свідомості
пересічних українців є та інформація, яка поширюється засобами
масової інформації та соціальними мережами. Мають меншу впли-
вовість на світогляд знання, які поширюються медичними праців-
никами та педагогами через спеціалізовані канали інформації.

Таким чином, медіасередовище є насамперед середовищем
формування загальноприйнятої системи цінностей. Класичні засо-
би масової інформації, до яких ми відносимо телебачення, радіо,
періодичні видання, не втрачають своєю ваги як ресурс конструю-
вання образів світу, проте альтернативою їм стають соціальні мере-
жі, які можуть поширювати альтернативну інформацію, дисонан-
сну з тією, що транслюється ЗМІ.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РАНКОВИХ ЕФІРІВ 
(НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ «РАНОК ПРО» 

НА РАДІО «ПРОМІНЬ»

Воловоденко А. О.
IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., ст. викладач

Радіо — це вільний доступ до будь-якої інформації, яка поши-
рюється швидше та оперативніше за друковані видання, телебачен-
ня а нерідко й швидше за інтернет-ресурси. Радіо — це найсвіжіші
факти і прямі трансляції із місця подій, це максимально швидка
доступна інформація. Для радіо немає різниці де ти перебуваєш
і якими справами займаєшся Ти можеш створювати перед собою
уявний образ того чи іншого героя без сидіння перед телевізором,
адже так ти активізуєш асоціативне мислення. Основне завдання сис-
теми засобів масової комунікації — постійно відображати суспільне
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життя в усіх його проявах, зв’язках та конфліктах, а також безпе-
рервно інформувати і сприяти формуванню громадської думки.
Радіомовлення тут займає особливе місце.

Ранковий ефір — необхідна складова будь-якої радіостанції для
її успішного і повноцінного функціонування. Тому від якості
наповнення ранкового ефіру залежить рейтинг, імідж і популяр-
ність радіостанції.

Радіо «Промінь» за форматом — музично-розмовна молодіжна
радіостанція. У прямих ефірах радіостанції завжди актуальні теми
з політичного, економічного та культурно-мистецького життя плане-
ти. Ведучі знайомлять слухачів із музикою українських сучасних
виконавців, а також з класикою, джазом та альтернативною музикою.

Ранкове шоу на радіо «Промінь» починається о 8:00 і триває до
11.00. Для радіо — це найважливіший період доби. Саме в цей час
більшість людей прямують на роботу, це дає можливість приверну-
ти увагу якнайбільшої частини слухачів до контенту радіостанції
а також до суспільно-важливих тем. Тому саме ранкові ефіри мають
бути інформаційно наповнені темами, які вимагають слухачі.
Ведучі повинні уявно прожити той відлік часу який переживає слу-
хач, орієнтуватися на ритм аудиторії. Від цього залежить: будуть
люди слухати радіо чи листатимуть інстаграмну стрічку. Також
велику роль на радіо відіграє підбір музики. Вона має нести додат-
кове змістовне навантаження для доповнення розповіді. Саме пра-
вильно підібрана музика підсилює емоційний стан та надає вираз-
ності змісту.

Насамперед, структуру радіо мають робити під слухача, звер-
таючи увагу на його потреби. Загалом на успішність ефіру впливає
клопітка робота ведучих.

Ось як виглядає ранкове шоу «День ПРО» на радіо «Промінь»
На початку кожного ефіру ведучий характеризує його тематику

одним словом. Наприклад, ефір від 23.11.19. був присвячений слову
«чекати». Тому слово «чекати» було так званим гаслом, яке супро-
воджувало ранкове студійне мовлення. Початок мовлення розпо-
чинають з привітання. У студії зазвичай працюють двоє ведучих.
Більш важлива інформація транслюється після 08:00 у «Ранок
Про». Гостей запрошують до студії після 10:00. Ведучий розповідає
новини «Про Спорт». На радіо є телефонні прямі включання три-
валість 10 хвилин, де гість та ведучі спілкуються на ту чи іншу тему,
дискутують між собою. Також ведучий проводить онлайн-трансля-
цію розмови в соціальній мережі Facebook та у месенджерах.
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Успіх ранкової програми на будь-якій радіостанції залежить від
багатьох чинників: структури, ведучих, якості, тематики, жанрово-
го та музичного наповнення. Інформаційно насиченим та най-
більш прибутковим періодом доби для радіостанції є ранковий
прайм-тайм, тому важливо будувати ранкове шоу, відштовхуючись
від потреб споживачів.

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРЕСА: 
ВПЛИВ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ

Гороховська А. О.
IV курс, група ЖР 16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масової комунікації Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А.

Суспільна, громадська думка включає сукупні судження безлічі груп
людей на події, явища дійсності, актуальні проблеми та інші важливі
соціальні сфери суспільстві. Та поряд з цим, громадську думку можна
вважати соціальним інститутом, що стійко й ефективно бере участь
у здійсненні влади, узаконених механізмів процесу прийняття
рішень на всіх рівнях життя суспільства. Громадська думка є фор-
мою виявлення політичної волі, свідомості мас, що реально може
впливати на органи управління (вибори, референдуми), поряд з ін -
шими соціально-політичними інститутами бере участь у політич-
них процесах. Але це можливо лише в демократичному суспільстві,
де кожен має право на висловлення своїх думок.

Чим саме можна вплинути на формування громадської думки?
Найефективнішим методом впливу є інформація. Носій громад-
ської думки отримує інформацію, в залежності від його поглядів та
ідеології ця інформація інтерпретується у висновки, і потім впли-
ває на формування думок людини. Дуже часто на сторінках газет
з’являються результати соціологічних досліджень, які впливають на
громадську думку ще з більшою силою, оскільки кожна людина
довірливо ставиться до цифр, рейтингів, статистичних даних. Ре -
зультати соціологічних досліджень надають ЗМІ ще більшої мож-
ливості впливати на думку кожного читача, слухача чи телеглядача,
а таким чином на думку громадськості.

Особливо важливим є вплив ЗМІ на формування національної
свідомості, оскільки вони виступають вагомим засобом створення
історико-культурного інформаційного простору держави, який, по
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суті, є тим духовно-ідеологічним цементом, що скріплює народ
у політичну націю.

Однак ЗМІ можуть не лише консолідувати суспільство,
а й відігравати деструктивну роль, підривати його соціально-психо-
логічну стійкість шляхом створення і просування у масову свідо-
мість негативних ціннісних образів, чужих вітчизняній культурі
ідеалів і цінностей. Тому суспільство й держава повинні постійно
дбати про нейтралізацію регресивних тенденцій в інформаційно-
аксіологічному полі й мобілізовувати ресурсний потенціал ЗМІ для
формування такої ціннісної системи, яка змогла б забезпечити
духовну єдність суспільства.

У сучасному суспільстві ЗМІ виконують низку функцій, важли-
вими серед яких є: 1) комунікативна — спостереження за подіями
і формування суспільної думки стосовно їх сутності; 2) інформацій-
на — збирання, редагування, коментування та поширення інформа-
ції; 3) ретрансляційна — відтворення певного способу життя з від-
повідним набором політичних, духовних, соціальних цінностей.

Водночас слід зазначити, що формування і зміцнення національ-
ної свідомості засобами ЗМІ значною мірою залежить від їх позиції
у суспільстві. За умови, якщо засоби масової інформації є незалежни-
ми й здатні культивувати, збагачувати загальнодержавні й національні
цінності в умовах глобалізованого світу, відтворювати і транслювати
історико-культурні традиції, утверджувати національну мову, культуру,
що є можливим у демократичному суспільстві, — вони сприяють
творенню єдиного інформаційно-культурного простору держави,
формуванню духовних основ нації, виступають дієвим інструмен-
том консолідації суспільства в єдину національну спільноту.

Проблемою залишається наявність великої кількості держав-
них і комунальних ЗМІ, які мають обмежену спроможність здійс-
нювати незалежну інформаційну політику і об’єктивно змушені
орієнтуватись у своїй діяльності на позицію органів влади та полі-
тичних сил, представлених у ній. У сучасному світі запорукою стій-
кості, незалежності держави є її власний національний інформа-
ційно-культурний простір. Саме ЗМІ можуть відіграти вирішальну
роль у підсиленні консолідації суспільства та збереженні його
національно-культурної самобутності. Від структури, змістового
наповнення, захищеності національного культурно-інформаційно-
го простору, його спроможності адекватно задовольняти потреби
суспільства значною мірою залежить успіх реалізації стратегічних
національних завдань.
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КІБЕРБУЛІНГ
Григоренко О.

III курс, група ЗЖР-17-1, спеціальність «Журналістика»
Інститут філології та масових комунікацій Університет «Україна»

Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент

Із розвитком новітніх технологій у сучасному світі з’явився
такий вид цькування як кібербулінг. Яким він буває, як вберегтися
від інтернет-загроз та що загрожує самим булерам.

Кібербулінг — це своєрідне цькування, образа чи загроза, яку
висловлюють інші люди або люди за допомогою засобів електронної
комунікації, найчастіше — це повідомлення у соціальній мережі,
повідомлення на мобільному телефоні жертви, електронні листи.
З кожним роком кількість трагічних випадків значно збільшується.

На жаль, більшість людей сприймають це дуже близько до
серця, що призводить до початкової стадії депресії, зацикленню
в самому собі, можливих думок про самогубство. Жертва починає
шукати проблему в самому собі.

Як він виникає?
Як і звичайна травля, тільки — в соціальних мережах — он лайн-

цькування — психологічний вплив на людину. Агресор свідомо
вибирає собі жертву, яка слабкіша і не може відповісти, в основно-
му — це діти. Головна мета агресорів — підвищити свій соціальний
статус в інтернеті. Найчастіше — це все анонімно. Але є і ті, які
пишуть під своїм ім’ям, знаючи наперед, що жертва набагато слаб-
кіша. У реальному житті ці люди не можуть висловити свою думку
або вимовити подібні слова.

Розпізнати кібербулінг дуже легко. Будь-яке образливе пові-
домлення називається кібербулінгом. Також, це можуть бути відео,
фото, опубліковані недоброзичливцем без згоди жертви.

Яким буває кібербулінг.
Типові ознаки кібербулінгу: а) систематичність (повторюваність)

діяння; б) наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва
булінгу), спостерігачі (за наявності); в) дії або бездіяльність кривдни-
ка, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди,
приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам
кривдника та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

До найпоширеніших видів кібербулінгу належать: 1) викорис-
тання особистої інформації; 2) анонімні погрози; 3) хепіслепінг;
4) обмовляння або зведення наклепів; 5) переслідування; 6) тро-
лінг; 7) флеймінг; 8) онлайн-грумінг; 9) секстинг.
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Як зупинити агресорів?
На жаль, це дуже важко запобігти, через те, що це все знахо-

диться в інтернеті. На даний момент соціальні мережи почали
міняти свою політику і умови користування, які зобов’язані при-
йняти кожен користувач, у разі якщо користувач не буде дотриму-
ватися цих правил, його блокують на невизначений термін.
Адміністратори намагаються усіма силами блокувати образливі
пости, але на даний момент кібербулнг присутній також і в особис-
тих повідомленнях. Можливо, в майбутньому, вдасться запобігати
і образливі повідомлення.

Найчастіше агресори залишають копії образливих матеріалів, що
ускладнює здійснити повне видалення аккаунтів. Давайте не забува-
ти, що найголовніше, що ви повинні бути впевнені в собі, і не зверта-
ти увагу, не надавати величезному значенню огбразливим словам.

Як ми можемо допомогти в запобіганні кібербулінгу?
По-перше, кожна соціальна мережа має функцію «заблокува-

ти». Перша дія — блокування облікових записів агресорів, з яких
вони залишають ненависні повідомлення.

По-друге, ви можете поскаржитися на аккаунт, тобто повідо-
мити про факти порушення безпосередньо до Facebook або Twitter.

У третіх, не лінуйтеся захистити свій аккаунт. Забезпечте пов -
ний захист ваших паролів, які використовуєте на своїх пристроях.

Ваш захист від кібербулінгу.
Ми живемо в сучасному світі, де кожна соціальна мережа має

свою своєрідний захист, найчастіше — це, звичайно ж, фільтрація
негативних записів, які фільтруються ботом постійно. Але абсо-
лютно кожен з нас може стати жертвою або мішенню. Всі ми вико-
ристовуємо соціальні мережі на планшеті, телефоні або комп’юте-
рі. Звичайно є незамінний, ефективний спосіб себе захистити — це
відмова від всіх соціальних мереж, але це крайній захід. Набагато
краще підтримувати зв’язок з друзями, своїми близькими, до яких
ви можете звернутися за допомогою з вашою проблемою або допо-
могти тому, хто став жертвою цькування онлайн. Пам’ятайте, що
головна мета — це цькування, але частіше за все увага не фоку-
сується на жертві тривалий час, тому цькування не триватиме
довго. У агресорів найчастіше присутні свої страхи, вони намага-
ються продемонструвати свою силу, свою перевагу в цьому світі,
спроба виділиться за рахунок інших, особисте зростання.

Але пам’ятайте, що вони не такі вже сильні, якщо намагаються
себе показати за рахунок приниження іншої людини. Бережіть себе!
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КОНВЕРГЕНТНІ МЕДІА В РУСЛІ СУЧАСНОСТІ

Іванко А. Ю.
IV курс, група ЗЖР 16/01, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., к. наук із соц. ком., доцент

Мета дослідження — проаналізувати конвергентні трансформа-
ції, які призвели до глобальних перетворень у медіа-індустрії та
вплинули на медіа-контент.

Проблеми конвергентних медіа описували європеиські до слід -
ники: В. Віке-Фреиберг, Х. Даублер-Гмелін, К. Мьоллер, Л-М. По -
ларес-Песоа-Мадуро. У вітчизняному науковому просторі можна
виокремити лише кілька публікаціи О. Ляхова, Б. Потятинника,
В. Різуна, Д. Проценка, Д. Тупчієнка.

Нові технології відіграють особливу роль, спричинивши незво-
ротні зміни як у технічному арсеналі журналіста так і у його цінніс-
ній орієнтації. Медіа-контент зазнав великих змін, які гармонізу-
ють стандарти якості та технологічні експерименти, у багатьох
випадках не на користь якості. Конвергенція засобів масової
інформації (ЗМІ) охоплює різні процеси — від перетворення циф-
рового контенту до засвоєння різних функцій телебачення, друку,
радіо та кіно через Інтернет [4]. Завдяки конвергенції користувач
може брати участь у виробництві інформаційного продукту на різ-
них етапах від створення до розповсюдження, створення порядку
денного, підбору та трансляції матеріалів для його аудиторії [3].

Фактори довіри до конвергентних ЗМІ, поділяються на чотири
умовні групи: репутація ЗМІ, авторитет журналіста, відповідність
журналістським стандартам, характеристики цільової групи [1].
Безсумнівно, реагування на нові виклики часу повинно бути адек-
ватним та своєчасним задля того, щоб не було завдано шкоди ні
існуючому бізнесу, ні потенційним новостворюваним компаніям;
національні економічні інтереси створюють умови для бізнесу,
тобто без втрат вводять у нові процеси; транскордонність Інтернету
є середовищем для нових медіа, не дозована та адекватна реакція
держави на нові відносини не призвела до переорієнтування фінан-
сових потоків від українських споживачів до провайдерів послуг,
що перебувають у іноземних юрисдикціях; своєчасно вжито заходи
для убезпечення вразливих груп населення від потенційного шкід-
ливого впливу без перешкоджання добросовісній реалізації права
на свободу вираження [2].
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Отже, тема дослідження набула актуальності завдяки транс-
формації медійної галузі, яка пов’язана з розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій. Поширення Інтернету спростило до -
ступ до інформації та створило можливості для появи принципово
нових медіа, які відрізняються від традиційних не лише способом
та характером поширення інформації, але й процесом побудови
відносин із цільовою аудиторією та рівнем її інформаційної актив-
ності. Внаслідок процесу конвергенції традиційних медіа, комуніка-
тивних платформ та інших Інтернет-ресурсів, що спричинив стрімке
збільшення кількості інформаційних джерел, відбулося загост -
рення конкуренції серед мас-медіа за увагу споживачів інформації,
що, у свою чергу, посилило значення побудови довірчих відносин
між мас-медіа та їхньою аудиторією.
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Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. наук, доцент

Однією з важливих гілок комерціалізації ЗМІ є реклама. Сама
по собі реклама виникла давно, разом з торгівлею, але в умовах роз-
винутої ринкової економіки вона набуває якісно нового характеру:
стає масовою й об’єктивно необхідною.

Термін «реклама» походить від лат. reclamare — викрикувати
(у Давній Греції та Римі оголошення голосно викрикували у люд-
них місцях). Нині реклама є найдієвішим засобом впливу на покуп-
ців і споживачів. У ст. 1 закону України «Про рекламу» йдеться про
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те, що реклама — це «спеціальна інформація про осіб чи продук-
цію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб
з метою прямого або опосередкованого одержання зиску» [1].

Проблема психологічних впливів (соціальних впливів) у пси-
хології реклами як галузі наукового знання вкрай актуальна. Адже
будь-який вплив, який передбачає зміну свідомості людини,
є перешкодою для вільного вибору. Дослідники, які розглядали
проблему впливу реклами, особливу увагу приділяють усвідомлю-
ваним і неусвідомлюваним впливам, заснованим на емоціях
і почуттях.

Так, відомий німецький (пізніше й американський) психолог,
котрий присвятив багато своїх робіт різним аспектам реклами, Гуго
Мюнстерберг, вважав, що найефективнішими є емоційні впливи.

Гуго виділяє дві традиції в психології реклами, які умовно
можна назвати «німецькою» і «американською». Перша традиція
розглядала рекламу як спосіб психологічного впливу на спожива-
чів, наприклад шляхом навіювання. Друга традиція орієнтувалася
на процеси опредметнення потреб та їх актуалізації (посилення)
засобами реклами. У рамках першої методології реклама повинна
була впливати на людину, «змушуючи захотіти» придбати рекламо-
ваний товар, в рамках другого вона впливала на вибір товарів
і послуг шляхом прийняття рішення [2].

Кожен із нас щодня стикається з рекламою на телеканалах.
Часом вона нас розважає, іноді дратує, при всьому цьому така рек-
лама однозначно запам’ятовується. Можемо зробити висновок, що
при правильному підході телереклама є дуже ефективним інстру-
ментом просування послуг і товарів.

Аудиторія у реклами на ТБ найбільша серед усіх ЗМІ, оскільки
доступ хоча б до одного телеканалу мають практично 99% населен-
ня країни.

Реклама на телебаченні є ефективною, проте із-за перенасиче-
ності сучасного світу рекламними оголошеннями на вулиці,
в метро, навіть в наших смартфонах, ми перестали приділяти їй
багато уваги, її стало надто багато.

Отже, реклама — це потужний психологічний вплив на сус-
пільство, який має і негативні наслідки. Варто брати до уваги і той
факт, що внаслідок перенасиченості реклама в сучасному світі не
може сповна розкрити свій потенціал.
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Суспільство може бути зрозуміле по-різному: через вивчення
соціальних інститутів, систем ідей, способів виробництва, художніх
форм, ситуацій повсякденного взаємодії тощо. Досвід у повсякденно-
му житті, комунікації засобів масової інформації та дані соціологічних
досліджень засвідчують, що сучасне суспільство багато в чому більш
насичене соціальними проблемами, ніж суспільство колись. Бідність,
безробіття, злочинність, корупція, наркоманія, поширення ВІЛ-
інфекції, загроза техногенних катастроф — явища, що викликають
страх і хвилювання серед населення, попри те, що сьогодні ЗМІ зазви-
чай відкрито інформують громадськість про соціальні проблеми.

Успішний розвиток України повністю залежить від усіх, хто
завтра буде відігравати провідну роль у всіх соціальних процесах.
Проблеми молоді стали особливо гострими останнім часом. Стійке
зниження частки молоді в населенні, високий рівень захворюва-
ності особливо небезпечними захворюваннями, проблеми з пра-
цевлаштуванням і зайнятістю, відсутність підтримки молодих
сімей, невирішені житлові проблеми і зростання злочинності —
далеко не повний перелік проблем у молодіжній сфері [1].

В контексті глибокої економічної та демографічної кризи,
в якій опинилися пострадянські країни, включно з Україною, про-
блеми молоді в різних сферах мають певні особливості, які характе-
ризуються серйозними і довготривалими наслідками, а тому вима-
гають поглибленого аналізу і регулювання, розробки реалістичної,
збалансованої політики щодо молодого покоління.

В умовах ринку багато молодих людей стикаються з новими
проблемами. Однак, у порівнянні з іншими соціальними групами,
вони мають найкращі соціальні, професійні та життєві перспекти-
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ви [2]. Завдяки своїм психологічним властивостям молоді люди
можуть швидше отримувати нові знання, робочі місця, краще опа-
новувати інші процеси, ніж решта соціальних груп.

Аналіз найбільш гострих проблем молоді в Україні засвідчує,
наскільки вони складні і потребують системного вирішення. Щоб змі-
нити ситуацію на краще, потрібен чіткий план дій, спрямований на
вирішення найбільш важливих проблем, які сьогодні хвилюють моло-
дого українця. Це стосується як органів державної влади, так і суспіль-
ства загалом. Для цього ЗМІ повинні приділяти особливу увагу про-
блемам молоді і тим самим залучати суспільство до їх вирішення.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕДІА

Сидоренко С. А.
IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Бобренко Р. В., к. пед. н.

Розвиток медіа пов’язаний із впровадженням інтерактивних
технологій, що покликані задовольнити мінливий попит споживача,
надаючи йому додаткові можливості ефективного послуговування
інформацією. Такі процеси виявляють потребу досліджувати, систе ма -
тизувати й ефективно застосовувати розмаїття форм інфор ма ційних
технологій у медіа.

Метою розвідки є класифікація форм інтерактивних технологій
у функціонуванні сучасних медіа.

Сучасні медіадослідники переосмислюють ключові поняття
термінополя. Так, наприклад, Борис Потятиник у своїх досліджен -
нях зазначає, що поява Інтернету, соціальних мереж перетворили
міжособистісну комунікацію в масову. Він зазначає, що саме за до -
помогою «нових медіа» люди об’єднуються між собою за допомогою
спільнот он-лайн і залучаються там до інформаційного простору.
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Вікторія Шевченко у своїх дослідженнях проводить розмежування
між поняттями «нові» та «новітні» медіа. На її думку, «нові» — це
нещодавно створені, а «новітні» — які використовують сучасні
технології в розповсюдженні інформації — цифрові. Леся Городенко
не підтримує дані термінологічні синоніми та зазначає, що сучасні
медіа фактично повністю є цифровими. Проте ця думка також не
відповідає дійсності, бо в сучасному медіапросторі є офлайнвидан -
ня. Ніна Зражевська визначає сфери застосування терміна «нові
медіа»: «інтерактивні електронні видання і нові форми комунікації
виробників контенту зі споживачами, що відрізняє їх від традиційних
медіа, таких як: традиційне ТБ, радіо, газети і журнали».

Тож аналіз поглядів дає нам підстави зазначити, що нові
медіа — це вже не просто сукупність технологічних засобів і прийо-
мів, за допомогою яких передається інформація користувачу, а вихід
сучасних медіа за межі традиційного уявлення про журналістику, бо
в наш час будь-який блогер, користувач соціальної мережі може
поширювати новинну, аналітичну, публіцистичну інформацію через
медійні е-канали інтерактивними засобами: відео-, аудіозапису, зоб-
раження, брати участь у різних опитуваннях, голосуваннях тощо.

Виділимо головні ознаки, які характеризують сучасні медіа,
такі як: мультимедійність, гіпертекстуальність, інтерактивність.
Інтерактивність, на нашу думку, це можливість двостороннього чи
багатостороннього впливу різних елементів системи одне на одне
в реальному часі завдяки технічним засобам. Існують такі методи
застосування інтерактивності в журналістиці: спілкування в прямо-
му ефірі за допомогою телефонного зв’язку, чату; діалогічне спілку-
вання за принципом інтерактивних вікторин, телемагазину; елек-
тронні листи; форуми; коментарі; рейтинги; sms-голосування;
власні сторінки у соціальних мережах з можливістю перегляду архі-
ву, коментування вербальних новин і відео.

Більшість із зазначених методів можна реалізувати за допомо-
гою інформаційно-комунікаційних технологій, які передбачають
веб-сторінку. Діапазон сфери їх застосування в журналістиці, з ура-
хуванням описаної вище тенденції, такий: інтерактивні форми теле-
бачення, радіо, преси. Ми досліджували форуми, блоги, коментарі,
рейтинги як показові форми інтерактивного зв’язку, за кількістю та
якістю яких визначається резонанс і ставлення до публікації.

Отже, у медіасередовищі інтерактивні технології можна поді-
лити на дві групи: такі, що вже використовувалися традиційними
ЗМІ (листи, опитування, рейтинги) та специфічні саме для
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нових\новітніх медіа (форуми, блоги, чати, FAQ, е-коментарі).
Сучасні медіа повинні відслідковувати зміну інформаційних потреб
споживачів та відгукуватися на них, обираючи доцільні технології.

ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ТА ОСОБЛИВОСТІ
ПРОСУВАННЯ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ

Слободянюк Я. Р.
IV курс, група ЖР16-1, спеціальність «Журналістика»

Інституту філології та масових комунікацій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Лоза Г. І., к. наук із соц. ком., доцент

Досліджено найефективніші види просування реклами у мере-
жі Internet, пресі, радіо, телебаченні та ін. Проаналізовано різнови-
ди реклами, представлені на ринку завдяки технологічному проце-
су та каналам поширення зовнішньої, друкованої, аудіо- та
відео-реклами, несуть комунікацію на попит продукту або послугу
і є потужним засобом впливу на суспільство.

Ключові слова: технологічні процеси, просування рекламних
матеріалів, способи просування.

У сучасном ужитті реклама займає величезне значення. Вона
значною мірою визначає наш образ і стиль життя, неминуче впли-
ває на наші погляди, наше ставлення до себе і навколишньогосвіту.
Кожен з нас навіть того не помічаючи, знаходиться під впливом
науково-технічного прогресу, зокрема, під впливом реклами.

Мета дослідження — ознайомитися з принципами технологіч-
ного процесу просування матеріалів.

На сьогодні, реклама повинна забезпечити цілеспрямовану
роботу зі збуту товарів і формуванню попиту покупців. Її особли-
вість полягає в безперервності впливу на споживача і постійне
оновлення змісту. Результативною рекламу вважають тоді, коли її
запам’ятала половина осіб, які з нею ознайомлювалися. Достатнім
економічним ефектом реклами вважають сім і більше відсотків
осіб, які запам’ятали, стали споживачами рекламованого товару.

Існують такі способи просування рекламних матеріалів:
Найбільш прогресуюча реклама мережі іnternet — для товарів

масового попиту (Наприклад: вірусна реклама, головним завданням
якої є привернути увагу користувачів і сподобатися настільки, щоби
вони готові були самостійно поділитися цією рекламою з ін шими.
Найчастіше такий вид реклами в інтернеті є у вигляді відео, смішних
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картинок, мемів. E-mail розсилка, спливні (pop-up) вікна, які заре-
комендували себе як агресивна реклама в інтернеті, але такі спли-
ваючі повідомлення зазвичай бачать 80– 85 % користувачів) [3].

Реклама в пресі — практично для всіх видів товарів, промисло-
вої продукції та послуг: популярні видання використовуються
переважно для реклами товарів широкого вжитку; спеціалізовані
видання — для рекламипромисловоїпродукції(використовують
в газетах, журналах, бюлетенях, телефонних книгах).[1]

Реклама на радіо та телебаченні — для товарівмасовогопопиту,
ефективна як додатковийзахідпід час проведенняярмарків і виставок.

Друкована реклама — для промисловихтоварів та послуг, для
товарів широкого вжитку (каталоги, листівки, плакати, календарі).

Зовнішня реклама — для товарів масового попиту, а також імід-
жева реклама фірм (рекламні щити (білборди), плакати зовнішньо-
го розклеювання, світлові екрани, сітілайги, рядок, що біжить).

Реклама на транспорті — рекламні матеріали в салонах і на
транспорті (автобусах, маршрутних таксі, трамваях, потягах).

Реклама була і надалі залишається головним чинником нала-
годження комунікативних зв’язків виробників, продавців та спо-
живачів у системі маркетингу. Вона постійно прогресує, відкриває
нові можливості, сприяє розповсюдженню інформації, допомагає
споживачам зробити свій вибір.

Отже, з ясувавши технологію підготовки та просування рек-
ламних матеріалів ми дійшли висновку що найрезультативнішими
способами просування є: телевізійна та інтернет-реклама. Вони
мають більші переваги, так як поєднують в собі три компоненти —
звук, зображення та рух. Проте, для того щоб, ефективніше заохо-
тити більшу кількість аудиторії, краще використовувати одрузу
декілька засобів поширення реклами.
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У сучасному житті реклама займає величезне значення. Вона
в значній мірі визначає наш образ і стиль життя, неминуче впливає
на наші погляди, наше ставлення до себе і навколишнього світу.
Вона показує нам готові форми поведінки в тій чи іншій ситуації.
Кожен з нас навіть того не помічаючи, знаходиться під впливом
науково-технічного прогресу, в тому числі, під впливом реклами.

В Україні, останнім часом, здійснено ряд наукових досліджень,
присвячених проблемі формування світогляду особистості засоба-
ми реклами (О. І. Пенькова).

Розвиток реклами має давню історію, починаючи з інформації
про гладіаторські бої та торгівлю товарами. Ще однією різновид-
ністю реклами було виникнення тавра, яке ремісники проставляли
на своїх товарах гончарства. В міру розголошення якості роботи
ремісника, покупці намагались розшукати товар з його тавром.
Особливо стрімкого розвитку рекламна справа набула у США, що
було зумовлено сукупністю чинників. Основні — введення у 1813 ро -
ці обов’язкового початкового навчання підвищило рівень освіти
громадян і сприяло зростанню кількості газет і журналів. Появу
радіо та телебачення означала появу двох важливих засобів розпов-
сюдження рекламних звернень.

На сьогодні, основа організації рекламної діяльності є реклам-
на програма, що визначає спрямованість рекламного впливу, фор-
мує рекламну ідею і планує варіацію рекламних виступів. При цьому
реклама повинна забезпечити цілеспрямовану роботу зі збуту това-
рів і формуванню попиту покупців. Її особливість полягає в безпе-
рервності впливу на споживача і постійне оновлення змісту.

Сучасний рекламний процес складається з робіт дослідницько-
го характеру, організаційної роботи зі здійснення рекламних про-
грам. Творча група складається з: розробника ідей глядацького вті-
лення рекламного задуму (візуалізатор), спеціаліста-текстовика
і копірайтерів (помічників-текстовиків), які працюють з цільовим
сегментом рекламних споживачів.
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Результативною рекламу вважають тоді, коли її запам’ятала
половина осіб, які з нею ознайомлювалися. Достатнім економіч-
ний ефект реклами вважають, якщо більше 7% осіб, які запам’ята-
ли рекламу, стали споживачами рекламованого товару.

Реклама була і надалі залишається основним носієм розпов-
сюдження інформації про товар, фірму, ринкові можливості суб’єк-
тів ринкової конкуренції та головним чинником налагодження
комунікативних зв’язків виробників, продавців та споживачів
у системі маркетингу.

МІСЦЕ СЕНСАЦІЇ В ІНТЕРВ’Ю

Статкевич А. В.
IV курс, група ЗЖР-16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент

Журналістське інтерв’ю поставало об’єктом досліджень у сфе-
рах журналістики, лінгвістики у різних її виявах, соціології тощо.
Однак проблеми успішності телеінтерв’ю у залежності від ролей
комунікантів, а також відмінностей в очікуваннях комунікантів
і глядачів дотепер залишаються відкритими. Існують дослідження
форм, параметрів і стратегій інтерв’ю на матеріалі різних ЗМІ та
у різних мовах, проте питання сенсаційності на різних рівнях кому-
нікації детально не висвітлені і сьогодні [3, с. 194].

Інтерв’ю — також форма комунікації, у якій поруч з журналіст-
сько-мовними перш за все беруться до уваги психологічні нюанси
і проблеми. Тому значення мають 2 рівні: змістовий (отримання
і надання інформації) та емоційний (почуття і взаєморозуміння).
Детальніше змістовий рівень включає інформативну мету, типи
запитань, чіткість висловлення, чіткість відповідей і зміст інформа-
ції. До емоційного рівня належать клімат (соціально-емоційний
зв’язок), невербальна поведінка, навідні запитання, зумисне під-
лаштування, підхід до журналіста і респондента.

Для того, щоб відрізнити якісну журналістику від бульварної,
В. Здоровега пропонує звертати увагу на характер сенсаційності.
Характерними рисами бульварної, напускної сенсаційності дослід-
ник вважає порушення моральних норм, а саме порушення при-
нципу об’єктивності, всебічності інформування, недозволені мето-
ди збору первісної інформації, втручання в особисте життя, свідоме
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чи несвідоме перекручування інформації з метою досягнення гос-
троти враження тощо [4, c. 69].

Прагнення ЗМІ подавати оперативну, актуальну і цікаву інфор-
мацію часто перетворюється на популістські методи боротьби за
читацьку увагу, на безпринципну гонитву за сенсаціями. У знижен-
ні якості новин Е. Фіхтеліус звинувачує процес комерціалізації
ЗМІ, що призводить до поверховості, домінування спрощених уяв-
лень про події [1, с. 103].

Сенсація має здатність пробуджувати зацікавлення аудиторії до
певного засобу масової інформації. Власне сенсаційні матеріали
створюються за об’єктивних причин. Тобто виникнення їх на сто-
рінках газет, у радіо- та телеефірі зумовлене об’єктивною дійсністю,
а роль журналіста полягає не лише у своєчасному поданні таких
матеріалів, а також у тому, щоб якомога точніше передати те, що
є сенсацією. Як уже зазначалося, особистість журналіста в таких
матеріалах розчиняється, натомість всю увагу аудиторії прикуто
саме до змісту сенсації. Власне, сенсаційні матеріали характеризу-
ються високою дієвістю, адже безпрецедентність тієї чи тієї події,
яку слід вважати сенсацією, впливає на аудиторію незалежно від
журналіста, він фактично є посередником між подією та аудиторією.

Технологія розробки теми, збирання інформації та опрацюван-
ня матеріалу мало чим відрізняються. Проте у кожній країні цей
процес доповнюється своїми автентичними ознаками. Так,
наприклад, зарубіжні консультанти і колеги зізнаються, що
щирість українців дуже сприяє швидкому налагодженню контактів
з людиною. Також вітчизняні журналісти вирізняються вигадливіс-
тю, однак іще не навчилися бачити сенсаційні повороти у звичних
речах і ситуаціях [2, с. 222].
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Ми розглянемо особливості роботи сучасного ведучого радіо-
програми у прямому ефірі та окреслимо зміни, що відбулися
у діяльності радіожурналіста. Обумовимо основні обов’язки та
вимоги до радіоведучих, зважаючи на стрімкий розвиток техноло-
гій та еру діджиталізації.

В Україні радіотелеграфний зв’язок почав діяти з 1902 року. Ра -
діомовлення запрацювало значно пізніше, лише в 1924 році, коли
16 листопада у Харкові в ефір вийшла перша радіопрограма. Із 1965 ро -
ку запрацювала друга програма українського радіо «Радіо Промінь».

У процесі історичного розвиту, саме 2000-ні роки стали періо-
дом активного формування радіоринку та жорсткої ринкової кон-
куренції в Україні. Змінюється парадигма мовлення. Розширюється
творчий потенціал ведучих інформаційних програм і випусків.
Посилюється інтерактивність — залучаються слухачі до підготовки
та створення інформаційного продукту.

В епоху Інтернету набирає стрімкого розвитку онлайн-радіо
і мовлення на новітніх мультимедійних платформах. Стрімко розвива-
ється інтерактивність — використання соціальних мереж для спілку-
вання зі слухачами. Слухач стає співавтором та співведучим передач.

Сама ж постать ведучого на радіо — це уособлення і творчої
групи програми, і певних ідей, і певного способу життя, мислення,
світогляду. Для слухача ведучий радіопрограми — це узагальнений
образ представників певного прошарку населення, вікової чи соці-
альної групи. Його програма, як продукт журналістської роботи на
радіо, відзначається певною методикою творчості, яку потрібно
знати і розуміти професіоналам радіоефіру.

Прямий ефір — це фіксація моменту життя, опис ситуації.
І саме тут суб’єктивна форма викладу матеріалу є неминучою. Ав -
тор програми з повним правом говорить від першої особи, від свого
«Я», описує свої відчуття. А це означає, що саме в цьому випадку
виникає потреба в індивідуалізації мови і голосу.

Підготовка до прямого ефіру радіопередачі починається з визна-
чення тієї мети, яку ставить перед собою журналіст. Вибір теми зале-
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жить від спеціалізації редакції чи радіоканалу. Тобто, вибір редак-
ції — найголовніший етап у формуванні тематики радіопередач.

Наступний етап — спеціалізація журналіста. Досьє, що формує
журналіст і система зберігання матеріалу.

Найпоширеніші вимоги до ведучого прямих радіоефірів: гра-
мотна українська мова, знання іноземних мов, виразна дикція,
приємний тембр голосу, почуття гумору, комунікабельність, хариз-
ма та загальна освіченість.

Ера діджиталізації не стоїть на місці і впливає на ведучих пря-
мих ефірів. Із розвитком технологій та соціальних мереж радіо от -
римало свій бонус у вигляді онлайн-трансляцій. За допомогою пря-
мого ефіру на YouTube та Facebook можна передавати не лише звук,
але й візуальну картинку того, що відбувається у студії. Умови дід-
житалізації зумовлюють необхідність увесь час створювати унікаль-
ний продукт. Щомісяця на прямі ефіри приходить близько сотні
гостей, яких добирають за жорсткими критеріями. Ексклюзивний
контент намагаються чимшвидше виставити на сайт. Також радіо-
станції активніше опановують соціальні мережі, а подкасти викла-
дають на Soundcloud і ютуб-канал.

Просування радіо у соцмережах дає зростання аудиторії та впіз-
наваність не лише радіостанції, але й постаті ведучого, який, в пев-
ній мірі, має опанувати і телевізійні навички, щоб бути органічним,
особливо під час прямого ефіру.

Таким чином, сучасні умови роботи на радіо сприяють тому, що
ведучий є не лише диктором, а й творцем нового контенту, експер-
том поширення свого продукту у соцмережах та телеведучим і набу-
ває рис мультифункціональності.

РОЛЬ ЗМІ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Футрак М. Р.
І курс, група ЖР-19-1мс-tr, спеціальність «Журналістика»

Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кибалюк Н. М.

Ідучи вперед разом із сучасними технологіями, ми можемо із
легкістю розповісти, що таке ЗМІ, які їх функції та які запитання
вони висвітлюють перед нами.

ЗМІ або ж повна назва засоби масової інформації — це мас-медіа
до яких входить преса, радіо, телебачення, інтернет та інші джерела от -
римання інформації. Все це, є невід’ємною частинкою нашого життя.
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Як-не-як, але із певними мас-медіа ми контактуємо кожного дня. До
прикладу: телебачення — спілкування комуніканта (носія передачі
інформації) на комуніката (отримувача інформації) через екрани теле-
візорів. Також це можна розглянути у пресі: журналах та газетах.

Основними функціями засобів масової інформації є:
1. Зворотній зв’язок. Матеріал потрібно так піднести аудиторії,

щоб комунікат отримав заохочення та ефективність від цього.
2. Когнітивні наслідки. Коли засвоєний матеріал є дійсно пра-

вильно поданий і має змогу змінювати напрямок думки людини, її
суть та мислення.

3. Контрольно-критична. Спрямована діяти на суспільний
контроль. Засоби масової інформації намагаються допомогти
в подоланні певних питань, проблем та безвихідних ситуаціях.

Засоби масової інформації відіграють значну роль в політичній
сфері. Зображають політику через радіо, телебачення і пресу. А та кож
здійснюють вплив на розум і почуття людини. У демократичних дер-
жавах явно переважає раціональна модель масових комунікацій, роз-
рахована на переконання людей за допомогою інформування та
аргументації, побудованою згідно із законами логіки. Ця модель від-
повідає сформованому там типу менталітету і політичної культури
людей. У цих державах законом заборонено використання ЗМІ для
розпалювання расової, національної, класової та релігійної ненавис-
ті і ворожнечі, проте в них різні політичні сили для пропаганди своїх
ідей і цінностей широко застосовують методи переважно емоційно-
го впливу, що особливо яскраво проявляється в періоди виборчих
кампаній і нерідко може затьмарити раціональні доводи та аргумен-
ти. Цим широко користуються тоталітарні, авторитарні і особливо
етнократичні режими, насичуючи свою політичну пропаганду емо-
ційним змістом. Тут ЗМІ широко використовують методи психоло-
гічного навіювання, засновані на страху і вірі, для розпалювання
фанатизму, недовіри або ненависті до політичних опонентів, осіб
інших національностей тощо. Незважаючи на важливість емоційно-
го впливу, все ж таки головний вплив на політику ЗМІ здійснюють
через інформаційний процес. Основними етапами цього процесу
є одержання, відбір, препарування, коментування відомостей. Від
того, яку інформацію, в якій формі і з якими коментарями отриму-
ють суб’єкти політики, багато в чому залежать їх подальші дії. Вони
не тільки відбирають відомості, які поставляють інформаційні агент-
ства, але і самі видобувають та оформляють їх, а також виступають їх
коментаторами і поширювачами.
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Потік інформації в сучасному світі настільки різноманітний
і суперечливий, що самостійно розібратися в ньому не в змозі ні окре-
ма людина, ні група фахівців. Тому відбір найбільш важливої інформа-
ції та її подання у доступній для аудиторії формі — важливе завдання
всієї системи ЗМІ. Інформованість громадян, у тому числі політиків,
прямо залежить від того, як, з якими цілями і за якими критеріями від-
бирається інформація, наскільки глибоко вона відображає реальні
факти після її препарування та редукції, здійснених газетами, радіо,
телебаченням, а також від способу і форм подання інформації.

Роль ЗМІ в політиці не можна оцінювати однозначно. Вони явля-
ють собою складний багатогранний словник, що складається з безлічі
органів та елементів, які забезпечують інформування населення про
те, що відбувається в іншій конкретній країні і у всьому світі.

РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ЖАНРІВ 
ОНЛАЙН-ЖУРНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ

Шаповаленко М. І.
ІV курс, група Ж-41, спеціальність «Журналістика»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна»

Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В.,
директор Миколаїського коледжу Університету «Україна»

Інтернет походить від складання англійських слів Intercon nec -
ted Networks (Internet) — об’єднані мережі й означає глобальну те -
ле комунікативну мережу інформаційних й обчислювальних ресур-
сів [1, с. 41].

Стрімкий розвиток онлайн-медіа та соціальних мереж демонст -
рує, що традиційні ЗМІ трансформуються, намагаються працювати
для вибагливого споживача, формується новий вид ЗМІ. Інтернет —
це форма онлайнового комунікативного середовища, в якому реалі-
зуються максимальні можливості для налагодження розуміння між
людьми, спільнотами, організаціями, включаючи державні й урядові
інфраструктури. Сучасні Інтернет-ЗМІ беруть активну участь у фор-
муванні громадської думки. За значимістю, популярністю, силою
впливу на суспільство їх прирівнюють до традиційних засобів масової
інформації — газет, журналів, радіостанцій, телеканалів.

Межі жанрових форм інтернет-медіа є досить рухомими та розми-
тими, часто спостерігається поява гібридних жанрів, які не мають відпо -
відників у паперових ЗМІ, тому що є продуктом Ін тернет-техноло гій.

відгук на виклики сьогодення Секція 5



Пошук спільних ознак для класифікації жанрів в Інтернеті ще
триває. Дослідники намагаються створити універсальне визначення
поняття «жанр», що функціонує в Інтернеті. Тому використовують
різні терміни: «віртуальний жанр», «цифровий жанр», «електрон-
ний жанр», «жанровий формат віртуального дискурсу», «гі пер -
жанр» [2, с. 247].

Складність розрізнення жанрів в Інтернеті спровокована тим,
що один і той самий журналістський матеріал є не просто текстом,
а елементом гіпертексту (наприклад, стандартний веб-сайт є єди-
ним гіпертекстовим утворенням, головним завданням якого є ство-
рення образу певної організації чи персони в Інтернеті).

У своїй праці Ульяна Лешко, систематизувавши різні підходи до
вивчення проблеми Інтернет-жанрів дослідників, стверджує, що
«усі веб-жанри тісно пов’язані з традиційними жанрами друкованих
медіа… Класична новинна замітка, доповнена гіпертекстом, отри-
має новий смисл та змінить процес сприйняття новини. Інтерв’ю
стане більш різноманітним та оригінальним, якщо буде доповнене
ознаками інтерактивності — онлайн-бесідою інтерв’юйованого
з читачами. Найбільш цікавим та затребуваним є онлайн-репортаж,
який поєднав форми репортажів різних ЗМІ, вдало поєднує тексто-
ву, графічну, аудіо- та відеоінформацію. Аналітична стаття в мережі
отримала велику кількість додаткових можливостей (синтезувала
ознаки різних жанрів) та отримала нову форму — мультимедійна
стаття/історія (лонгрід). Художньо-публіцистичні жанри отримали
формат авторської колонки та блогів. Нові жанри, які з’явилися
в Інтернеті — блоги (тревл-блоги), мікроблоги, стріми, подкасти.
Окрему групу складають візуальні жанри: інфорграфіка, демотива-
тори, мем/едвайс, веб-комікси, які потребують більш детального
вивчення в межах журналістикознавства…» [2, с. 251].

Жанри інтернет-журналістики інтенсивно розвиваються, взає-
модіють, трансформуються та орієнтуються на багатогранність
і динамічність мережевого простору й сучасного споживача інфор-
мації. Тому все-таки є потреба вироблення єдиної концепції в укра-
їнській жанрології щодо групування веб-жанрів.
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СЕКЦІЯ VI

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ 
ПРОЦЕСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ТЕМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ ЕСЕЇСТИЧНОГО ТЕКСТУ
ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА

Адамчук Н. В.
к. філол. н., доцент

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Українська есеїстика сьогодні — особлива сфера не лише
наукового зацікавлення, а й художньої практики, що обумовлено
вивільненням творчого процесу, особистості митця із зашорених
рамок мислення, з-під пресу ідеологічних догм, кліше і трафаретів
радянської доби. Активність есеїзації літературного простору
в Україні спостерігається з 90-их років ХХ ст. — часу проголошення
державної незалежності. Запит на особистісний вияв концептуаль-
ного бачення світу, звільнення есеїстики від цензури сприяли поси-
ленню читацької уваги до цього жанру. Сучасна есеїстка характери-
зується невизначеністю; фрагментарністю тексту; деканонізацією,
навмисною руйнацією шаблонів; елементами комічного; мутацією
жанрів. Питання розмежування есеїстики на групи, піджанри
є досить складним процесом.

Есеїстика Олександра Бойченка як яскравий репрезентант
постмодерної естетики в письменницькій публіцистиці є явищем
синтетичним: у ній тісно переплітаються елітарний філософізм із
чуттєвим (художнім) переживанням порушених соціальних про-
блем, відкритість авторської цілі — з активним інтелектуальним
«штурмом» реципієнта. Оскільки жанр есе демонструє не лише



аналіз чи інтерпретацію фактів, подій, явищ, а й сам процес мірку-
вання автора, його внутрішній діалог з власним «Я» та об’єктивною
дійсністю, то основним засобом впливу на реципієнта в ньому вис-
тупають враження, почуття й переживання публіциста.

У збірці «50 відсотків рації» [1] автор перебирає в античного
філософа спосіб вести розмову, а есеї у збірці нагадують окремі реп-
ліки сократичного діалогу. І читач, відповідно, стає другим учасни-
ком такої бесіди, який за правилами жанру не є багатослівним, але
час від часу має відповідати на репліки. Автор отримує, таким
чином, можливість не повчати співрозмовника, а ненав’язливо
його змушувати самому робити висновки й самому розбиратись із
тим, що погано, а що добре, що є ввічливістю, а що — неповагою
українців до себе. Збірка постійно відсилає нас до ситуацій і персо-
нажів з попередніх текстів, створюючи таким чином ефект тяглості
цього діалогу, і дає змогу пройти більш-менш повний практикум
критичного мислення під час читання.

«Країна за Збручем» — інша помітна публіцистичних творів
автора, які виголошувалися в різних умовах, з приводу різних про-
блем, писалися впродовж тривалого терміну, проте поєднує їх те,
що вони призначені для визначеного читача — українського інте-
лектуала, і відображають проблеми українського інтелектуального
середовища [2]. Більшість матеріалів збірки присвячені тому, щоб
розімкнути замкнений посттоталітарний український інтелекту-
альний простір й увести до його обігу сучасні здобутки світової
культури, без яких цей простір, на думку авторки, не може фун-
кціонувати повноцінно.

Таким чином, завдяки філософській, літературній, смисловій
якості текстів есе, насичених метафорами та їх модельним рядом,
есеїстика Олександра Бойченка не просто вдало компонує факти
й культурні цитати, доречно наводить приклади із історії та сього-
дення, демонструє володіння мовою і власний впізнаваний стиль.
Тексти його наснажені пристрастю і певним пафосом, який пере-
конує і запалює читача. Автор вірить у власне покликання — донес-
ти своєму читачеві важливий меседж про одвічні людські цінності.
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спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Неділько Т. П., ст. викладач

Актуальність. Потужний потік інформації збільшується з кож-
ним днем все більше, зростаючу роль газет, журналів, радіо і теле-
бачення в суспільному житті країни свідчать їхнє бурхливе зростан-
ня, поширеність і активність масової інформації. Друковане й усне
слово представлене автором може бути дуже цікавим, фактичний
матеріал може відповідати певним вимогам, проте, форма викладу
може викликати критичних зауважень, роздуми автора будуть
нелогічні, висновки будуть непереконливі, то текст втрачає свій
сенс та значущість. Тому дослідження особливостей редагування
видань потребує подальшої уваги й розробки. Цей факт і зумовив
актуальність обраної проблеми дослідження.

Складене уявлення про те, що редагувати означає правити,
стійко пояснюється тим, що автори звикли вважати, що їх рукопис
привитись і не більше, а редактори, що правка є їх неодмінною
роботою. Проте, правка це лише одна складова з процесу редагу-
вання яка не є головною.

Робота редактора над рукописом складний та всебічний про-
цес, який починається з повного аналізу авторського тексту, від
якості якого в свою чергу залежить і якість всього твору, через всі
редакторські зауваження та виправлення.

Аналіз твору (від грец. Analysis — розкладання, розчленування,
розбір) являє собою метод його розгляду, вивчення, заснований
насамперед на розчленовуванні цілого на складові частини, визна-
ченні що в нього входять, розборі окремих його сторін і властивос-
тей. Однак це не просто логічна процедура, а складна розумова
діяльність, що включає в себе безліч операцій: і порівняння, та кла-
сифікацію, і синтез [2]. Саме редакторські процеси розгляду руко-
пису і його всебічної характеристики, ведуть до вдосконалення
змісту і форми журналістського твору.

Український мовознавець та журналіст Капелюшний А.О. ви -
водить таку мету редакторського аналізу тексту: «Мета аналізу ви -
значення реальної цінності рукопису, сприяння якнайповнішому
втіленню авторського задуму й підвищенню ефективності видання.

використання в системі масової комунікації Секція 6



Аналітичні дії під час редакторського аналізу рукопису постійно
пов’язані із синтетичними, бо виокремлені ділянки оцінюють не
самі по собі, а в їх зв’язку з функціонально єдиним текстом, розра-
хованим на певний комунікативний ефект» [1].

Таким чином, аналіз є підготовкою, порадою авторові і планом
дій над текстом, який має зробити редактор для його вдосконален-
ня. Цей процес є важливим та обов’язковим в роботі редактора,
після якого вже йде якісно виконана практична робота у вигляді
виправлення недоліків у тексті.

Висновки. Редагування не є швидким виправленням граматич-
них помилок, адже це складна та різнобічна робота над текстом,
мета якого — визначення цінності й підвищення ефективності
видання після його випуску. Процес редагування і є поступовим
суцільним процесом від детального аналізу тесту, оцінювання тек-
сту задля його удосконалення, що і є допомогою авторові.

Література

1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських текс -
тів. — Львів: ПАІС, 2003.

2ю Свєшнікова І. К. Технологія редакційно-видавничої справи: Навч.
посібник / І. К. Свєшнікова. — М.: МГАП «Світ книги». — 1995.

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ 

(НА ПРИКЛАДІ ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»)

Лоза Г. І.
к. наук із соц. ком., доцент
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Визнаючи те, що право на вищу освіту гарантується незалежно
від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри,
соціального і майнового стану, національності, мови, походження,
стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості чи інва-
лідності, а також від інших обставин, Відкритий міжнародний уні-
верситет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна») під-
тримує та розвиває політику інклюзивності в усіх навчальних
процесах (викладання, навчання та оцінювання). Тому, одним із
найперших та головних завдань університету «Україна» є підготов-
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ка викладацького та студентського складу до дистанційної роботи
в умовах інклюзивного освітнього простору. Інклюзивне викладан-
ня — це викладання, яке є максимально корисним для найширшо-
го кола студентів із різними фізичними та психічними умовами,
різними навичками, ентузіазмом та культурним фоном, різним сти-
лем навчання, світоглядом тощо.

Мета роботи — дослідити та виокремити особливості дистан-
ційної освіти в інклюзивному просторі.

Права та обов язки учасників навчального процесу Універ си -
тету «Україна» визначають «Положення про організацію навчаль-
ного процесу в Університеті «Україна» із використанням дистан-
ційних технологій», «Положення «Про дистанційне навчання
у вищому навчальному закладі «Відкритий Міжнародний університет
розвитку людини «Україна», де базовою технологічною навчаль-
ною платформою є Moodle. Тут розміщено «Інструкцію з розробки
електронних курсів« (додано навчальне відео), «Коротку інструк-
цію з розміщення електронних навчальних ресурсів», описано як
наповнювати сайт навчальними ресурсами (Word, PowerPoint,
Excel, PDF тощо) [2; 3].

Подано «Інструкцію для студентів», доступ до кожного на вчаль -
ного курсу регулює викладач, який також дозволяє входити гостям
(анонімним користувачам без реєстрації), дає доступ до курсу лише
студентам із дисципліни [1].

Отже, дистанційне навчання — це гнучкість (студенти пере-
важно навчаються у зручний час та у зручному місці); велика ауди-
торія студентів; економічність (ефективне використання навчаль-
ної площі і технічних засобів, концентроване та уніфіковане
подання інформації; педагогічна технологічність — використання
сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що обу-
мовлює можливості високої варіабельності та індивідуалізації змісту
і режиму навчання; інтернаціональність (надання освітніх послуг
іноземним громадянам і співвітчизникам за кордоном); нова роль
викладача (викладач наставник-консультант, який спрямовує
і координує навчальну діяльність студентів); позитивний вплив на
студента (активізація пізнавальної діяльності, творчого й інтелек-
туального потенціалу, самоорганізація, мотивація).

Література
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ЖАНРИ У ЗМІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

Лук’яненко А. А.
IV курс, кафедра журналістики, поліграфії, 

видавничої справи та редагування
Науковий керівник: Неділько Т. П., старший викладач 

кафедри журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування 

У сучасному світі з кожним днем збільшуються темпи розвитку
ЗМІ, включаючи різні засоби масової комунікації. Протягом усієї
історії розвитку мас-медіа їх жанри теж зазнавали змін. Так, на цей
час, найбільш актуальною класифікацією є поділ мас-медіа за фун-
кціональною ознакою: інформаційні, аналітичні та художньо-пуб-
ліцистичні. У будь-яку історичну епоху люди цікавилися особливос-
тями життя не тільки своєї етнічної групи, соціального прошарку,
а й намагалися бути включені в інформаційне поле дотичних соці-
альних груп для успішної взаємодії.

Інформаційні жанри об’єднують в собі замітки, інтерв’ю, бесі-
ди й т.д. За допомогою цих жанрів людина може дізнатися про
особливості подій, що відбуваються не тільки у місті та країні,
а й у всьому світі. Крім того, за допомогою інформаційних жанрів
відбувається безпосередня передача як професійного досвіду, так
і особистісного. Аналітичні жанри не тільки висвітлюють ті чи інші
події, а й намагаються пояснити причини подій, що відбуваються.
Виконання робіт у даному жанрі вимагає не тільки більш поглибле-
ного змісту, а й опанування різними мовними засобами. Художньо-
публіцистичні жанри вимагають від публікацій розкриття естетич-
ної сторони мови, художньої образності та емоційної яскравості.
Даний вид жанрів поступово відходить на другий план, поступаю-
чись місцем аналітичним та інформаційним, тому що вони мають
більшу оперативність, а інформаційна складова знайшла небувалу
популярність в цей час. Ці жанри стають основою для подальшого
еволюціонування засобів масової інформації, що вимагає їх більш
детального і поглибленого вивчення. Крім того, важливою причи-
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ною для розвитку наукової роботи є активне формування медіасе-
редовища в умовах поширення цифрових ресурсів.

В останні десятиліття глобальна мережа Інтернет також стала
невід’ємною частиною життя кожної людини, незалежно від їх
соціального статусу та інтересів. За даними We Are Social і Hootsuite,
на початок 2020 року понад 4,5 млрд людей є користувачами циф-
рового середовища.

Поступово і засоби масової інформації інтегрували у віртуальне
середовище, ставши початком розвитку інтернет-журналістики.
У мережі Інтернет представлена величезна безліч різних періодич-
них видань розважального, навчального та інформаційного характе-
ру. Сформоване особливе медіа-культурне середовище стає дієвим
засобом формування морально-етичної основи, особистості й жит-
тєвих орієнтирів. Тому мас-медіа стає інструментом у створенні пев-
ного типу соціокультурної ідентичності людини, що належить пев-
ному поколінню, висвітлюючи особливості різних сфер суспільства.

Тому, проаналізувавши ці напрями, можна побачити тенденцію
не тільки розвитку, але й становлення смаків. Таким чином з’явля-
ється потреба у дослідженні та з’ясування спільних та відмінних
рис, що потребує усвідомленності у даному напрямку.

МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ВИДАВНИЦТВІ 

Маковська К.
IV курс, група ЗВС-16/1, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент

У нинішній час для забезпечення належного стану інформацій-
ної безпеки потрібна не просто розробка окремих механізмів захис-
ту, а реалізація системного підходу, що включає комплекс заходів
(використання спеціальних технічних і програмних засобів, органі-
заційних заходів, нормативно-правових актів тощо).

Головною метою будь-якої системи інформаційної безпеки є ство -
рення умов функціонування видавництва, запобігання загроз його без -
пеки, захист законних інтересів підприємства від протиправних по -
сягань, недопущення розкрадання фінансових засобів, розголошення,
втрати, витоку, спотворення і знищення службової інформації, забез-
печення в рамках виробничої діяльності всіх підрозділів підприємства.
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Правові методи передбачають розроблення комплексу норма-
тивно-правових актів і положень, що регламентують інформаційні
відносини в суспільстві, керівних і нормативно-методичних доку-
ментів щодо гарантування інформаційної безпеки.

Програмно-технічні методи — це сукупність засобів: 1) запобі ган -
ня витоку інформації; 2) усунення можливості несанкціонованого
доступу до інформації; 3) запобігання впливам, які призводять до
знищення, руйнування, переключення інформації, або збоям чи
відмовам у функціонуванні засобів інформатизації; 4) виявлення
вмонтованих пристроїв; 5) запобігання перехопленню інформації
технічними засобами; 6) використання криптографічних засобів
захисту інформації під час передачі каналами зв’язку.

Організаційно-економічні методи передбачають: 1) формування і за -
безпечення функціонування систем захисту секретної і конфіденцій-
ної інформації; 2) сертифікацію цих систем відповідно до вимог ін фор -
маційної безпеки; 3) ліцензування діяльності у сфері інформаційної
безпеки; 4) стандартизацію способів і засобів захисту інформації;
5) контроль за діями персоналу в захищених інформаційних системах.

Важливими для запобігання інформаційним загрозам є моти-
вація, економічне стимулювання і психологічна підтримка діяль-
ності персоналу, який забезпечує інформаційну безпеку.

Методи забезпечення безпеки інформації:
– Перешкода — метод фізичного втручання на шляху зловмис-

ника до захищеної інформації (до документів, апаратури, носіїв
інформації тощо);

– Управління доступом — методи захисту інформації регулю-
ванням усіх інформаційних ресурсів. Ці методи протистоять можли-
вим способам несанкціонованого доступу до інформації. Управління
доступом виконує такі функції захисту: ідентифікацію користувачів,
персоналу й ресурсів системи (закріплення за кожним об’єктом пер-
сонального ідентифікатора); пізнання (визначення достовірності)
об’єкта або суб’єкта за пред’явленим ним ідентифікатором; перевір-
ка повноважень (перевірка відповідності дня тижня, часу доби
запрошуваних ресурсів і процедур у межах установленого регламен-
ту); дозвіл і створення умов роботи в межах установленого регламен-
ту; реєстрація звернень до конфіденційних ресурсів; реагування
(сигналізація, відключення, затримка робіт, відмова в запиті) у разі
спроб несанкціонованих дій;

– Механізми шифрування — криптографічне закриття інфор-
мації. Цей метод захисту дедалі ширше застосовується під час опра-
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цювання та при зберіганні інформації на магнітних носіях. У разі
передавання інформації каналами зв’язку великої протяжності цей
метод є єдино надійним.

– Примус — метод захисту, за якого користувачі і персонал ІС
змушені дотримуватися правил опрацювання, передавання і вико-
ристання конфіденційної інформації через загрозу матеріальної,
адміністративної або кримінальної відповідальності.

– Спонука — метод захисту, що спонукає користувачів і персо-
нал не порушувати встановлених порядків за рахунок дотримання
моральних і етичних норм, що склалися.

ФОТОДОКУМЕНТАЛІСТИКА ВАСИЛЯ ПИЛИП’ЮКА:
ВІДЛУННЯ ЕПОХИ

Опанасенко І. Д.
IV курс, група ЗВС-16/1, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Козак П. М., ст. викладач

На початку 70-х років минулого століття почала бурхливо роз-
виватись кольорова фотографія, зокрема виготовлення слайдів
(прозорих кольорових плівок). Крім того, поліграфічна промисло-
вість одержала високопродуктивні 4-х фарбові офсетні машини. Це
дало можливість підвищити якість випуску кольорового друку. В Ук -
раїні в цей період появилось значна кількість висококваліфікова-
них майстрів фотозйомки. Серед них слід відзначити Б.Д. Градова,
Я.С. Давидзона, В.П Дєдова, Є.А. Дерлеменка, М.Ф. Козловського,
Б.А. Менделя та ін.

До розробки художнього макету були залучені кращі художни-
ки, які знали принцип конструкції книги. Це знамениті художни-
ки: Володимир Юрчишин (лауреат державної премії України),
Євген Сендзюк, Іван Семенюк та ін.

Для виготовлення високоякісних альбомів необхідно мати
заздалегідь продуманий, якісний друк на хорошому папері, сучасне
палітурне устаткування, відповідний палітурний матеріал, бажана
суперобкладинка з припресуванням плівки. На початку 90-х років
найбільшого схвалення одержали фотоальбоми знаменитого фото-
митця Василя Пилип’юка. У Львові він редагував й випускав жур-
нал «Світло й тінь», у якому висвітлювалися теоретичні і практичні
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питання фотозйомки, друкувалися цікаві художні фотографії відо-
мих фотографів.

На початку 90-х років Василь Пилип’юк видав багато художніх
фотоальбомів, зокрема фотоальбом, присвячений першому прези-
денту Незалежної України Леонідові Кравчуку «У світ широкий»
[1]. Письменник, лауреат державної премії імені Т.Г Шевченка
Володимир Яворівський писав про нього: «Я давно цікавився твор-
чістю одного з найвидатніших фотомитців — лауреата державної
премії України імені Т.Г Шевченка, головного редактора фотомис-
тецького журналу «Світло й тінь» Василя Пилип’юка, і захоплююсь
його одержимим творенням, неспокоєм в житті. Очевидно, ця
нестримність пошуку щоденного утвердження себе поміж нас
походить, як вода із землі, від землі, від роду селянського» [2].

Ім’я Василя Пилип’юка широко знане у світі завдяки його гли-
боко філософським, виразно індивідуалізованим художнім світли-
нам. Витончене відчуття тіні і світла, модерне володіння композиці-
єю, вміння схопити мить людського життя у його чіткій виразності
і тісній сув’язі з планетарною дійсністю, які притаманні творчості
митця, дають великий мистецький ефект, який легко сприймається
поціновувачами. Альбом — своєрідне вибране митця — занурює нас
у його творчий світ, відкриваючи неймовірні горизонти його таланту.

Література
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ЕЛЕКТРОННА РЕЛІГІЙНА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ

Сомінська Л. К.
IV курс, група ЗВС-16/1, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Козак П. М., ст. викладач

Одним з аспектів загальної інтернетизації стала поява у Все -
світ ній павутині текстів, що до того часу були лише у друкованому
вигляді. Газети й журнали почали створювати власні інтернет-сто-
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рінки, або так звані електронні варіанти своїх видань. Засоби масо-
вої інформації стали доступнішими завдяки комп’ютерові. Наразі
ж уже не обов’язково купувати газету чи журнал, бо їх можна про-
читати, сидячи вдома перед екраном, адже тепер ЗМІ активно ви -
користовують електронні видання в своїй роботі.

Поступово електронні варіанти видань запроваджували й релі-
гійні ЗМІ. Точне число їх назвати складно, але на прикладі хоча б
декількох (переважно із західноукраїнського регіону) можна окрес-
лити загальні риси, тенденції розвитку та перспективи релігійних
інтернет-видань в Україні.

У Західній Україні домінуючою релігійною структурою є Ук ра -
їнська греко-католицька церква. Зараз функціонує 3268 її релігій-
них громад, 12 навчальних закладів. Щодо ЗМІ, то їх в УГКЦ —
понад 20 (якщо не брати до уваги численних парафіяльних видань).
Деякі з періодичних видань УГКЦ мають свої інтернет-сторінки, на
яких подають електронний формат свого видання.

Наймасовішою (тираж 14 тис. примірників) та стабільною гре -
ко-католицькою газетою є тижневик Івано-Франківської єпархії
УГКЦ «Нова Зоря». Він існує і в електронній версії за посиланням
https://lib.if.ua. Однак треба зауважити, що газета не має самостій-
ної інтернет-сторінки, а вміщується на загальній інтернет-сторінці
видавництва «Нова Зоря», тобто є лише однією з її складових. До
того ж, в електронній версії подається не ціла газета, а тільки деякі
матеріали кожного числа. Інтернет-сторінка видавництва «Нова
Зоря» існує і в англомовній версії. Окрім неї, є розділи, адресовані
видавництву та Івано-Франківській єпархії УГКЦ.

«Обіжник» Львівської богословської академії, хоч і не є широ-
ковідомим виданням, також існує в електронній версії на інтернет-
сторінці Академії (www.lta.lviv.ua) як один з її підрозділів.

Наведені приклади свідчать про те, що з початку XXI ст. релі-
гійні видання почали активно використовувати інтернет-простір
для поширення своїх текстів. Ця тенденція тільки зростає, збільшу-
ється попит на електронні релігійні видання не тільки як джерела
духовного слова, а й через науковий інтерес тих, хто займається
теологією, адже знайти потрібну інформацію завдяки електронним
бібліотекам стало значно простіше.
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РОЛЬ КНИЖКОВИХ ІЛЮСТРАЦІЙ У ВИДАННІ

Юр’єва К. О.
IV курс, група ЗВС-16/1, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Козак П. М., ст. викладач

Книжкова ілюстрація — творчий елемент книги, який або
пояснює текст у візуальних образах, або активно інтерпретує його,
завдяки чому читач може по-новому зрозуміти та відчути цінність
літературного змісту та форми. Слід відмітити, що ілюстрація являє
собою ще й галузь мистецтва, що пов’язана з образотворчим тлума-
ченням літературних і наукових творів. Ілюстрація не лише витлу-
мачує текст, а також збагачує його у своїх зорових образах, комен-
тує, розвиває та доповнює думки автора.

Ілюстрація книги вирішує проблему візуального розкриття
літературного тексту за допомогою малюнків. Вони насамперед
відіграють зображальну роль. Книга є спільною роботою письмен-
ника та художника, і малюнки в ній не можна аналізувати окремо
від тексту. Ілюстрації також стимулюють фантазії, допомагають
уявляти літературні образи, «вводять» у зміст твору, вдосконалюють
розуміння теми, ідей головного героя, втілюють ідейний зміст
книги в художніх подробицях — чітких, виразних, конкретних.
Ілюстрації впливають на процеси сприйняття, аналізу, синтезу,
розуміння, які є основою формування творчої свідомості людини,
творчої особистості.

Ілюстрації впливають на людей по-різному в конкретному віці.
Наприклад, образотворчий стержень найбільш яскраво виражений
у книжці з малюнками для маленьких дітей, яка була створена як
авторський твір, в якій ілюстрація та текст постають у особливій
візуально-вербальній єдності.

Більш складний синтез образів і слів з’являється у виданнях
для дошкільних та початкових шкіл з органічного сплаву літерату-
ри й образотворчого мистецтва, коли в ілюстраціях художньо-кон-
центроване вираження реального життя або образів казки, теат-
рального дійства та дитячої гри. У публікаціях для дітей середнього
та старшого віку ілюстрація наближається до особливостей ілюс-
трованої книги для дорослих, тобто панує принцип послідовного
візуального супроводу тексту.
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Якість ілюстрації в книзі залежить не лише від художників,
а й від редакторів, працівників друкарні, а це означає, що ілюстра-
ція певною мірою є результатом колективної роботи.

Роль ілюстратора та його роботи у книзі особливі. Практика та
теорія ілюстрації вирішують складні проблеми образної інтерпре-
тації літературних творів у графічному відтворенні. Розглядається
необхідність та можливість втілення оповідання через ілюстрації, їх
стилістична відповідність поетиці письменника, художньо-асоціа-
тивні підходи до тексту, глибина розуміння та оригінальність інтер-
претації авторських ідей.

Редактор повинен переконатися, що книга зручна, довговічна
та охайна. Зовнішній вигляд повинен бути привабливим, впоряд-
кованим та гармонійним — від титульної сторінки до оригінальних
даних, а його ілюстрації повинні містити справді художні образи та
бути гармонійними частинами сторінок книг. У той же час редактор
повинен пам’ятати, що оздоблення книги має бути органічно
пов’язане з пізнавальною функцією книги.

Роль ілюстрацій у книжкових виданнях важко переоцінити, адже
візуальна інформація дає змогу краще сприймати та засвоювати
новий матеріал. Швидкість сприйняття ілюстративної інформації
у багато разів швидша, ніж швидкість сприйняття тексту. Це пов’яза-
но з особливостями зорового сприйняття інформацією людини.
Візуальні зображення у вигляді графічних об’єктів повністю сприй-
маються та безпосередньо записуються у довготривалу пам’ять, без
перехідного перетворення в поняття, як це відбувається в тексті.

використання в системі масової комунікації Секція 6



СЕКЦІЯ VII

ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ 
СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ:
ПОКРОКОВИЙ ВИХІД З КРИЗИ

Барна І. В.
IV курс, група ТУ-16-1, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н., доцент

Маркетинг це об’ємна галузь яка під впливом обставин може
просідати або ж підніматися в різних періодах часу, наразі в світі
відбулася епідемія вірусу COVID-19, бере свій початок 31.12.19
і триває по сьогоднішній день. Епідемія, на мою думку, друга по
небезпеці за останнє століття (після «іспанського грипу»). З впли-
вом часу після подолання світом пандемії COVID-19, з відновлен-
ням інфраструктури, туризм почне шлях поновлення своєї діяль-
ності. Тому саме правильний і своєчасний маркетинговий план для
галузі туризму — це те що необхідно для потужного поштовху у світі
туристичних послуг.

Метою нашого дослідження буде визначити методи маркетин-
гової діяльності. «Ви нічого не доб’єтеся, якщо будете чекати, поки
хтось накаже вам діяти» — Мітч Джоел (Mitch Joel). Для забезпе-
чення розвитку галузі ми об’єднаємо найкращі способи просуван-
ня. Першими кроками буде оновлення маркетингового відділу під-
приємства, визначення світових тенденцій, погляд на витрати
з урахуванням прибутку, виділення окремих категорій щодо засто-
сування маркетингових технологій. Звичайно будемо відштовхува-
тися від досліджень всесвітніх науковців з області маркетингу таких
як Філіп Котлер, Майкл Юджин та інших.
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Наступним етапом буде визначення цілей підприємством, на що
саме буде націлений розвиток маркетингового відділу, якими шляха-
ми для подолання перешкод буде направлений відділ, тобто вже буде
вибудовуватися стратегія підприємства і його концептуальний підхід
до області маркетингу. Насамперед це буде фундамент на якому вже
будуть формуватися ціна, продукт, шляхи просування та збут.
Звичайно дуже важливим кроком буде впровадження інноваційних
підходів для підтримки переваги над конкурентами за для того щоб
в пріоритеті був продукт саме з нашої сторони. В нашому випадку
конкуренція може бути дуже потужною або ж навпаки впасти, план
має бути на різні випадки і здійснюватися за сучасних обставин.

Звичайно ми будемо проводити дослідження з огляду саме на
маркетинг туристичного підприємства. Це специфічна галузь в якій
ми отримуємо окрему частину соціальних категорій. Тому це дійсно
важливо адже від цього залежить прибуток який має бути вище аніж
витрати. Приклад: усім потрібно чистити зуби?, звичайно, тому
абсолютно кожний буде робити вибір в сторону зубної щітки і при
цьому це буде вибір без вибору, адже щітка буде придбана не зва-
жаючи на обставини, ситуацію у світі, і т. д. Але туризм це напрямок
направлений на окремі категорії, чи є у вас серед знайомих люди що
не дуже полюбляють мандрувати? А тепер на вашу думку чи є у вас
серед знайомих люди що не користуються зубною щіткою.

Звичайно ми проведемо дослідження інструментів просування,
реалізації: виставок, оголошень, класичної реклами, і звичайно
оглянемо інноваційні методи які почали набувати популярності
в останні часи. На мою думку дуже перспективним шляхом є SMM
а саме «social media marketing» в якому розповсюдження інформації
йде дуже швидко і охоплює дуже велику частину, розповсюдження
інформації за допомогою соц. мереж є на мою думку одним з пере-
дових інструментів для просування саме туризму.

І останнім з етапів буде приклад дійсно успішного напрямку
розвитку туристичного маркетингу, ми розберемо організацію
«ADVANT travel» яка охоплює все більшу частину ринко навіть
в періоди карантину у всьому світі. Як саме за допомогою соціаль-
ного маркетингу компанія підняла свій рівень, як саме за допомо-
гою соціальних напрямків впровадження разом з SMM системами
вона підтримує темпи розвитку навіть в скрутний час для всіх під-
приємств схожого типу.

Туризм як багатогранне суспільне явище Секція 7



СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Борейко Д. В.
III курс, група ТУ-17-1, спеціальність «Туризм»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Дивинська Ю. А., асистент кафедри

Ринок являється однією з найбільш розповсюджених категорій
в господарській практиці i економічній теорії. Сучасна економіка
становить собою синтез значного числа ринків, які між собою
взаємодіють, наприклад, валютного ринку, ринку праці, ринку засобів
виробництва, капіталу, фондового ринку та інших, в тому числі ринку
туристичних послуг. Ринок туристичних послуг сформувався в ре -
зультаті того, що у людей з’явилась потреба у змістовному проведенні
дозвілля, пізнанні світу та навколишнього середовища. У багатьох
країнах стан ринку туристичних послуг є показником соціально-
економічного ступеня розвитку держави та окремих регіонів.

Ефективність функціонування ринку туристичних послуг ви -
значається за допомогою багатьох показників, які можна об’єд нати
у декілька груп: показники соціально-економічного потенціалу
туризму; виробництва та реалізації туристичних послуг; показники
розвитку інфраструктури туристичних підприємств; показники, що
характеризують результати функціонування туристичного ринку;
витрати на виробництво туристичних послуг; показники соціально-
економічної ефективності туризму.

Розвиток туристичного бізнесу дав змогу багатьом країнам з менш
привабливими, ніж в Україні, природними та культурно-істо рич -
ними передумовами підвищити рівень соціаль но-еко номічного
розвитку. Наявні туристичні ресурси сприяють входженню України
на світовий туристичний ринок. Але навіть значний туристичний
потенціал ще не дає гарантії успішного розвитку туристичної індустрії.
Туризм може виступати свого роду каталізатором соціально-еко -
номічного розвитку для таких ключових галузей економіки як ко му-
нікація та транспорт, аграрна індустрія, будівнича сфера, ви робництво
продуктів народного споживання та ін. Туристична індустрія стала
одним з найбільш рентабельних видів бізнесу в світі.

Аналізуючи рівень забезпеченості історико-культурними та
природними ресурсами країн Європи, то варто сказати, що Україна
посідає одне з провідних місць. Практично вся територія України
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має достатній потенціал для розвитку туризму, однак інтенсивність
туристичних потоків у регіонах досить різна.

В нашій країні, розвиток українського туристичного ринку йде
досить складно, суперечливо. Ми б виділили три етапи в його фор -
муванні. Перший охоплює 1991–1993 роки і пов’язаний з ви ник-
  ненням приватних туристичних підприємств і руйнуванням моно -
полії держави на туристичні послуги. На другому етапі, з 1993 р. по
1995 р. на основі запозичення зарубіжного досвіду починають фор -
муватися методологічні, правові і організаційні принципи турис тичної
справи. Початок третього етапу, що продовжується до теперішнього
часу, ми пов’язуємо з прийняттям у вересні 1995 року Закону
України «Про туризм» у першій редакції, який визначив концеп -
туальні основи вітчизняного туристичного ринку, певні критерії та
вимоги до суб’єктів туристичної діяльності.

На сучасному етапі, зважаючи на посилення конкурентного
тиску на туристичному ринку як серед вітчизняних виробників, так
і з боку іноземних компаній, першочерговим є завдання ретельного
дослідження ринку туристичних послуг та його складових. Воно має
важливе значення для отримання об’єктивної інформації про
ринкові процеси, що відбуваються в сфері туристичних послуг, та
розроблення заходів державної політики щодо розвитку цього.

Туристичний ринок України має перспективи розвитку за раху -
нок ресурсного та культурно-історичного потенціалу, оптимальної
цінової політики та рівня освіти і культури населення. Саме
забезпечення стратегічної пріоритетності розвитку туристичного
ринку сприятиме зростанню конкурентоспроможності турис тич -
ного бізнесу в країні.

СТАН ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Бугайчук О. О.
І курс, група ТУ-19-1, спеціальність «Туризм»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Дивинська Ю. А.,
асистент кафедри менеджменту та туризму

Вагомою складовою функціональних інфраструктурних турис -
тичних ресурсів є готельне господарство, яке надає туристам послуги
з тимчасового розміщення і проживання. Станом на 01.01.2016 року
в Україні нараховувалося 4341 колективних засобів розміщення,
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у тому числі 2478 готелів та інших місць для тимчасового прожи ван ня
і 1863 спеціалізованих засобів розміщення. У період 2010–2013 рр.
вітчизняне готельне господарство динамічно розвивалося, проте
в останні роки ця тенденція отримала негативний напрямок.
Основні причини цьому дві — анексія Криму і воєнні дії на території
України. Перша призвела до зменшення кількості засобів розмі -
щення, друга — до зменшення кількості туристів, що ускладнило
фінансове становище готельних підприємств, які змушені були
припинити свою діяльність.

У зв’язку з подіями, які відбуваються на сході і півдні України,
внутрішні і зовнішні туристи спрямували свої інтереси на Кар пат -
ський економічний район, який має значний туристично-рекреа -
ційний потенціал.

Сьогодні існує проблема у невідповідності цін рівню якості го -
тельних послуг. Вартість проживання в українських готелях в 2–3 рази
перевищує вартість проживання в готелях аналогічного рівня країн
Європи, що зумовлено неналежним державним регулюванням цієї
сфери (відсутній державний орган з обліку готелів та інших закладів
розміщення, регулювання та контролю за їх діяльністю) і низьким
рівнем диференціації готельних послуг (слаборозвинена мережа
хостелів, мотелів, кемпінгів, пансіонатів та ін.).

Найбільш виграшна позиція у готелів економ — класу євро пей -
ського стандарту та якісних підприємств готельного господарства
бюджетного типу, які змогли покращити свої економічні показники.
Загалом вартість номеру «стандарт» у крупних обласних центрах
коливається від 250 грн. у готелях класу 1* до майже 3500 грн.
у готелях класу 5*.

Основна проблема, яка з’явилася після Євро 2012 — це недо -
статній потік туристів при великої кількості готельних підприємств,
завантаженість й утримання готелів та інших закладів розміщення.
Кількість закладів розміщення, яка була введена в експлуатацію до
Євро 2012 є значно більшою, ніж потребує український туристичний
ринок на даному етапі розвитку. Підтвердженням вказаної проблеми
є показники завантаженості готельних підприємств України. Згідно
з даними ВТО середня завантаженість у готелях світу становить
65–75%. В Україні цей показник коливається від 13% у Херсонській
області до 65% у м. Києві.

Ефективне функціонування підприємств готельного госпо дарст -
ва забезпечується обслуговуванням внутрішніх та в’їзних туристів.
Кон’юнктура готельного ринку тісно пов’язана із загальною еко но -
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мічною ситуацією як країн реципієнтів, так і генераторів турис тичних
потоків. Сучасна ситуація, що склалася в економіці, неми нуче
призведе до зміни показників роботи підприємств готельного
господарства, оскільки рівень економічної активності визначає
інтенсивність поїздок, впливає на обсяги наявних доходів і здатність
здійснювати туристичні поїздки. На жаль,офіційні статистичні дані
останніх років демонструють зменшення кількості внутрішніх
туристів (у 2014 році кількість скоротилася на 379 869 чо ловік (на
46%) у порівнянні з 2013 р. і склала 322 746 туристів) та коливання
кількості іноземних, адже більшість посольств та консульств різних
країн в Україні не рекомендували своїм громадянам відвідувати
нашу країну (так, у січні 2015 року Державний департамент США на
офіційному сайті опублікував повідомлення, в якому рекомендував
американським громадянам уникати поїздок до Східної України.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
УКРАЇНИ

Виноградова В. В.
ІІ курс, група ТУ-18-1, спеціальність «Туризм»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Дивинська Ю. А., 
асистент кафедри менеджменту та туризму

Туризм як багатогранне явище вже є феноменом теперішнього
часу внаслідок постійного розвитку і зацікавленості в ньому будь-
якої розвиненої держави. У зв’язку з розвитком світового туризму
зростає інтерес до пошуку шляхів ефективного розвитку цієї галузі
і в Україні, причому як з боку держави, так і господарюючих суб’єк -
тів (ст. 6 Закону України «Про туризм»). Тим самим законодавчо
визначено зміст діяльності держави щодо регулювання туризму. На
сучасній стадії функціонування української економіки великого
значення набуває розвиток і реалізація правових норм, спрямованих
на підвищення гарантій і ефективності захисту прав і законних
інтересів споживачів туристського продукту, вирішення питань,
пов’язаних із задоволенням інтересів подорожуючих осіб (туристів)
та ефективності розвитку всієї туристичної сфери взагалі.

Туризм охоплює значну кількість людських, природних і фі -
нансових ресурсів, а тому не може залишатися без спеціальних пра-
вових, організаційних, економічних вaжелів впливу, в тому числі й
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з метою обмеження негативних проявів конкуренції, а також забез-
печення основ соціального захисту населення. Саме тому держaвне
регулювання туризму має бути пов’язане, насамперед, з необхідни-
ми та достатніми вимогами, що відображають інтереси суспільства
в цілому з огляду на сучасні реалії соціально-економічного розвитку.

Однією з основних цілей державного управління туристичної
діяльності є забезпечення права громадян на відпочинок, свободи
пересування та інших прав при здійсненні подорожей. Необхідність
координації підприємницької діяльності, представлення та захист
загальних майнових інтересів спонукає туроператорів і турагентів
створювати об’єднання, що не суперечать законодавству.

Держава сприяє розвитку туристичної діяльності: допомагає
готувати кадри, організовувати наукові дослідження у сфері турис-
тичної індустрії, забезпечує картографічною продукцією тощо. За
підтримки держави українські туристи, туроператори, турагенти та
їхні об’єднання беруть участь у міжнародних туристичних програ-
мах. Відповідно до законодавства, з метою просування туристичного
продукту на світовому ринку орган виконавчої влади у галузі туриз-
му створює представництва за межами України. Відносини в сфері
туристської діяльності це складні суспільні відносини, в яких
беруть участь чотири сторони: туристська фірма, турист, держава
і організації туристичної індустрії (перевізники, засоби розміщен-
ня, підприємства громадського харчування). У зв’язку з тим, що
здійснення туристичної діяльності за відсутності однієї з названих
сторін є неможливим, особливого значення набуває координацій-
на політика зі створення балансу між суб’єктами туристських від-
носин. Головним інструментом балансової політики є дієвий пра-
вовий механізм державного регулювання туристської діяльності.

В сучасних реаліях в Україні відбувається активізація правових
механізмів державного регулювання туристичної сфери, а саме:
впроваджуються нові закони, вносяться деякі зміни в діючі норма-
тивно-правові акти, корегуються положення національного зако-
нодавства в галузі туризму відповідно до міжнародних стандартів.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що насамперед, реаліза-
ція правового механізму державного регулювання туристичної
сфери потребує дотримання принципів конституційності, закон-
ності та прозорості. Основними інструментами правового механіз-
му повинні бути нормативно-правові акти органів державної влади
та органів місцевого самоврядування.
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МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ 
В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Волинець Я. А.
IV курс, група ТУ-16/1, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н., доцент

В сучасних ринкових умовах суб’єкти господарювання повинні
чітко сформувати маркетингову політику, визначити перелік захо-
дів, які вони повинні здійснювати в рамках формування комплексу
маркетингу (продуктова, цінова, збутова, кадрова політики, а також
політики просування, організації процесу обслуговування, форму-
вання сприятливого середовища, маркетингу взаємовідносин).

На сьогоднішній день більшість суб’єктів туристичної сфери не
володіють інформацією, які інструменти маркетингу необхідно
використовувати у процесі просування їх продуктів (послуг). Тому,
на мою думку, тур-підприємствам необхідно використовувати набір
результативних інструментів, які б сприяли активному просуванню
туристичного продукту на споживчих ринках.

В процесі розвитку ринкових відносин в економіці України
туризм став однією із сфер бізнесу, що викликає значну зацікавле-
ність українських підприємців. Це пояснюється тими специфічни-
ми рисами та особливими можливостями, які властиві цій галузі.
По-перше, туристична діяльність за своєю сутністю є посередниць-
кою діяльністю і не потребує значних інвестицій для початку бізне-
су. По-друге, на туристичному ринку можливі вдалі взаємовідносини
між великими, середніми та малими туристичними підприємства-
ми. По-третє, туризм є перспективною галуззю, оскільки задоволь-
няє постійно зростаючий попит населення України на якісний від-
починок у провідних туристично-рекреаційних комплексах світу
і має тенденції до подальшого зростання. Враховуючи історичне,
географічне, релігійне минуле та майбутнє, Україна може посісти
гідне місце на ринку туристичних послуг.

Важливе значення в процесі організації діяльності будь-якого
суб’єкту господарювання туристичної галузі має інтеграція у систе-
му управління інструментів маркетингу взаємовідносин. Я вважаю,
що тур-підприємствам необхідно створити мотиваційну систему
й для постійних клієнтів-туристів, шляхом використання до них
індивідуального підходу, формування загального позитивного іміджу
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тур-компанії, застосування фінансових знижок та пільг, створення
карток постійних клієнтів, запрошення їх до створених елітних
клубів, застосування програм накопичення балів, які ґрунтуються
на диференціації споживачів за частотою та об’ємами купівлі тур-
продуктів (послуг), підтримувати зворотній зв’язок після надання
послуг та інше.

Маркетинг туристичних послуг можна визначити як комплекс
заходів, пов’язаних із визначенням і розроблення туристичного
продукту, а також його просуванням відповідно до психологічних та
соціальних факторів, які необхідно враховувати для задоволення
потреб індивідуумів і груп людей у відпочинку, розвагах за допомо-
гою надання їм житла, транспортних засобів, харчування, організа-
ції дозвілля тощо. Маркетинг у галузі туризму є системою вивчення
туристичного ринку, всебічного впливу на покупця, його запити
з метою надання максимальної якості туристичному продукту
і одержання прибутку туристичною фірмою.

Отже, маркетинг забезпечує не тільки ефективне задоволення
потреб ринку, але і успіх підприємства в конкурентній боротьбі. За -
родившись у виробничій сфері, маркетинг достатньо тривалий час
не знаходив відповідне вживання у сфері туризму. Проте зростання
конкуренції, комерціалізації туристської діяльності привели до
необхідності найшвидшого впровадження основних елементів мар-
кетингу в практику роботи туристського підприємства.

СТАН РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Головень Т. М.
ІІ курс, група ТУ-18-1, спеціальність «Туризм»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Дивинська Ю. А., 
асистент кафедри менеджменту та туризму

Для багатьох країн світу туристична індустрія є найбільш прибут-
ковою, такою, що динамічно розвивається та є основним джерелом
доходів до бюджету. Майже третя частина населення планети щодня
використовує туристичні аспекти комплексу. Серед провідних галу-
зей світової економіки туризм входить до першої п’ятірки. У розви-
нутих країнах і регіонах туризм є основним джерелом прибутків.

Індустрія туризму в Україні — досить молода галузь бізнесу. На
момент здобуття Україною незалежності українська туристична
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індустрія перебувала в кризі. Як зазначається в Законі України «Про
туризм», держава проголошує туризм одним з пріоритетних на прям -
ків розвитку економіки та культури, створюючи умови для турис-
тичної діяльності.

Сьогодні туризм розглядається як перспективна галузь економі-
ки України. Розвиток бізнесу з надання туристичних послуг сприя-
тиме досягненню поставленої урядом України стратегічної мети —
наблизити структуру національної економіки до господарської
структури найбільш розвинених європейських країн. Для реалізації
програми розвитку туризму в Україні та його зростаючої ефектив-
ності, перш за все, необхідна відповідна матеріально-технічна база
з широко розгалуженою туристичною інфраструктурою. Нена леж -
ний стан готельних комплексів, мотелів, туристичних баз, кемпін-
гів, шляхів сполучення, інформаційного забезпечення стримує роз-
виток туристичної індустрії.

Розвиток сфери туризму в Україні призведе до збільшення турис-
тичного інтересу до України, до прискорення економічного зростан-
ня, підтримки зайнятості, структурної модернізації економіки,
наповнення бюджетів усіх рівнів. Однак, для того щоб український
туризм зайняв гідне місце в структурі світового туризму, потрібно
вирішити цілий ряд існуючих проблем. Так, за підрахунками фахів-
ців, частка туризму у ВВП України менше 2%, а в розвинених країнах
світу цей показник досягає 5–8%, (в деяких державах навіть 50%).

Основними перешкодами розвитку туристичного сектору в Ук -
раїні, сьогодні переважно є чинники політичного, управлінського,
економічного, екологічного, соціального та культурного характеру.

Україна за своїм географічним та політичним розташуванням
має ряд переваг, які суттєво сприяють становленню її туристичного
сектору.

Серед основних туристичних потужностей України можна
виділити зручне географічне розташування, сприятливий клімат,
різноманітний рельєф, унікальне поєднання природнорекреацій-
них ресурсів, культурно-історичної спадщини, розгалуження сана-
торно-курортної бази, чимало унікальних архітектурних пам’яток.

Затяжна фінансово-економічна та політична криза (революція
2014 року, анексія Криму, воєнні дії на сході України) зумовила си -
туацію суттєвого зменшення обсягів діяльності та значної втрати
туристичного потенціалу країни. За оцінками експертів Асоціації лі -
дерів туристичного бізнесу, розмір втрат українського туризму з почат-
ку 2014 року становить 70–80%, значна частка якого пов’язана
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з переорієнтацію попиту громадян України, що відпочивали в Кри -
му, на інші регіони південної частини материкової України (Ми -
колаївська, Херсонська та Одеська області), а також Єгипет, Грузію
і Болгарію.

Отже, сьогодні розвиток туристичної галузі України передбачає
налагодження конкурентоспроможного ринку комплексних турис-
тичних послуг шляхом модернізації наявної матеріально-технічної
бази. Задля поліпшення стану туристичної галузі України необхід-
на реалізація системних комплексних та інтегрованих заходів щодо
розвитку туристичної галузі.

ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Гольхова К.
магістр, група ЗТУ-11/18, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О. А., професор, завідувачка кафедри

туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Подієвий туризм, порівняно молодий і надзвичайно цікавий
напрямок туризму. Унікальні тури, що поєднують в собі традицій-
ний відпочинок та участь найвидовищніших заходах планети,
поступово завойовують все більшу популярність. Подієвий туризм
це непередавана атмосфера свята, індивідуальні умови відпочинку
і незабутні враження. Головна особливість подієвого туризму — це
безліч яскравих неповторних моментів. Це перспективний вид
туризму, який динамічно розвивається і який отримав свій розви-
ток у зв’язку з прагненням туристів відвідати всілякі ярмарки, вис-
тавки, концерти, фестивалі.

Одним з відносно молодих і перспективних напрямків подієво-
го туризму є фестивальний туризм, він пов’язаний з відвідуванням
національних і міжнародних фестивалів, конкурсів, видовищно-
костюмованих свят, спортивних змагань та ін. Фестивальний
туризм — це організація короткотривалих пізнавальних подорожей
терміном на 5–7 днів із метою відвідування певних подій (від кон-
цертів сучасної західної музики до релігійних святкувань, від етніч-
них карнавалів до парадів сучасних субкультур), з періодичністю 1
раз на рік. З’явившись порівняно недавно, динамічно розвивається
і вже зараз займає значне місце в світовому туристичному русі.
Фестивальні заходи проводяться в заздалегідь встановлений час на
певній території країни, регіону, міста, концертного або театраль-
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ного залу. Фестиваль як культурна акція передбачає наявність своєї
аудиторії, на яку орієнтована його художня концепція. Усі фестива-
лі можна умовно поділити на історичні, етнічні, гастрономічні,
музичні, тематичні і мистецькі. Кожна група особлива, оскільки
відображає різнобарв’я та багатство української культури.

Україна — край прекрасних традицій, дивовижних звичаїв,
обрядів та мелодійних пісень. В Україні проводиться багато фести-
валів, побувавши на яких Ви відкриєте для себе цікаві сторони
життя українців, їх таланти, сучасне прочитання історії.

Маємо привернути увагу до питання необхідності розвитку фес -
тивального туризму в Україні, який на даний момент знаходиться
чи не на аматорському рівні. Про це свідчить той факт, що органі-
зацією лише деяких фестивалів займаються професіонали, які залу-
чають спонсорів, поширюють рекламну продукцію, запрошують
міжнародну публіку тощо. Але більшість таких заходів започаткову-
ються місцевими активістами-аматорами і у кращому випадку відо-
мі на локальному рівні.

Маємо на меті необхідність популяризації фестивального руху
в Україні з метою його розвитку до міжнародного рівня. Оскільки
цей вид туризму за кордоном захоплює все більшу частку ринку
туристичних послуг, то для нашої країни, як і для будь-якої іншої,
розвиток даної галузі є дуже перспективним. Для цього необхідно
дослідити сучасний рівень розвитку фестивального туризму
в Україні, порівняти його зі світовим, а також розробити програму
виходу національного продукту на міжнародний ринок.
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СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Гомола В. О.
IV курс, група ТУ-16-1, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н.

Туризм — це галузь, яка позитивно впливає на світовий імідж
України, її валютні надходження, а також на розвиток економіки
України, оскільки сприяє розвитку суміжних галузей. Україна має
значний туристичний потенціал, оскільки внаслідок наявних при-
родних умов тут є велика кількість курортів різних типів.

На Україні сільський туризм тільки почав розвиватись і ще не
завоював популярності, однак у багатьох країнах сільський туризм
успішно розвивається і займає одне з перших місць в туристичному
бізнесі. Наразі необхідно пітримувати і надавати поштовхи, рекомен-
дацій, напрям розвитку для сільського туризму в Україні. В Україні
стан розвитку сільського туризму такий, тому що маємо такі пробле-
ми: недостатній рівень популяризації сільського туризму в Україні як
на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках; недосконала законодавча
база та недостатність методичної, організаційної, інформаційної та
матеріальної підтримки сільського населення з боку держави; відсут-
ність інноваційних проектів та наукових досліджень з питань розвит-
ку перспективних видів туризму. Відповідно до визначених проблем,
є ідея виявлення території першочергової організації туристичної
і відпочинкової діяльності на селі.

Сільський туризм особливий Українськими селами які мають
багату історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут,
мальовничі ландшафти, наділені багатими лікувально-рекреаційни-
ми ресурсами. Багаті села з індивідуальним житловим фондом та
добрими і працьовитими людьми. В селах, які мають відповідну рек-
реаційну базу, завжди відпочивало багато міського населення.
Найпопулярнішими для сільського туризму в Україні на сьогодні
є місця рекреаційних центрів з екологічно чистими екосистемами.

Сільський туризм найближчі роки набере стрімких оборотів
в Україні, тому що в наша країна з дивовижною природою, сприят-
ливим кліматом та надзвичайною культурною спадщиною, де
кожен подорожуючий може побачити та відчути те, що зберігалося
протягом століть. Країна багата лісами, озерами, річками, горами,
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степами, архітектурними та історичними пам’ятками, величезною
кількістю красивих місць, чистим повітрям де можна чудово відпо-
чити та успішно реалізувати туристичні бізнес-ідеї.

Черкаська область — один із регіонів України, що славиться
своєю природою, історичними місцями, фортецями, архітектурними
комплексами, які могли б зацікавити гостей та мешканців області,
сприяти активному відпочинку і пізнанню історії краю. Серед
туристичних об’єктів сільського туризму в Черкаській області
можна виділити наступні садиби : «Холодний Яр», «Хата Отамана»,
«Кобзарева колиска» та багато інших.

Це стимулює залучення інвестицій для забезпечення рекреацій-
ного облаштування території, що вплине не лише на приріст вироб-
ництва в індустрії відпочинку і оздоровлення, але й на інші галузі.

МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Дачева Є. О.
IV курс, група ТУ-16-1, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н., доцент

Сьогодні подорожі та відпочинок стають невід’ємною части-
ною життя населення всіх континентів в тому числі Україна і, як
наслідок, у структурі витрат середньостатистичної сім’ї, витрати на
туристичні послуги — це четверта стаття після витрат на харчуван-
ня, одяг та обслуговування автомобіля. Міжнародний туризм
є одним із важливих інструментів сьогодні який буде давати мож-
ливість реанімуватися і розвиватися туризму надалі.

Туризм є доволі специфічною сферою економіки, яка, окрім
реалізації економічних функцій у підприємництві (отримання при-
бутку суб’єктами туристичного ринку), виконує важливі соціальні
та суспільні завдання. Тому туристична діяльність сприяє віднов-
ленню зусиль і працездатності людей, раціональному використан-
ню вільного часу та організації дозвілля населення.

Туризм відіграє важливу роль у становленні міжнародних зов-
нішньоекономічних зв’язків. Як свідчить практика міжнародних
відносин, міжнародний туризм на всіх етапах його розвитку був
чинником зміцнення миру у світі, поліпшенні порозуміння між
народами, розширення торгового, наукового і культурного співро-
бітництва, налагодження добросусідських відносин між державами.
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Він є важливим стимулом розвитку світової торгівлі, що сприяє роз -
ширенню й активізації міжнародного торгового обміну. Водночас
туризм доцільно розглядати і як самостійний вид міжнародних
зв’язків. Міжнародний туризм має декілька особливостей, які
вирізняють його від інших видів туризму.

Однією з них є перетин державних кордонів, який пов’язаний із
певними визначеними формальностями: оформленням закордон-
них паспортів і віз, проходженням митних процедур, валютного та
медичного контролю. Ці правила держави запроваджують із метою
боротьби з незаконною міграцією, міжнародним тероризмом, тор-
гівлею наркотиками, проституцією, для дотримання усталеного
порядку в’їзду в країну чи виїзду з неї. Спеціальні служби перевіря-
ють дотримання паспортно-візового режиму, вимог про вакцинацію
(щеплення), правил і умов перевезення через кордон речей, товарів,
валютних засобів і здійснення операцій з обміну валюти.

Інша особливість міжнародного туризму розкривається через
вплив, який міжнародний туризм чинить на платіжний баланс
країни. Іноземні туристи, оплачуючи товари і послуги, забезпечу-
ють надходження валюти в бюджет країни, яка їх приймає, і тим
самим активізують її платіжний баланс. Тому приїзд іноземних
туристів одержав назву активного туризму. Навпаки, виїзд туристів
пов’язаний із відпливом національної грошової одиниці з країни
їхнього постійного місця проживання. Міжнародні платежі, пов’я -
зані з такого роду туристськими операціями, фіксуються в пасиві
платіжного балансу країни– постачальника туристів, а туризм
називається пасивним. Розподіл на активний і пасивний із ураху-
ванням особливостей відображення фінансових результатів турис-
тичної діяльності в платіжному балансі властивий тільки для між-
народного туризму і не поширюється на внутрішній туризм.

Єдиним шляхом розв’язання системних проблем у сфері туриз-
му та курортів стає стратегічно орієнтована державна політика,
основним завданням якої є визначення туризму одним з основних
пріоритетів держави, впровадження економіко-правових механіз-
мів щодо успішного ведення туристичного бізнесу, інвестиційних
механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційно
маркетингових заходів з формування туристичного іміджу України.
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ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНI

Дударенко А. О
IV курс, група ТУ-1-61, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н., доцент

Лікувально-оздоровчий туризм — один із найперспективніших
видів туризму України. Він розвивається за рахунок значних ресур-
сів: рівнинного та гористого рельєфу, карстових печер, гірських озер
та річок, морського узбережжя Азовського і Чорного морів у поєд-
нанні з м’яким кліматом та комфортними погодніми умовами, гаря-
чих, теплих і холодних мінеральних джерел, лікувальних лиманових
родовищ грязі, лісів, розмаїття флори та фауни, якими багата країна.

В нашій державі виграшно поєднуються багаті природні ресур-
си, що можуть використовуватися для збереження і покращання
здоров’я населення, подовження тривалості життя: сприятливий
клімат лісів, лісостепу і степу, гірських і приморських місцевостей,
унікальний мікроклімат соляних шахт, багатий спектр природних
мінеральних вод, лікувальні грязі, озокерит, тощо.

Україна має досить розвинену туристичну інфраструктуру, яка
почала створюватися ще в ХІХ ст. Виникнення та розвиток ліку-
вально-оздоровчого та медичного туризму в нашій країні зумовле-
ні унікальним набором природних, рекреаційних ресурсів та цілою
мережею різноманітних лікувально-оздоровчих закладів, які змо-
жуть задовольнити досить широкий спектр потреб туристів із
метою лікування та реабілітації. Наявність різноманітних рекреа-
ційних ресурсів робить Україну привабливою для розвитку турис-
тичного сектору економіки.

На сьогодні в Україні існує традиція академічної школи фізіо-
терапії, курортології та відновлювальної медицини і великий на -
уково-практичний досвід у галузі санаторно-курортного лікування.

Україна має достатню кількість курортів різної спеціалізації,
але щоб привернути увагу іноземних і вітчизняних туристів, україн-
ським курортам необхідно вирішити ряд проблем, пов’язаних із
фінансуванням, управлінням та модернізацією.

За давніх часів загальновідомими є бальнеологічні курорти При -
карпаття та Закарпаття, Поділля, Полтавщини, грязьові курорти
Одещини. Найвiдомiшими є курорти, що розташованi у Закар пат -
ських та Волинських областях («Лiсова пiсня», Щацькi озера, «Жу -
равка», «Шахтар»).
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Проте сучасний етап розвитку туристичної сфери Закарпат -
ської області характеризується різким падінням попиту на санатор-
но-курортні послуги. Це призводить до зниження показників
заповнюваності ліжкового фонду санаторно-курортних установ,
суттєвого зниження рівня ефективності їх діяльності. Для ефектив-
ного відновлення, крім лікувальних ресурсів, необхідна матеріаль-
на база, тобто наявність відповідних лікувально-профілактичних
закладів і спеціального обладнання, розвинена інфраструктура.

Однак, на досліджуваній території очевидна наявність чинників
для перспективності та економічної доцільності розвитку лікувально-
оздоровчої сфери, перетворення її при покращенні економічної
ситуації в країнi в туристично-оздоровчу зону загальноєвропейського
значення. Тільки тоді санаторно-курортна та оздоровча сфера зможе
ефективно і надійно функціонувати й забезпечувати свій постійний
розвиток, стати конкурентоспроможною серед аналогічних рекреа-
ційних формувань Карпатського регіону та ближнього зарубіжжя.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО
РИНКУ УКРАЇНИ

Куницький М. П.
доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри інформаційної діяльності та туризму
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Туризм є однією із найпрогресивніших сфер у світі. Проте в Ук -
раїні його розвиток уповільнений наявними проблемами. У резуль-
таті системної кризи, для туризму відкрилися, як нові проблеми,
так і нові перспективи. Загалом, згідно досліджень Всесвітньої Ра -
ди з подорожей і туризму, прогнозується відновлення росту турис-
тичної галузі в Україні до 2027 р. Володіючи значними туристичними
ресурсами, Україна перспективно може реалізувати свій туристич-
ний потенціал у повній мірі.

Перспективно в Україні можна розвивати як нові, так і вже
існуючі на ринку види туризму. Джерелом фінансових надходжень
та основою розвитку туристичної індустрії, навіть в умовах кризи,
може стати культурний туризм. Адже туристи складають значну час-
тину публіки на культурних заходах: театральних, музичних, танцю-
вальних і кінофестивалях, національних карнавалах. Широко відві-
дуються туристами виставки, без чого, наприклад, багато народних
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ремесел та місцевих традицій залишалися б у забутті, як і витвори
великого мистецтва [1, c. 75].

З кожним роком удосконалюється сільський туризм. Корінні
мешканці села з метою заробітку пропонують туристам найрізно-
манітніші послуги спортивного, розважального, культурно-про-
світницького характеру (піші та кінні прогулянки, автоподорожі,
огляд пам’яток, відвідування старовинних сільських будинків, му -
зеїв, історичних місць, спостереження дикої природи, релаксацію
та ін.) [2, c. 63]. Аналіз карти сільського зеленого туризму в Україні
доводить, що туристичні зони та маршрути тяжіють до найбільш
цінних елементів екологічного каркасу України — чистих річок,
лісових масивів, морського узбережжя, озер та водоймищ, а також
до архітектурних комплексів малих міст та сіл. На сьогодні основ-
ними районами сільського туризму в Україні залишається курортна
місцевість (зокрема Прикарпаття та Карпати).

У Полісько-Столичному та Придніпровсько-Донецькому рек-
реаційному районі подальшого розвитку набуватимуть круїзи по
Дніпру, яхтинг, водний туризм. Карпатсько-Подільський рекреацій-
ний район розвиватиметься за рахунок пішохідного, спелеотуризму
й водних видів туризму в літній сезон та гірськолижного — у зимовий,
завдяки гірському та передгірському розміщенню, особливостям гід-
рографічної мережі району, наявності спелеооб’єктів світового зна-
чення (печера Оптимістична) та значну закарстованість території. На
сьогодні розвиток альтернативних видів туризму на території України
дуже перспективний, свої переваги має аматорський туризм, осно-
вою якого є господарювання людини (фауністичний туризм, іхтіо-
фауністичний туризм, флористичний туризм) без нанесення шкоди
природі та без порушення екологічної рівноваги [3, c. 88].

Отже, на сьогодні в Україні дуже перспективно розробляти від-
носно нові види туризму. Задля реалізації туристичного потенціалу
України в повній мірі, необхідне застосування системного підходу
в реформуванні державної туристичної політики, покращення
інвестиційного клімату, інфраструктури, популяризації українсько-
го туризму закордоном та в межах держави.
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Сільський зелений туризм в Україні почав уже розвиватися
в сере дині 1990 рр. У ті часи приватних сільських садиб, які б при-
ймали туристів, у цілій Україні налічувалося всього кілька десятків.
На сьогодні загальну кількість агроосель, які приймають туристів,
визначити важко, оскільки основна їх кількість (за різними оцінками
до 80–90%) перебуває «у тіні», тобто є незареєстрованою. Також про-
блема статистика й обліку садиб, які пропонують сільський зелений
туризм, ускладнена тим, що поняття сільсь кого зеленого туризму
й агрооселі не визначено остаточно в українському законодавстві,
і надто часто агрооселями називають туристичні комплекси, які за
суттю ними не є. Тому фактично, облік і статистика сільського зеле-
ного тури зму зараз не проводиться повною мірою, що і заважає
повноцінно визначити масштаб розвитку цього виду туризму. Певний
моніторинг кількості й стану агроосель проводиться різними неуря-
довими організаціями, а також державними районними адміністра-
ціями та іншими державними установами в деяких областях. Такі дані
призначені, насамперед, для внутрішньої роботи відділів з туризму
цих адміністрацій, а не для складення загальної статистики.

За даними Державної служби статистики України, кількість аг ро -
садиб у 2017 р. становила 377 одиниць в яких перебували 82 570 осіб.
Середня місткість агросадиб становить 13,5 од., а їх житлова площа
45,9 тис. м2. Ці дані дуже відрізняються від реального стану розвит-
ку сільського туризму в Україні.

Динаміка кількості агросадиб протягом 2012–2017 рр. відзна-
чається значним їх зменшенням у 2014–2015 рр. і зростанням
у 2016–2017 рр. Кількість осіб, що перебували в агросадибах
у 2012–2017 рр. значно зросла в 2016–2017 рр. [1].

За даними Державної служби статистики України, найбільша
кількість агросадиб — в Івано-Франківській області. Дані по де в’я -
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тьох областях відсутні. Відповідно й кількість осіб, які проживала
в агросадибах є найбільшою в Івано-Франківській області, а також
у Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій.

У 2017 р. було отримано доходів від наданих послуг (без ПДВ, ак -
цизного податку і аналогічних платежів) у сільському туризмі на суму
53 594,4 тис. грн. Найбільше доходів отримала Івано-Фран ківська,
Львівська, Чернівецька, Миколаївська та Тернопільська області.
Фактичні витрати гостей агросадиб становлять 248,1 грн на день, що
говорить про відносно лояльні ціни. Середня тривалість перебування
туристів у 2017 р. склала 2,6 дні. Для агросадиб України характерний
дуже низький коефіцієнт використання місткості — 0,20 [1].

Сільський туризм потужно розвивається лише в Карпатах.
У Карпатському регіоні це зумовлено тим, що фактично приватний
відпочинок на селі існував тут вже давно, і не був чимось новим для
цих територій. Також ці регіони, звичайно ж, можна назвати най-
більш привабливими для туристів з природної точки зору, і вони
мають велику кількість атракцій, які відсутні в інших регіонах
України. Є й інші причини стрімкішого розвитку сільського зеле-
ного туризму саме в Карпатах. По-перше, Західна Україна має звід-
ки переймати відповідний досвід, а саме від Польщі та Румунії, де
активно розвивається сільський зелений туризм. До того ж, часто
в гірських районах іншої роботи немає. Тому люди користуються
можливістю будь-якого заробітку [2].

Отже, особливості сільського зеленого туризму в Укра їні мож -
на коротко визначити таким чином: правове поле сільського туриз-
му ще остаточно не визначено; більшість агроосель працюють
«у тіні»; повної статистики діяльності сільського туризму не прово-
диться; сільський зелений туризм найкраще розвивається лише
в окремих регіонах, переважно на Заході України.
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Волинська область має значні туристично-рекреаційні ресур-
си, які використовуються не в повній мірі, хоч розвиток туризму
є пріоритетним напрямом соціально-економічного та культурного
розвитку регіону.

Ми вивчали унікальні ресурси сільського зеленого туризму
області протягом 2016–2019 рр. На Волині працюють спеціальні
туристичні інфраструктури, здійснюється реставрація культурних
та історичних пам’яток, а також відбувається облаштування терито-
рії навколо них. Тому турист може сам обрати собі маршрут, житло
і спосіб пересування. Туристичні фірми домовляться з господарями
сільських садиб про дату приїзду та орієнтовну тривалість прожи-
вання. Дістатися до пункту призначення можна на автобусі, авто-
мобілі, велосипеді або навіть пішки. Для проживання туристу про-
понують кімнату в будинку з господарями або окремий будиночок
поблизу. Дозвілля можна організувати самостійно. Адже у селі
можна ходити на рибалку, до лісу по гриби або ягоди, купатися
в озерах та річках, читати книги, знайомитися з сільськими ремес-
лами на народними традиціями. Слід відзначити, що здорова їжа,
виготовлена   з натуральних продуктів, також є однією з переваг
зеленого туризму. Лише тут, у селі, ви отримаєте страви справжньої
волинської кухні: вареники, голубці, борщ, свіжі салати, фрукти та
ягоди (останні просто із саду).

Тривалість сільського відпочинку може варіюватися від декіль-
кох днів до місяця і більше. Дехто віддає перевагу звичному святку-
ванню весілля у Луцьку, поїздці до якогось затишного куточку, де
можна відзначити цей знаменний день просто неба. Якщо самого
кількаденного уїк-енду для повноцінного релаксу замало, поїздку
можна продовжити на більш тривалий термін.

Місцеві туристичні фірми пропонують скористатися послуга-
ми сільського зеленого туризму з широким асортиментом населе-
них пунктів та об’єктів традиційної волинської етнокультури. Ми
опрацювали ресурси деяких таких центрів сільського зеленого
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туризму Волині, які вважаємо найбільш перспективними для попу-
ляризації цієї галузі в україні та навіть поза її кордонами:

1. Шацькі озера (Шацького району). Традиційно популярним
лишається озеро Світязь, хоч протягом сезону тут надто людно. Але
довкола існує велика кількість озер, де умови для відпочинку і ман-
дрівок не менш сприятливі для туристів: Кримне, Красинець, Круг -
ле, Соминець, Луки, Чорне Велике, Перемут, Пісочне, Пуле мець -
ке, Климовське, Люцимир та інші. У місцевих селах є придатні для
тривалого перебування садиби, господарі яких готові прислужити
гостям. Можна також спорудити на березі намет, а харчуватися
в господарів. Всі озера багаті рибою, а ліси славляться грибами,
ягодами і цілющим чистим повітрям.

2. Село Рокині (Луцького району) широко відоме відтвореним
тут стародавнім волинським поселенням, яким воно було 200 років
тому. Туристи можуть познайомитися тут з предметами традиційно-
го поліського побуту, оригінальними сільськими спорудами, в яких
наші предки жили в ті давні часи, а також можуть побачити зразки
народного сільського одягу, предмети господарювання та вироби
народних ремесел, волинські страви тощо.

3. Берестечко (Горохівського району). Саму тут відбулась істо-
рична битва запорізького козацтва з польським військом Яна Кази ми -
ра. У селищі є чимало знавців цієї події, здатних провести екскур-
сію по найбільш важливих об’єктах: музей, історичні пам’ятки,
розповісти народні легенди, пов’язані з нею.

4. Володимир-Волинський — найдавніше місто в Україні, за сно -
ване в 988 році князем Володимиром Святославичем. Тут зберегли-
ся багато історичних споруд, церков та унікальних будівель, що
датуються від Х століття.

Ми назвали лише декілька центрів сільського зеленого туриз-
му, де гості можуть бути вражені унікальними волинськими тради-
ціями, легендами, природними ландшафтами та гостинністю міс-
цевих господарів сільських осель.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Ониськів Ю. М.
ІІ курс, група ЖР-18-1мс-tr, спеціальність «Журналістика»

Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кибалюк Н. М.

Сучасні негативні тенденції згубного впливу людської діяльнос-
ті на природу, нераціональне використання природних ресурсів
у кінцевому результаті спричиняють її руйнування.З розвитком еко-
логії людство поступово усвідомило, що навіть незначний вплив
людини на довкілля може призвести до «ланцюгових реакцій», здат-
них спричинити непередбачені наслідки в глобальному масштабі.
Тому, щоб уникнути всеосяжної екологічної кризи, потрібно об’єд-
нати зусилля всіх країн у справі охорони природного середовища для
вироблення єдиної стратегії збереження і поліпшення його стану.
Передусім, це побудова екологічно стабільного суспільства, яке базу-
ється на застосуванні екологічних знань у господарській діяльності
та заради задоволення власних потреб не ставить під загрозу існуван-
ня наступних поколінь, тобто несе відповідальність за те, в якому
стані залишить після себе довкілля і природні ресурси.

Згідно з дослідженнями кафедри захисту навколишнього сере-
довища Єльського університету, Україна посідає 44-те місце із 180
в екологічному рейтингу країн. Отже, пошук ефективних механіз-
мів подолання негативних тенденцій знищення довкілля — вкрай
актуальна проблема сучасного розвитку України. Наше завдання —
включити природний світ у ціннісні орієнтації особистості за допо-
могою інформаційно-просвітницьких, соціокультурних заходів.
Одним із найефективніших видів соціокультурної діяльності, спря-
мованої на формування екологічної культури громадян України, —
це екологічний туризм.

Одна з головних ознак сучасного туризму — це концепція його
розвитку на засадах сталого розвитку суспільства. Екологічний
туризм, за умови культурологічного підходу до його організації,
стає важливим засобом підвищення рівня екологічної культури сус-
пільства, якості життя населення, підтримки рівноваги в природі
і збалансованого розвитку регіонів нашої країни. Створення еколо-
гічних стежок допомагає виконати одне з найгуманніших завдань
нашого часу — оптимізації відносин людини з природним середо-
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вищем. Саме на екологічній стежці постійно створюються умови
для поєднання думки, почуття та дії. А такий сплав — найважливі-
ша умова виховання переконань особистості, її світогляду, еколо-
гічної культури. Необхідна умова привабливості зеленого туриз-
му — інформаційно-просвітницька діяльність ЗМІ, громадських
об’єднань, освітянських і соціокультурних організацій, культуроло-
гічний підхід до планування та управління туристичною діяльніс-
тю. Розвиток зеленого туризму не тільки сприяє збереженню
довкілля та культурної спадщини, а й створює привабливий імідж
регіонів нащої країни, додаткові робочі місця та можливість мало-
го бізнесу для села.

Проте нині екологічний туризм використовується на теренах
України досить обмежено, що зумовлено відсутністю екологічних
маршрутів; прогалинами в законодавчому забезпеченні екологічного
туризму; нераціональним використанням територій, які найбільш
адаптовані для розвитку цього виду туризму. Важливою проблемою
залишається екокультурна компетентність фахівців туристичної
галузі та їх підготовка. Адже поняття екологічної культури поєднує
в собі знання основних законів природи, розуміння необхідності
рахуватися з цими законами, відповідальне ставлення до природи,
багатство морально-естетичних та інтелектуальних почуттів.

ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР 
У ЧАРТОРИЙСЬКУ ЯК ОБ’ЄКТ 

КРАЄЗНАВЧОГО ТУРИЗМУ НА ВОЛИНІ

Поліщук Д. С., Хлус І. О.
І курс, група Тр-11, спеціальність «Туризм»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. біол. н., доцент

Для формування краєзнавчих маршрутів необхідно підбирати
визначні об’єкти краю, які свідчать про його унікальність та збері-
гають особливі свідчення історії та культури нашого народу. Таким
визначним об’єктом Волині є Хрестовоздвиженський чоловічий
монастир у с. Чорторийськ, який входить до списку пам’яток архі-
тектури національного значення.

Ми неодноразово відвідували його і вважаємо цю споруду уні-
кальною для краєзнавчого туризму та патріотичного виховання
молоді. У монастирі можна не лише переночувати, а й залишатися
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протягом кількох днів. Це дає можливість взяти участь не лише
у ре лігійних відправах, а й ознайомитися з важливими відомостями
історії та культури нашого народу, побачити унікальні поліські
краєвиди, скористатися цілющими водними джерелами, побачити
та почути унікальні етнокультурні традиції, звичаї, ремесла.

Краса монастирської споруди неперевершена. Сюди на великі
свята з усіх навколишніх районів Полісся збираються люди на служ-
бу Божу. Біля монастиря є декілька природних джерел, в яких вода
надзвичайно прозора та цілюща. Вона в будь-яку пору року має
однакову температуру. Дуже багато туристів ідуть хресним ходом, або
приїжджають аби подивитись на це святе місце. Краєвиди біля
монастиря захоплюють подих. А ще в підземеллях монастиря є святі
мощі, які можна побачити та почути про їхню релігійну силу. Про це
святе місце відомо чимало цікавих легенд, які приваблюють багатьох
людей відвідати монастир. Зокрема, тут знаходили кремінні поліро-
вані знаряддя, а на березі річки збереглися залишки земляних валів,
які за переказами оточували стародавнє слов’янське місто Горбовиці.

За історичними науковими свідченнями монастир знаходиться
у заснованому у ХІІ ст. православними князями Чорторийськими
Хресто-Воздвиженському соборі. Діяльність цього роду настільки
позитивно позначилась на розвитку селища, що воно досі зберігає
про нього пам’ять у своїй назві. Собор знаходиться на пагорбі, звід-
ки відкриваються гарні краєвиди берегів р. Стир і поліських низо-
вин. У першій половині ХVІІ ст. до Чорторийська з містечка Колки
переїхали домініканські монахи і заснували свій католицький
монастир, який у першій половині ХІХ ст. перестав існувати.

З початком радянської влади собор було закрито для вірян і пе -
ре творено на зерносховище. Тому він поступово занепадав і пере-
бував у аварійному, напівзруйнованому стані, бо на куполах і по -
крівлі самосівом повиростали дерева. Відновлення та реставрація
собору відбулися після 1997 р., коли тут було засновано Хрес то -
воздвиженський чоловічий монастир. Нині в обителі проживають
менше двох десятків братчиків (ігумен, 3 ієромонахи, 3 ієродияко-
ни та 10 послушників). Братія монастиря власноруч проводить
у соборі ремонтні роботи. У монастирі діє Свято-Успенська при-
ходська церква, в якій ченці щодня відправляють Богослужіння.
А ще неподалік від монастиря знаходиться пасіка, яку теж утриму-
ють ченці та медом з якої пригощали і нас.

Висновок. Хрестовоздвиженський чоловічий монастир у с. Чор -
торийськ є важливим об’єктом національної історії та культури.

214

Секція 7 Туризм як багатогранне 



215

Саме на таких об’єктах ми можемо ознайомити молодь з унікаль-
ними пам’ятками архітектури та важкими історичними випробу-
ваннями нашого народу.

РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Пушкарук Н.
магістр, група ТУ-11/18, спеціальність «Туризм»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О. А., професор, завідувач кафедри туризму, 

документних та міжкультурних комунікацій

На сьогоднішній день туризм являється індустрією не від’ємною
частиною людського життя, індустрією яка впливає на певні людські
чинники, такі як: соціальний чи економічний. Сам туризм з історією
свого розвитку, бере свій початок з давніх давен, як і один з його
видів — релігійний туризм. Релігійний туризм — це самостійний вид
туризму. У нього, як і в інших його видів, є свої різновиди: палом-
ницький туризм, релігійний туризм екскурсійної спрямованості.
Подорож з релігійними цілями — найдавніший вид туризму, що має
глибокі історичні корені. Одними з перших туристів безсумнівно
були середньовічні прочани [1]. Необхідно зазначити що, релігійний
туризм відіграє велику роль в системі міжнародного і внутрішнього
туризму. Люди відправляються в паломничні та екскурсійні поїздки
по святих місцях і релігійним центрам. Вони прагнуть взяти участь
у релігійних церемоніях, помолитися, зробити жертвопринесення.

Щодо України, то релігійний туризм, під виглядом «паломниц-
тва» увійшов наприкінці минулого століття до духовно-культурно-
го життя громадян. Це обумовлене, насамперед, падінням так зва-
ної «залізної завіси» і відкриттям кордонів для співвітчизників.
Цілком закономірним наслідком тривалого панування в суспільстві
атеїстичних ідей та ідеологічних приписів в оцінці релігійних явищ,
антирелігійної пропаганди і порушення конституційного принци-
пу свободи совісті є посилена увага громадськості до тих явищ, які
довгий час перебували під забороною. За роки незалежності у кон-
фесійному середовищі України відбулися істотні зрушення кількіс-
ного та якісного порядків. Передусім йдеться про масштабний роз-
виток інституційної мережі віросповідних організацій, зростання
публічного авторитету церков, активізацію релігійних спільнот на
ниві соціального служіння, деідеологізацію державної політики
стосовно релігійно-церковної сфери, можливість громадян вільно
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задовольняти свої конституційні права на свободу совісті та вірос-
повідання тощо.

Україна — держава багатьох національностей, конфесій і релі-
гійних течій. Послідовність і цілеспрямованість державно-церковної
політики України, ґрунтування її на конституційних положеннях
і дер жавних правових актах, що відповідають міжнародному праву
і захищають свободу совісті, релігійні свободи. З другої половини
ХХ ст. паломництво як культурне явище стає предметом уваги
науковців. У теперішній час здійснюється дослідження даного явища
в різних аспектах: історія паломництва розглядається А.Александ ро -
вою, М.Біржаковим; питанням класифікації і типології паломництва
присвячені праці І.О. Козловського, О.Любіцевоїта ін. Дослідники
М.Мальська, В.Ф. Кифяк, П.Яроцький у своїх наукових роботах роз-
глядають паломництво як виду туризму [2]. Деякі вчені не розрізня-
ють понять «паломництво» та «релігійний туризм» як тотожних за
сутністю але зазначають, що між ними є різниця, яку можна визна-
чити за мотивацією подорожуючих: в першому випадку — це, духов-
на місія, яка спонукає людину до подорожі, в другому привалює піз-
навальна мета, посилена духовною місією.

З кожним роком кількість туристів, охочих відвідати духовні
і святі місця Україні збільшується з помітним приростом 10–15%
щорічно. Це пояснюється, поперше, релігійними мотивами, по-
друге, туристичним інтересом, по-третє, сучасними тенденціями
в галузі подорожування. В Україні функціонує демократичне зако-
нодавство про свободу совісті та релігійні організації, яке убезпечує
українське суспільство від міжконфесійних конфліктів. Етнічність
України збалансовується низкою законодавчих актів, які відповіда-
ють стандартам міжнародного, зокрема європейського, законодав-
ства. Це забезпечує міжконфесійну стабільність, гарантує україн-
ське суспільство від будьяких небажаних етноконфесійних
трансформацій. Україна може слугувати добрим взірцем країни без-
печної і привабливої для міжнародного туризму, зокрема, палом-
ницького. Шляхом розробки національної мережі паломницьких
маршрутів, багато з яких мають міжнародне значення, туристичні
фірми України спільно з церковними громадами різних конфесій
здійснюють експортування церковної культури як невід’ємної скла-
дової національної культурної спадщини. Поглиблення знань про
духовну культуру інших країн сприяє більш чіткому усвідомленню
своєї національної культурної самобутності [3].
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Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
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туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Один з найперспективніших видів туризму в усьому світі — еко -
логічний. Число його прихильників зростає, крізь з кожним роком.

Екологічний туризм — один із видів туризму, який здійснюєть-
ся в екологічно збереженому людиною природному середовищі
з метою пізнання природи і відпочинку. Він ґрунтується на природ-
них багатствах, любові до природи, бажанні її пізнати з метою
захисту і примноження біологічного різноманіття.

Міжнародна організація з екотуризму визначає його як відпо-
відальну подорож у природні регіони, які зберігають природне
довкілля та підтримують добробут місцевого населення.

Храбовченко В.В. тлумачить термін «екотуризм» як вид туриз-
му, що пов’язаний із туристськими потребами у пізнанні природи
і участі в збереження екосистем при повазі інтересів місцевого
населення. У такий спосіб екотуризм реалізується як реальний еко-
номічний чинник, що спонукає туроператорів до його розвитку.
Екологічний туризм це нова ланка туристичної індустрії. Об’єктом
його дослідження є природні території, проте впровадження на
теренах України екотуризму досить обмежене, що обумовлено
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основними причинами: відсутністю екологічних маршрутів, слабка
законодавча база, нераціональне використання гірських територій,
які найбільш адаптовані для розвитку цього виду туризму. Ще серед
чинників, що стримують його розвиток в Україні переважають еко-
номічні (відсутність необхідного початкового капіталу; незначни-
ми є інвестиції у туристичну інфраструктуру, що позначається на
стані готельного, транспортного обслуговування, рівні надання
послуг; відсутність цілеспрямованих наукових досліджень та підго-
товки необхідних кадрів) та організаційні (обмеженість турист-
ських маршрутів у місцях екологічного туризму та їх незадовільна
облаштованість; відсутність спеціалізованих туристських організа-
цій у сфері екологічного туризму; відсутність суспільно орієнтова-
ного інформаційного менеджменту.

Україні потрібно створювати розгалужену мережу гірських
притулків, невеликих кафе і ресторанів, які б функціонували у від-
повідності до вимог екотуристів. Також потрібно створити еколо-
гічні союзи по регіонах України.

Екотуризм з його величезними рекреаційними і пізнавальними
можливостями покликаний сформувати суспільну свідомість щодо
охорони та раціонального використання природних багатств. Цей
напрямок туризму обов’язково має містити в собі елементи усвідомле-
ного позитивного ставлення до навколишнього природного середови-
ща, а не тільки його використання, нехай навіть в активних формах.

Екологічний туризм набагато більш пізнавальна діяльність, ніж
масовий туризм. Він базується не на ресторанах, нічних клубах, сана-
торно-курортних закладах, дорогих готелях, казино чи пляжах, а на
мальовничих краєвидах, унікальних ландшафтах, пам’ятках приро-
ди, рідкісних і таких, що зникають, видах рослин і тварин, викопних
рештках доісторичних представників різних геологічнихепох.

Його стихійний прояв унеможливить збереження природних
ландшафтів, тому найбільш раціональною формою організації та
провадження рекреаційної діяльності з одночасним збереженням
ПТК (природно-територіальний комплекс) є національні природні
парки (НПП). В законі України «Про природно-заповідний фонд»
чітко визначено, що НПП — це природоохоронні, рекреаційні,
культурно-освітні, науково-дослідні установи загальнодержавного
значення, що створюються для збереження, відтворення і ефектив-
ного використання природних комплексів та об’єктів, які мають
особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, науко-
ву та естетичнуцінності.
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Туристичний потенціал природних і природно-культурних
резерватів України значний. Грамотне й водночас немарнотратне
використання екотуристичного потенціалу заповідників і націо-
нальних парків країни — запорука їхнього подальшого успішного
розвитку. Національні природні парки можуть відігравати провідну
роль у розвитку екологічного туризму. Стійкість у туризмі передба-
чає позитивний загальний баланс екологічного, соціально-куль-
турного та економічного впливів туризму, а також позитивний
вплив відвідувачів один на одного. Розвиток екологічного туризму
може стати не тільки чинником сталого розвитку природно-запо-
відних територій України, а й моделлю збалансованого викорис-
тання природних ресурсів як важливого чинника сталого розвитку
держави, шляхом вирішення багатьох нагальних та складних про-
блем, які існують на сьогодні у сфері рекреаційно-туристичної
діяльності та її розвитку в національних природних парках України.

Для того щоб такий туризм розвивався в нашій країні, потріб-
но вдосконалювати туристичну інфраструктуру, зберігати недотор-
кані території, проводити заохочувальні заходи щодо таких видів
подорожей. Екотуризм також має велику перевагу в ціновій політи-
ці, адже він є досить дешевим і доступний основній масі населення.
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НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
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доктор культурології, професор, завідувач кафедри туризму,

документних та міжкультурних комунікацій,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

У сучасних соціально-історичних умовах, коли свобода і неза-
лежність суверенної Україна піддається суворим ви пробуванням,
не запозичені і не сфальшовані національні цінності, які віками
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живили народне прагнення до вільного і справедливого соціально-
го устрою, стають рушійною силою у здійсненні стратегії успішно-
го соціокультурного розвитку країни. Тому важливо теоретично
дослідити й обґрунтувати, а також поширити ціннісний зміст
і смисл однієї з найваж ливіших складових національного культур-
ного простору, духовної основи української державності. Сутність
державно-правового виміру розбудови національного культурного
про стору дуже мало досліджували і розглядали з позицій його само-
бутності, цілей і умов втілення, з недостатньо теоретич но обґрунто-
вані й унікальності ціннісні смисли: ідея україн ства і похідної від
неї ідеї української державності. Натомість переважною формою
існування останньої були такі іпоста сі — формування, осмислення
і відстоювання ціннісних смис лів української культури, яка форму-
ється і зростає у проти стоянні агресивно загарбницьким втручан-
ням та асиміля ційним впливам інших етнічних і національних
культур. Крім того, певним традиційними радянськими чином, на
противагу першій тенденції, яка розвивається за схемами, у кращо-
му випадку, розбавленими елементами концепту альних побудов
західних теоретиків права, демократії і дер жавного будівництва.
Тому ціннісно-духовна складова (як фундамент) української дер-
жавності була обтяжена гальмів ними і неприйнятними конструк-
ціями західної державно-правової думки. Останні хоча й створені
на ґрунті демокра тичних традицій, не могли, навіть за великого
прагнення, беззастережно застосовуватись у розбудові української
дер жавності, оскільки в застиглих і відпрацьованих формах бу ли
вже використані у відповідних історичних умовах відпо відними
історичними силами. Отже, підступний комплекс вторинності
мислення і діяльності, який переслідував укра їнську історію, даю-
чись взнаки спокусами більш «дешевого» використання відпрацьо-
ваних форм державності і владних, організаційних соціальних
інституцій. На противагу цьому, вихідною вважаємо позицію, згід-
но з якою, шлях повторного використання напрацьованих в іншій
соціальній системі, в іншому типі культури форм соціального
устрою, організації й управління від самого початку є хибним,
механічно пере носити його на ґрунт іншої культури не виправдано.
Така практика завжди існувала і завжди заперечувалась в силу пев-
них історичних обставин, які зараз і потрібно змінити. На наш
погляд, першим кроком для її зміни має стати визнання того, що
єдино можливим способом запозичення є викорис тання певної ідеї
(а не схеми), до сприйняття якої, тим біль ше до її втілення, сус-
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пільство має бути готовим. Поняття «го товності суспільства» — це
не тільки кількісні показники його розвитку. Тільки суспільство,
яке спроможне організувати і втілити ефективні принципи й ідеї
самоорганізації, забезпе чити їх відтворення й розвиток, а також
здатне йти шляхом самовдосконалення та плідної, незаангажованої
і послідов ної самокритики, демонструє ознаки готовності до
створен ня, розбудови та збереження свого культурного простору
й державності. Зважаючи на ці застереження, можна розуміти
смисл доленосних для українського суспільства подій Рево люції
гідності 2013–2014 років, а також розглянути наукове осмислення
засад української державності та ціннісних смис лів її розбудови.
Питанням політико-правої основи і консти туційних засад розбудо-
ви української державності присвяче но значну кількість дослід-
жень. Ця проблема, виявляє себе, на наш погляд, в ситуації багато-
літнього панування «комп лексу кастрації» щодо результатів
наукового пошуку, зокре ма у сфері соціогуманітарного знання.
Адже традиційно ви значальною тут була позиція, продиктована
партійними і бюрократичними структурами на всіх рівнях суспіль-
ної ор ганізації, які ці структури пронизували, а потім успішно адап-
тувались у новому суспільстві. Найбільше переконує в цьому кри-
чуща невідповідність розлогих теоретичних ви кладок і практичних
рекомендації щодо принципів розбудо ви і перспектив розвитку
української держави, навіюваних протягом десятки років незалеж-
ної держави українською юридичною наукою та інституціями дер-
жавного будів ництва, результатам цієї розбудови: у легітимний, де -
мокра тичний спосіб «по-українськи» суспільство опинилося
в глу хому куті корупції, зловживань і цинічного обдурювання сус-
пільства. Це й спричинило дві соціальні революції. Тому важливим
проміжним висновком є те, що майже весь науко вий доробок
у сфері державотворення, державного управ ління і розбудови засад
конституційно-правової держави не може бути беззастережно вико-
ристаний для обґрунтування сутності й духовного смислу засад
української національної державності. Адже у цій сфері, як най-
більш важливій для подальшого культурного розвитку країни і най-
більш вразли вій у формуванні масової й особистісної свідомості, не
було вироблено надійного запобіжника — духовної опори, зокрема
не були ідейно, концептуально прояснені історичні засади органі-
зації й розбудови української державності. Тому дослі дження
з питань розбудови державності були більше повто рюванням усеред-
нених «європейських» кліше, навіюванням застарілих ідеологічних
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штампів про єдність буття україн ського суспільства і суспільної сві-
домості, про визнання кри терієм розвитку суспільства його можли-
вості створити умови для всебічного та гармонійного розвитку
людини, про вті лення її сутнісних сил і духовних потенцій [1].

У кожної етнічної спільноти є своя «метафізич на провина» [2]
і питання національної пам’яті полягає в тому, щоб розв’язати мета-
фізичні вузли своєї історії і зрозуміти прояви цієї провини, дію її
закономірностей. Україна, як са мостійна держава і знана своїми
культурними здобутками нація, є органічною складовою соціально-
історичного досві ду різних спільнот на шляху людства до прояснен-
ня своєї долі і свого призначення у світовому поступі. У кожному
разі це й потрібно з’ясувати. Отже, йдеться про виявлення особ -
ливостей становлення і розвитку нації в тій частині її істо ричного
руху, яка, на нашу думку, визначає початкові умови формування її
долі й історичного призначення відповідно до смислу поняття
«метафізична провина», визначеного К. Ясперсом як загальна кон-
цептуалізація типу відношення людини і нації до джерела свого
духовно-історичного роз витку. Якою б масштабною і загальною не
видавалась така постановка проблеми, без її окреслення і початко-
вої чи по передньої систематизації та «координатизації» будь-який
подальший рух буде рухом наосліп, і яких би результатів не було
у цьому русі досягнуто, усі вони можуть виявитись, як це неоднора-
зово бувало саме в українській історії, уславлен ням чужих прапорів.
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На світовому ринку гірськолижного туризму домінує Європей -
ський регіон, на який припадає 58% від всього ринку. У тому числі
на альпійський район припадав 41% світового та 71% Європейсь ко -
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го ринку. Такий показник зумовлено близькістю курортів до спо-
живача, якісним транспортним сполученням, якістю та різноманіт-
ністю послуг в Альпах та в регіоні загалом, Проте останнім часом
швидко розвиваються курорти в Центрально-Східній Європі,
Скандинавії та Іспанії.

Матеріально-технічна база для розвитку гірськолижного туриз-
му в досліджуваному регіоні також є сприятливою. За оцінками
експертів, рекреаційні заклади Альпійського регіону мають можли-
вість прийняти протягом місяця до 3 млн туристів. Щодо технічно-
го обслуговування гірськолижних баз, за офіційними даними, тут
функціонує понад 120 тис. км обладнаних гірськолижних трас із
40 тис. км канатних доріг і підйомників. За даними ЮНВТО, основ-
ні гірськолижні курорти в регіоні розміщені на території Австрії,
яка отримує від цього виду туризму до 12% ВВП, а також Швей ца -
рії, у якій доходи від гірськолижної рекреації становлять 8% ВВП [1].

Фахівцями був розрахований сумарний комплексний показ-
ник — «індекс туристичної привабливості гірськолижних курортів».
Цей показник розраховано для всіх гірськолижних курортів, що нале-
жать до Європейського туристичного регіону [2]. Для розрахунків
було вибрано найбільш великі курорти, з пропускною спроможністю
гірськолижних підйомників більше 2 тис. туристів на годину. На
основі розрахунків проведено групування країн і виділено п’ять груп.

Перша група країн з найменш привабливими гірськолижними
курортами. До цієї групи належать: Чорногорія, Греція, Словенія,
Словаччина, Болгарія, Україна, Іспанія, Білорусь, Ліхтенштейн,
Латвія. Друга група країн з непривабливими гірськолижними курор-
тами. До цієї групи країн входять: Норвегія, Швеція, Румунія,
Хорватія. Третя група країн з привабливими гірськолижними курор-
тами. До цієї групи входять такі країни, як: Франція, Чехія, Польща.
Четверта група країн з високою привабливістю гірськолижних курор-
тів. До цієї групи належать: Швейцарія, Італія, Фінляндія, Боснія
і Герцеговина, Німеччина. У п’яту групу країн із найпривабливішими
гірськолижними курортами увійшли Австрія, Сербія, Андорра. Вони
мають найвищі показники забезпечення гірськолижними підйомни-
ками та найрізноманітніший видовий склад гірськолижних послуг.

Варто врахувати, що багато гірськолижних курортів із високо-
розвиненою гірськолижною інфраструктурою мають змішаний тип
курортів. До «класичних» відносяться всі курорти Боснії і Гер це -
говини, Ліхтенштейну, Румунії і Чорногорії, більше половини
курортів Словенії та України, половина курортів Білорусії, Греції,
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Польщі, Словаччини та Хорватії, менше половини курортів
Болгарії, Греції, Росії та Чехії [1].

Отже, найвищий розвиток гірськолижного туризму характер-
ний для альпійських країн Австрії, Швейцарії, Франції, Італії. Ці
країн мають розвинену гірськолижну інфраструктуру, значну різно-
манітність гірськолижних послуг.
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Головними чинниками привабливості України для іноземних
готельних мереж є такі фактори, як порівняно невисокий рівень
виробничих потужностей і насичення ринку, що обумовлює високий
попит на готельні послуги, особливо в сегменті класу «люкс» (4+ та
5+), й досі незначна конкуренція, оскільки вітчизняний готельний
ринок ще формується і його реформування відбувається в умовах
складної політичної ситуації та економічної нестабільності [1].

В Україні налічується всього 16 готельних мереж, до яких вхо-
дять такі, як Reikartz Hotel Group, Radisson Blu Hotels&Resorts, Ре -
но, Swissotel Hotels & Resorts, Ramada Worldwide та ін. Най більшим
готельним ланцюгом на території України є мережа Reikartz Hotel
Group, історія якої бере початок із 2003 р., коли група бельгійських
архітекторів на чолі з Франсуа Рейкарц (Francois Ryckaerts) придба-
ла старовинний особняк у центрі Львова на Друкарській вулиці. На
сьогодні чотири окремі українські мережі об’єдналися під брендом
Reikartz Hotel Group, який включає 35 готелів рівня 3+ і 4 зірки, що
розміщені у великих містах і привабливих курортах України. Кож -
ний готель цієї мережі відзначає високий рівень комфорту й серві-
су, чітка відповідність європейським стандартам обслуговування,
високий рівень комфорту. Міжнародна готельна мережа Radisson
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Blu Hotels&Resorts є дочірньою структурою Carlson Rezidor Hotel
Group (оператора брендів Radisson, Radisson Blu, Radisson RED and
Park Inn by Radisson), що представлена в Україні чотирма готелями
(трьома в Києві та одним у Буковелі). Три готелі мережі «Рено» зна-
ходяться в Одесі, належать до категорії 4+, а їх номери оформлені
у сучасному й класичному стилях [2].

В Україні концепція створення готельних мереж та нових готелів
світового рівня за останні роки набирає популярності, у зв’язку з чим
їх чисельність постійно збільшується. Потреба у формуванні готель-
них мереж тісно пов’язана зі збільшенням туристичних потоків.

Окрім відомих світових брендів, в Україні функціонують
і національні ланцюги. Найвідомішими брендами з них є готельні
мережі Royal Hospitality Group (9 готелів) і Premier-Hotels, до складу
останньої входять сім готелів («Прем’єр Палац» у Києві, 5*; «Дон бас
Палац» у Донецьку, 5*; «Лондонська» в Одесі, 4*; «Ореанда» в Ялті,
4*; «Дністер» у Львові, 4*; «Star» у Мукачево, 4* та «Cosmopolit»
у Харкові, 4*). Частка готелів національних мереж у їх загальній
кількості займає лише 1,5%, при цьому в США цей показник ста-
новить 70%, у Великій Британії — 15%, у Франції — 10%. Це свідчить
про недостатній їх розвиток, що є наслідком як внутрішніх, так і зов-
нішніх проблем. Готелі мережі Premier Hotel та Royal Hospitality
Group розміщені в найбільших містах України: Київ, Харків, а також
у рекреаційних зонах Криму та Карпат. А готелі Reikartz — третього
гравця на українському готельному ринку, націлені й на такі області
України, де потік туристів незначний. На даний момент — це мере-
жа, яка найбільш динамічно розвивається та орієнтована на середній
клас споживачів. Готелі Reikartz охоплюють 50% регіонів України [3].
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Університету «Україна»

Науковий керівник: Пасічник Н. С., к. і. н., доцент

У наш час неможливо уявити активну діяльність будь-якої компа-
нії, бренду чи відомої особистості, зокрема державних службовців
високого рангу, без комунікації у соціальних мережах. Соцмережі ста -
ли важливим комунікаційним каналом в сучасному суспільстві, засо-
бом отримання зворотного зв’язку та важливої інформації. Їх ключова
комунікативна роль особливо помітною є нині, в умовах, коли значна
частина суспільства знаходиться на самоізоляції. Незаперечним
є факт, що соціальні мережі віддзеркалюють громадянську активність,
адже більшість суспільно значущих подій та процесів знаходять відгук
в соцмережах. Відтак аналіз соціальних мереж як засобу громадян-
ської самоорганізації є цікавою дослідницькою проблемою.
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Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти Секція 12
розвитку українського суспільства

Найбільш популярною соціальною мережею є Facebook. Ак -
тивно використовують українці також платформи обміну повідом-
леннями Twitter, Instagram, Viber, WhatsApp, Skype, Telegram тощо.
Наразі, соціальні мережі як джерело інформації мають значний
рівень довіри аудиторії. При цьому, як зазначає Л. Чуприна, багато-
функціональність соціальних мереж, можливості щодо структуру-
вання комунікативного простору та об’єктивне сприяння у розбу-
дові громадянського суспільства роблять їх специфічним джерелом
інформації. Інформаційний обмін у соціальних мережах, пов’яза-
ний з реалізацією громадських ініціатив, створює додаткові марке-
ри та індикатори для з’ясування громадської думки з актуальних
питань, основних тенденцій у розвитку суспільних процесів, реак-
ції громадськості на дії владних структур.[4]

Громадська самоорганізація у соціальних мережах проявляєть-
ся у підписці на сторінки публічних осіб, лідерів думки, громад-
ських організацій та ініціатив, поширенні та розповсюдженні пев-
них постів, актуальних хештегів, участі в онлайн-флешмобах.
Соціальні мережі є ефективним інструментом привернення уваги
до резонансних подій або кризових суспільних явищ, вони «загос-
трюють» суспільні настрої, стають платформою збору та координа-
ції зусиль. Так, соціальні мережі використовуються як мобілізацій-
ний засіб у протестних акціях з метою залучення масової
підтримки. [3] Як приклад використання соціальних мереж для
громадянської самоорганізації можна назвати Євромайдан, який
розпочався із закликів активістів в Інтернеті виходити на протести.
Пізніше увага користувачів соціальних мереж переключилася на
волонтерську допомогу у зоні АТО — забезпечення потреб фронту,
евакуацію та допомогу мирному населенню. Соціальна активність
українців у той період саме завдяки соціальним мережам проде-
монструвала високий рівень громадської згуртованості зусиль
перед викликами.

У багатьох країнах світу соціальні мережі застосовуються
і у діяльності органів державної влади. Основною причиною цього
є те, що соціальні мережі зарекомендували себе як інструмент для
політичних впливів на суспільство, з одного боку, та впливу кожної
окремої особистості на державні процеси та владу — з іншого.
Взаємодія урядовців із громадянами в соціальних мережах відкриває
додаткові шляхи до побудови ефективних комунікативних каналів
між громадянським суспільством і владою. [2] у соціальних мережах
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відображається і політична поляризація суспільства, що відкриває
додаткові можливості для аналізу позицій та аргументації сторін.

Соціальні мережі перестали бути лише середовищем і перетво-
рилися на засіб досягнення цілей. Так, з огляду на сучасні обстави-
ни, актуальність соціальних мереж полягає у їх можливостях для
дистанційного навчання, спілкування в умовах самоізоляції тощо.

Таким чином, соціальні мережі здатні справляти вплив на про-
цеси демократизації та прискорити формування громадянського
суспільства, насамперед через протестні практики населення. Вони
дають змогу громадським рухам і організаціям, окремим громадя-
нам досягати ефективнішою та швидшої комунікації. Соціальні
мережі як популярний елемент сучасного інформаційного просто-
ру можуть стати якісним інструментом для встановлення зв’язку
між державною владою та суспільством, а також платформою для
спільної діяльності задля пошуку шляхів вирішення нагальних про-
блем. Варто зазначити, що використання соціальних мереж у взає-
модії громадськості та органів влади має будуватися, насамперед,
на відповідальності всіх активних суб’єктів та спрямовуватися на
налагодження ефективної комунікації та вироблення прозорих та
колегіальних управлінських рішень.
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Військова сила і репресивно-каральні органи були вирішаль-
ним фактором «радянізації» західних областей УРСР. Наприкінці
війни та у перші повоєнні роки сталінське керівництво зосередило
тут велику кількість армійських та спеціальних підрозділів НКВС-
НКДБ. З лютого 1944 р. до пізньої осені 1945 р. вони здійснили
27 тис. бойових операцій проти ОУН-УПА.

Загони повстанців, за офіційними даними, протягом 1944–
1945 рр. провели близько 6 тис. бойових операцій проти радянських
військових частин і 14,5 тис. диверсій і терористичних акцій, в ході
яких загинуло близько З0 тис. осіб.

У другій половинні 1945–1946 років боротьба українських
повстанців із радянськими органами державної безпеки і внутріш-
ніх справ, військами і винищувальними батальйонами посилилася.
Щоб дискредитувати патріотів, створювали спеціальні загони, які
переодягались у форму УПА і грабували, ґвалтували, знищували
українських селян.

Повстанці вимушені були на терор відповідати терором. Зни -
щували всіх, хто співпрацював із радянською владою. Фактично
в Західній Україні йшла громадянська війна, яка призвела до вели-
ких, невиправданих жертв серед українського народу. З весни 1947 ро -
ку ОУН і УПА перейшли до глибоко підпільної боротьби.

Щоб позбавити повстанців підтримки, уряд вдався до масових
депортацій. У період з 1944 р. по 1947 р. кількома етапами було від-
правлено у північно-східні райони СРСР понад 100 тис. членів
ОУН-УПА та їх родин. Вивозили також за відмову вступати до кол-
госпу та за будь-які інші «націоналістичні» і «контрреволюційні»
дії. Серед виселених було багато жінок і дітей. Усього з 1944 р. по
1952 р., за офіційними даними, із західної України було виселено
понад 200 тис. чол., за неофіційними — від 300 до 800 тис. чол.

Гонінням і депортаціям піддавалися усі підозрілі для режиму
громадяни. В СРСР відстоювання ідеї незалежності України вважа-
лося одним із найбільших злочинів, за який стратили не одну тися-
чу патріотів.



230

Секція 12 Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти   

Протягом 1944–1946 рр. відбувалося добровільно-примусове пе -
рес елення українців (всього близько 480 тис.) з етнічних земель За -
кер зоння до УРСР, відповідно поляки (бл. 810 тис.) виїхали з Ук раї -
ни до Польщі.

У квітні-серпні 1947 р. польський уряд під приводом ліквідації
загонів УПА здійснив насильницьке переселення понад 140 тис.
українців із Закерзоння у північно-західні воєводства Польщі.
Розселені окремими сім’ями поміж поляками, українці були при-
речені на денаціоналізацію й спольщення.

Ця злочинна акція під назвою «Операція «Вісла» була узгоджена
і підтримана військовими силами СРСР і Чехословаччини. У конц -
таборі Явожно поблизу Кракова, на території філіалу колишньої
фашистської катівні Освенціму, поляки ув’язнили близько 4 тис.
українців.

На початку 1990-х років Сенат Польської Республіки спеціаль-
ною ухвалою засудив акцію «Вісла» як злочинну проти українсько-
го народу.

Наприкінці 1940-х рр. збройний опір бандерівців почав слабну-
ти, хоча окремі загони діяли до середини 1950-х рр. 5 березня 1950 р.
під Львовом у сутичці з енкаведистами загинув крайовий провідник
ОУН і головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Його наступником
став Василь Кук, але результат боротьби був уже визначений.

У червні 1950 року конференція ОУН прийняла рішення про
децентралізацію УПА і передислокацію на Захід, де згодом були
створені закордонні частини ОУН. І хоча окремі загони повстанців
продовжували опір аж до середини 50-х років, ОУН і УПА переста-
ли існувати в Україні як масові організації. їх сили були підірвані
натиском радянської каральної машини і зневірою місцевого насе-
лення в можливість втілення за таких умов ідеї створення незалеж-
ної Української держави.

З 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність
України у ХХ столітті.
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Зіткнення ідентичностей є рушієм духовного саморозвитку
будь-якої нації, який відбувається через боротьбу еліт за пережива-
ні та спонукаючі до породження діяльностей усвідомлювані провідні
смисли вчинків спілчан, за якими приховано стоять цінності буття
(самоповаги, становища, ресурсів, влади). Саме система супереч-
ностей між носіями російської та української ідентичності надто
повільно рухає український етнос до переходу в націю як більш
високий рівень розвитку спільноти. Конфлікт російської ідентич-
ності з українською ідентичністю на етнічних землях України
і в психіці етнічних українців має системний характер, оскільки
зачіпає майже всі рівні буття українського етносу і майже кожного
пересічного громадянина України. Протидія російської ідентич-
ності українській ідентичності є багаторівневою; в ній пересікається
багато видів конфліктів психічного, історичного, соціокультурного,
етнополітичного, політичного, економічного характеру, які стиму-
люють та взаємно підсилюють один одного. У вибраної недосфор-
мованою українською нацією більшості співучасників української
псевдоеліти, яка править Україною, служить олігархам і сама бага-
тіє через посередність домінантної стратегії «розділяй і грабуй»,
відсутній внутріособистісний конфлікт в ієрархіях смислів між про-
відними смислами служіння українській нації і прагненням до зба-
гачення, оскільки в їх ієрархії смислів провідні сенси є матеріаліс-
тичними, а не духовними. Українська титульна нація не стала
паном-господарем в ніби незалежній Україні, тому багато носіїв
російської ідентичності агресивно, наступально і досить успішно
домагаються збереження свого пострадянського домінування
в духовному та економічному житті громадян України, що носить
деструктивний характер саме для української ідентичності з причини
відсутності послідовної державної політики підтримки носіїв укра-
їнської ідентичності. Духовна колізія між ідентичностями в мен-
тальності як культурному підсвідомому багатьох етнічних українців
відбувається на тлі латентного класового конфлікту правлячої
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 олігархократії, яка «приватизувала» багатства, владу і її політику,
з громадянами України, які в руслі стратегеми «розділяй і волода-
рюй» не усвідомлюють духовно-політичних маніпуляцій над ними,
причин регресу української державності та свого неспинного зубо-
жіння в незалежній Україні. Духовний конфлікт російської та укра-
їнської ідентичностей перетворився в російсько-українську війну
у вигляді збройного зіткнення носіїв російської та української іден-
тичностей. На теренах України і в психіці громадян України відбу-
вається зіткнення західної цивілізації, до якої соціально-історично
належать носії української ідентичності та євроазійською цивіліза-
ції, до якої належать носії російської ідентичності. Конфлікт росій-
ської та української ідентичностей в Україні тримається на драбин-
ці цінностей активних спільнот «малоросів», з уже російською
ідентичністю, та «щирих українців», з актуалізованою українською
ідентичністю, які разом складають меншість населення України; це
протистояння відбувається на тлі духовної пасивності «хохлів», які
являють собою більшість з розмитою і тому не актуалізованою на -
ціональною ідентичністю. За протиборством носіїв російської та
української ідентичностей стоїть зіткнення російської шовіністич-
ної національної ідеї, яка спрямована на примноження територій
Росії, примусову переміну етнічної стратифікації населення
України шляхом асиміляцію аборигенів, та української національ-
ної ідеї, котра на нинішньому етапі свого розвитку спрямована на
перетворення українського етносу в титульну націю як пана-госпо-
даря в Україні. Основними об’єктивними чинниками слабості
української ідентичності є фактична підтримка російської ідентич-
ності олігархами як правлячим класом в Україні, байдужість залеж-
ної від олігархів правлячої псевдоеліти до перемоги української
ідентичності в духовній боротьбі з російською ідентичністю на
теренах України і в психіці етнічних українців, панування носіїв
російської ідентичності в засобах масової інформації, мала кіль-
кість та низька пасіонарність нинішніх носіїв української ідентич-
ності. Глибинною причиною «ходіння по муках земних» громадян
ніби незалежної України є те, що в ієрархіях смислів дуже великої
частини етнічних українців («хохлів») провідними є егоцентричні
та корисні сенси індивідуального виживання, а сенси національні
займають низьке і залежне місце. Бажання переживати й усвідом-
лювати себе українцем в ніби незалежній Україні у пересічного
етнічного українця не знаходить зовнішньої стимульної підтримки
від української державної системи, яка фактично служить правля-
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чому класу олігархів. Перемога української ідентичності над іден-
тичністю російською на теренах України і в психіці етнічних укра-
їнців можлива через вирішення системотворчого політичного кон-
флікту шляхом ліквідації влади олігархів та залежної від них
правлячої псевдоеліти, які заморозили духовний саморозвиток
українського етносу в титульну українську націю як пана-господа-
ря в Україні шляхом побудови зручної для них державної системи,
чим позбавили Україну можливостей саморозвитку, призвели укра-
їнську державність до стагнації та деградації, анексії Росією Криму,
окупації нею частини Донбасу, а переважну більшість громадян
України опустили за межу бідності. Конструктивність у змаганні
української ідентичності з російською ідентичністю у всіх сферах
буття України можлива при умові приходу до влади українських
націоналістів, котрі здатні підкріпити українську ідентичність,
актуалізувати українську національну самосвідомість, вибудувати
нову державну систему, в якій буття національно свідомим україн-
цем буде престижним, оскілки лише українська Україна буде здат-
на до продуктивного саморозвитку.
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В сучасному інформаційному суспільстві зростає популярність
ідей неформальної й безперервної освіти, спрямованих на передачу
й засвоєння соціального та культурного досвіду, а також формування
відповідного потенціалу для духовного збагачення людини. У цьо -
му контексті, таким своєрідним центром індивідуальної освіти



234

Секція 12 Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти   

й виховання, місцем адаптації людини до культурного середовища
є музей. Адже, його простір створює оптимальні умови для інтегра-
ції, зв’язку, можливостей долучитися до культури через минуле,
звертаючись до нового середовища, знання різних культурних норм
і традицій [1, с. 45]. Тому, сьогодні актуальним є питання пошуку
нових можливостей взаємодії між музеями та закладами освіти.

Сучасна музейна педагогіка розвивається в руслі проблем
музейної комунікації та спрямована на долучення до музею, його
культури та наукового доробку широких верств населення і особли-
во молоді, активізацію творчих здібностей особистості. Для реаліза-
ції освітньо-виховного потенціалу музею, при розробці нових форм,
методів та технологій впливу на аудиторію необхідно ознайомитися
з досвідом своїх попередників. Адже музейні заклади пройшли три-
валий еволюційний шлях розвитку в ході якого змінювалася їх соці-
альна роль і суспільне призначення від простого нагромадження
і зберігання до науково-дослідницької та просвітницької роботи.

Про організацію екскурсійної роботи світськими музейними
закладами Волині кінця ХІХ — початку ХХ ст. загалом і, особливо
про проведення екскурсій для учнівської молоді, збереглося небага-
то відомостей. Одним з перших музеїв, який полишив по собі неоці-
ненний досвід роботи, був музей у селі Городок Ровенського повіту,
заснований в маєтку і на кошти барона Ф. Штейнгеля. Його музей-
на експозиція удосконалювалася та поповнювалася і цим викликала
до себе неослабний інтерес. Серед відвідувачів музею були вчителі та
учні шкіл повіту. Про це дізнаємося з брошури А. Шафранського, яка
є своєрідним путівником по музею і знайомить з використанням
такої форми роботи, як екскурсії. Вивчення історії рідного краю, як
зазначає автор, не входило в програми тогочасних навчальних закла-
дів, а тому, «щоб дати нашій молоді ту благородну розвагу і користь,
яку отримуєш від екскурсій, запрошуємо цим повідомленням учнів
у дуже цікавий куточок Волині — у с. Городок Ровенського повіту»
[3, с. 1]. Цим підкреслювалася користь, яку приносив цей науково-
культурний осередок, залучаючи за допомогою екскурсійної діяль-
ності молодь до вивчення історії Волинської землі.

Найширше екскурсійна діяльність проводилася музеєм при То -
варистві дослідників Волині. Звіти товариства свідчать, що його чле -
нами було зібрано та систематизовано чимало пам’яток волинської
старовини. Це дало змогу музеєві з 15 березня 1909 року щонеділі
приймати відвідувачів і проводити для них екскурсії. За кожну
екскурсію встановлювалася певна оплата (10 копійок для дорослих
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і 5 копійок для учнів). На 1 січня 1910 року музейний заклад відвіда-
ло 249 дорослих та 719 учнів. У 1910 році у ньому побувало 87 дорос-
лих і 435 учнів [2, с. 11–12]. На основі таких відомостей можна зро-
бити висновок, що серед усіх категорій населення найбільше
екскурсій музеєм при Товаристві дослідників Волині проводилося
для учнівської молоді.

Отже, вивчення досвіду роботи перших світських музеїв краю
дає підстави стверджувати, що завдяки екскурсійній діяльності
вони пробуджували інтерес серед молоді до історії та пам’яток ста-
ровини краю та розпочинали формувати свою систему музейно-
педагогічних напрямів роботи із аудиторією.
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Сучасне покоління, яке часто називають «z» суттєво відрізняєть-
ся від своїх попередників: переважання матеріальних над духовними
цінностями, егоїзм, впертість, гордість, почуття «більшовартості»,
коли інші не дотягують твого рівня, лицемірство, блюзнірство, від-
сутність ідеалів тощо. Нажаль, виховання молодих індивідів було
часто-густо «неповне», батьки приділяли мало часу, формували сві-
тогляд або «цариці» чи «нещасної», що згодом дали свої плоди.

Покоління молодих людей виросло на певному насильстві у се -
рі алах, тому в реальному житті вони бувають дуже часто жорстокі.
Такі цінності як добро, милосердя, любов — чужі для тінейджірів.
Якщо ще в середині 90-х рр. ХХ ст відпочивати можна було в колі
друзів в кафе або вдома, то вже через 15 років, знайти їх є проблемою.
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Сама молода людина, за нашою класифікацією у віці 16 років
(після закінчення школи) і до максимум 35 років (одруження, пос тій -
на робота, стабільність), рідко замислюється над такимим по нят -
тями як «мораль», «моральна свідомість», «моральне виховання» [1].
Це стосується не лише вишеописаного покоління. А переконатися
в тому що молодь морально порожня можна переконатися на вули-
ці чи в університеті, про це вказує її поведінка, розкутість, вживан-
ня спиртних напоїв, нецензурна лайка. Якщо вказати на «пробле-
му», то можна опинитися ще в більшому опорі. Найкраще показати
власний приклад, але подекуди дуже пізно це робити, бо вона його
не сприймає як належне.

Проблеми девіантної поведінки молоді можуть критися у вихо-
ванні, проблемах сім’ї, пережитому стресі тощо. Як не прикро
моральне виховання молоді відсутнє взагалі, хоча можливо наста-
нови вулиці були важливіші ніж накази батьків [2].

Отже, нажаль, моральні цінності сучасної молоді відсутні.
Бувають ситуації, коли вони попадають в деякі групи, в яких відбу-
вається повна деградація як особистості. Причиною деструктивної
поведінки молоді є неостатнє виховання в сім’ї, не задоволення
потреб та запитів людини, не сприйняття суспільством особистос-
ті. Нажаль, на сьогодні не гарантує повноцінну високоморальну
особистість та теперішнє постінформаційне покоління не лише має
погану комунікацію, а розуміння цінностей у них інше. Для того,
щоб розвинути моральне відчуття та сприйняття навколишнього
світу не потрібно витрачати багато часу. Бути моральною / амо-
ральною це вибір кожної людини. А якщо вона побачить той слід,
який наносить своєю поведінкою, тоді матимемо надію, що моло-
да людина зробить правильний висновок.
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Загальносвітові тенденції старіння населення і зниження
народжуваності не тільки ускладнюють розв’язання демографічних
проблем, зумовлюючи зменшення в структурі населення частки
працюючих платників пенсійних внесків, а й збільшення видатків
на пенсійне забезпечення. Вказані проблеми є актуальними та за -
грожують суспільною кризою і висувають на порядок денний необ-
хідність реформування системи пенсійного забезпечення.

Метою роботи є розгляд особливостей специфічної категорії
соціального забезпечення, які потребують посиленої турботи дер-
жави — людей похилого віку.

Старіння населення вважають феноменом ХХ ст., хоча цей про -
цес почав проявлятися ще в XIX ст. й неухильно триває в XXI ст.,
зачіпаючи вже не тільки економічно розвинуті, але й країни, що
розвиваються.

Проблема віку та старіння розглядається в наш час із різних
позицій — біологічних, фізіологічних, психологічних і соціальних.
За визначенням Всесвітньої Організації Охорони здоров’я старін-
ня — це «фізіологічний процес, який визначає зміни, які відбува-
ються протягом всього життєвого циклу людини».

Багато дослідників в соціогуманітарних науках у визначенні
старіння також спираються на біологічні характеристики.
Соціальний психолог О. Краснова визначає старіння як «результат
обмеження можливостей механізмів саморегуляції, що проявля-
ються в зниженні можливостей компенсації первинних змін в регу-
люванні генетичних процесів».

Науковці-психологи визначають старість як «заключний пе ріод
людського життя, умовний початок якого пов’язаний з відходом
людини від безпосередньої участі в продуктивному житті суспільства.

Старіння — це процес, що неминуче виникає, закономірно
розвивається як обмеження адаптаційних можливостей організму,
збільшення ймовірності смерті, скорочення тривалості життя, який



сприяє розвиткові вікової патології. Старість — це заключний етап
вікового розвитку, заключний період онтогенезу і логічно, що цей
вік є об’єктом посиленої уваги держави.

За даними Фонду населення ООН (United Nations Population
Fund), у 2050 році літніх людей у світі вперше стане більше, ніж
юних, у віці до 15 років. У 2050 році на Землі буде жити 2 мільярди
людей, які вже досягли 60 років.

Люди похилого віку відносяться до соціально вразливих груп
населення. Соціально вразливі верстви населення — це індивіди
або соціальні групи, що мають більшу за інших ймовірність зазнати
соціальних збитків від дії економічних, екологічних, техногенних
та інших чинників сучасного життя.

Якщо людина веде активний спосіб життя, загалом має актив-
ну життєву позицію і певні матеріальні статки, проблема старості
має не такий і депресивний вигляд — навпаки, її можна розглядати
як другу молодість. І у світовому контексті саме так — діти вже
дорослі і живуть своїм життям, всі обов’язки перед ними виконані,
і нарешті настав час для себе.

Це все так і є за двох обов’язкових умов — наявності здоров’я
і фінансових ресурсів. Але така ідеальна старість у реаліях україн-
ського сьогодення, на жаль, більшою мірою є винятком, аніж звич-
ною практикою. Більшість населення країни у старшому віці стає
соціально вразливою і незахищеною категорією, яка потребує
допомоги і підтримки, і насамперед — державної.

Старіння населення України, за даними Міністерства соціаль-
ної політики, спричинятиме виклики, пов’язані зі сферою публіч-
них фінансів, функціонуванням ринку праці та системи охорони
здоров’я, розвитком соціальних послуг, орієнтованих на літніх
людей. збільшення частки літніх громадян у загальній структурі
населення визначає загальні зміни потреб в освітніх, житлово-
комунальних, транспортних послугах, відчутно впливає на стосун-
ки в сім’ї й структуру взаємодії на рівні громад.

Соціальний захист включає заходи з охорони здоров’я, забез-
печення житлом, матеріальне забезпечення непрацездатних
і інших потребуючих підтримки громадян, і соціальне обслугову-
вання тощо. Відповідно під соціальним захистом людей похилого
віку у вузькому сенсі слід розуміти сукупність нормативно закріп-
лених гарантій спрямованих на вирівнювання становища громадян
з іншими членами суспільства у випадках настання соціальних
ризиків.
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Основними гарантіями соціального захисту з боку держави
для громадян похилого віку в Україні є: реалізація права на працю
відповідно до професійної підготовки, трудових навичок і з ураху-
ванням стану здоров’я; забезпечення пенсіями і допомогою; орга-
нізації соціального обслуговування; створення умов для підтри-
мання здоров’я і активного довголіття відповідно до сучасних
досягнень науки.

розвитку українського суспільства Секція 12



СЕКЦІЯ XIV

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

14.1. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ОЗДОРОВЧИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ
ЯКІСТЮ НАДАНИХ ПОСЛУ 

В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Андрусишин Д. В., Боженко А. О.
І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Салухіна Н. Г., к. т. н., доцент

Задоволеність споживачів є загальною оцінкою досвіду вико-
ристання товарів або послуг у часі та є ключовим фактором утри-
мання клієнтів і формування споживчої лояльності. Систематичне
дослідження й оцінювання споживачів надає підприємствам низку
важливих переваг, забезпечуючи постійний зворотній зв’язок з тими,
кому адресовані товари та послуги. Клієнти приходять в заклад,
наприклад, ресторан зі своїми очікуваннями щодо якості продукту
або послуги, ціни, та рівня обслуговування. Від того, наскільки під-
приємству вдасться задовольнити очікування своїх клієнтів, зале-
жить її успішність, фінансові показники і зростання в цілому.

Вивчення задоволеності споживачів:
– забезпечує ідеї, щодо вдосконалення продукту і всього спо-

живчого досвіду;
– сприяє утриманню споживачів;
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– ідентифікує задоволених споживачів, які можуть стати «адво-
катами» бренду;

– забезпечує інформаційну підтримку управлінських рішень.
Безпосередньо оцінювання задоволеності споживачів здійсню-

ється на підставі маркетингового дослідження, яке може бути тільки
якісним або тільки кількісним, або поєднанням якісного та кількіс-
ного. Методи збору інформації: телефонне опитування, опитування
на планшеті, «face to face». Найбільш поширеним методом одержан-
ня інформації від споживачів про якість послуг та інші особливості
предметів є соціологічний — опитування, анкетування і тестування.
Поряд з цими методами використовують експертний метод.
Експерти рекомендують п’ять основних видів шкал, пов’язаних
з відповідями на такі питання анкети: готовність рекомендувати
продукт, послугу, компанію іншим (так/ні); задоволеність продукта-
ми, послугами компанії (так/ні); градації згоди споживача з твер-
дженням про його задоволеність в балах в цілому, так і за окремими
складовими, так і важливості цих складових для споживача.

В Україні оцінювання якості послуг закладів ресторанного біз-
несу виконують за допомогою вимірювальних, експертних та
соціологічних методів, затверджених в установленому порядку. За
результатами опрацювання інформації з книг відгуків визначено,
що серед основних причин, які зумовлюють незадоволеність спо-
живачів послуг, є: неякісне обслуговування (50%), повільне обслу-
говування (15%), недбале ставлення (10%), помилки під час вико-
нання замовлення (9%), незадовільна якість продукції (8%),
очікування вільного місця (6%), обрахування (неправильного
визначення вартості замовлення (2%).

Забезпечення якості послуг залежить від ступеня виконання та
дотримання регламентованих вимог, їх поліпшення — виявлення
додаткових вимог споживачів до якості послуг. Вимоги споживачів
до послуг в закладах ресторанного бізнесу: надійність, доступність,
інформаційність, наочність виконання технологічних процесів,
культура обслуговування, якість продукції, номенклатура додатко-
вих послуг. Ступінь задоволеності споживачів залежить від рівня
виконання двох процесів: приготування продукції та надання
послуг.

Регулярна оцінка задоволеності клієнтів дозволяє виявити на -
явність емоційної прихильності до закладу, яка має прямий вплив
на економічну поведінку клієнтів. Завдяки сучасним маркетинговим
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дослідженням, емоції клієнта можна виміряти і розробити заходи,
щоб направити їх у потрібне русло для компанії.

Вимірювання NPS (індексу споживчої лояльності) і CSI (ін -
дексу споживчої задоволеності) дозволяють своєчасно розробляти
і впроваджувати поліпшення, які не тільки гарантують стабільний
прибуток компанії, але і підвищать його.

Регулярна оцінка задоволеності клієнтів дозволить виявити
співвідношення між очікуваною (інколи уявною) і фактично отри-
маною цінністю від продукту. Показник впливає на стан емоційної
прихильності споживачів, але є відносним, тому не завжди визна-
чає лояльність покупців (на відміну від індексу лояльності NPS,
який має переважно фактичний зв’язок з повторними покупками).

Завдяки методам заміру індексу задоволеності (CSI), емоції
клі єнта можна виміряти, визначити больові зони реагування і роз-
робити цільові заходи, які підвищать позитивне сприйняття закла-
ду, компанії. Вимірювання CSI (індексу споживчої задоволеності)
дозволяють своєчасно розробляти і впроваджувати поліпшення, які
покращують стан співпраці з клієнтом (customer experience) та про-
цес вибору покупки (customer journey).

СУТНІСТЬ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ЗАХИСТУ
ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Андрущенко Н. В., Шапошник Д. О.
І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Бублик Г. А., к. т. н., доцент

Головна мета будь-якої організації, що виробляє та реалізує хар -
чову продукцію забезпечити споживача якісним та безпечним про-
дуктом, що задовольнить його попит, вимоги до якості продукції.
А це, в свою чергу, стимулюватиме повторні покупки, таким чином
створюючи лояльність споживача до виробника, що в умовах вели-
кої конкуренції є надважливим. Тому способом боротьби за спожи-
вача все більше організацій обирають шлях виробництва товарів без-
печних за своїми санітарно-гігієнічними характеристиками, велику
увагу приділяючи санітарно-гігієнічній охороні харчових продуктів.

Санітарно-гігієнічна охорона харчових продуктів-це система
законодавчих, організаційних та технологічних заходів, які забезпе-
чують безпечність для здоров’я населення продовольчої сировини та
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готової продукції, а також збереження їх харчової цінності на всіх
етапах отримання, виробництва, переробки, зберігання, транспорту-
вання, реалізації. Саме тому, у пошуках системи, що могла б компл-
ексно вирішувати всі перераховані потреби, компанією «Сільпо-
Фуд» була обрана та впроваджена міжнародна система НАССР.

НАССР(система аналізів ризику небезпечних чинників і кон-
тролю критичних точок) стала синонімом безпеки харчових про-
дуктів. Це всесвітньо визнаний системний та превентивний підхід,
який визначає в продуктах біологічні, хімічні та фізичні небезпеки.
НАССР гарантує безпечність продукції на повному шляху харчово-
го ланцюжка та надає змогу виявити усі критичні точки, які можуть
вплинути на безпечність кінцевого продукту, усунути шкідливі
фактори та контролювати повний процес виробництва. На сьогод-
ні НАССР є найбільш ефективною системою, що максимально
гарантує безпечність продуктів харчування для споживачів.

НАССР — це система управління, в якій безпечність харчових
продуктів досягається шляхом аналізу та контролю небезпечних
факторів хімічного, мікробіологічного та фізичного походження,
починаючи від сировини до обігу та споживання готової продукції.
Небезпечним фактором у харчовому продукті є будь який хімічний,
фізичний, біологічний чинник харчового продукту або його стан,
що може спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини з ана-
лізу даних норм вбачається що відповідно до покладених на неї зав-
дань, система НАССР здійснює:

– ідентифікацію небезпечного фактору, що може спричинити
шкідливий вплив на здоров’я людини;

– надає оцінку небезпечності такому фактору;
– контроль небезпечних факторів
Сутність системи полягає в тому, що процес виготовлення про-

дукції від моменту закупівлі та отримання сировини від постачальни-
ка, до моменту реалізації та споживання готових виробів поділяєть-
ся на етапи с контролем якості між кожним з етапів. Після кожного
етапу контролю ризик отримання не якісної продукції зменшуєть-
ся. Метою всієї системи НАССР є виробництвом якісної та небез-
печної продукції.

Для цього в «Сільпо-Фуд» було розроблено низку заходів, а саме:
1. Належно сплановані виробничі, допоміжні та побутові при-

міщення для уникнення перехресного забруднення. Планування
магазинів відбувається з урахуванням розміщення виробничих по -
тужностей, допоміжних та побутових приміщень, технологічного
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обладнання, що відповідає технологічним процесам, асортименту
продуктів та ризиків, пов’язаних з цим.

2. Проведено аналіз небезпечних чинників стосовно кожного
технологічного процесу, що допомогло розробити профілактичні за -
ходи по попередження виникнення небезпечних факторів. Іден ти -
фікація потенційного ризику або ризиків (небезпечних факторів), які
пов’язані з виробництвом продуктів харчування, починаючи з от ри -
мання сировини до кінцевого споживання — концепція «Від лану до
столу» (Отримання, обробка, переробка, зберігання та реалізація).

3. Визначено критичні контрольні точки(ККТ). Аналіз кон-
трольних точок за ступенем ризику дав змогу визначити критичні
та встановити посилений контроль над ними для подальшої мінімі-
зації ризику.

4. Визначено критичні межи для кожної ККТ. Для кожної ККТ
було встановлено критичні межі, які означають мінімальний та
максимальний рівень небезпечного фактору. Не дотримання вста-
новлених меж призводить до небезпеки готового продукту.

5. Розроблена система моніторингу ККТ. Регулярно проводять-
ся заходи (спостереження, вимірювання, дослідження) та їх фікса-
ція з метою контролю меж ККТ та своєчасним реагуванням.

6. Розроблено корегуючі дії (КД). Створено перелік дій для усу-
нення негативних результатів моніторингу (розроблено систему
усунення порушень).

7. Розроблені процедури перевірки системи НССР. Визначено
перелік регулярних планових дій за допомогою яких контролюєть-
ся дотримання та виконання вимог НССР.

Ведуться записи та документування системи НССР. Було роз-
роблено систему документування всіх процедур та записів, які сто-
суються системи НССР (інструкції, процеси, протоколи, чек листи
та інше).

Сьогодні система НССР покладена в остову управління без-
печністю харчових продуктів найкращими світовими виробника-
ми. Належна реалізація НССР дозволяє не тільки знизити ризики,
пов’язані із харчовими отруєннями споживачів а й удосконалити
продукти та процеси компанії.
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Бабич Є. В., Климчук Я. О.
І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність «Харчові технології»

Науковий керівник: Салухіна Н. Г., доцент, к. т. н.

Проблема безпеки харчових продуктів — одна із складових
національної безпеки держави. Забезпечення населення високоя-
кісними харчовими продуктами є основним завданням виробників
та постачальників продуктів.

В Україні якість та безпека продукції харчування хвилює не
тільки фахівців, але й пересічних громадян. Дослідження показу-
ють, що в раціоні українця знаходяться продукти харчування,
в яких міститься понад 70% усіх забруднювачів, які надходять
в організм людини і створюють загрозу його здоров’ю.

До системи контролю і моніторингу якості та безпечності про-
довольчої продукції та сировини на регіональному рівні в Україні
належать такі державні установи (Держпродспоживзахист України,
Держветфітослужба України, Держсанепідемслужба України), які
відповідають за даний напрямок діяльності.

Держпродспоживслужба України контролює рівень безпечнос-
ті харчових продуктів шляхом проведення державного моніторингу,
який проводиться щорічно з метою підтвердження безпеки продук-
ції тваринного походження, яка вироблена в Україні і потрапляє за
межі країни.

Найбільш сучасною попереджувальною системою, яка забезпе-
чує якість та безпеку харчових продуктів є система на основі при-
нципів НАССР. НАССР (Hazart Analysis and Cristal Controlpoints) —
лише одна зі складових системи менеджменту безпеки харчової про-
дукції, яка в свою чергу забезпечує попередження виникнення
небезпеки на всіх етапах харчового ланцюжка, від первинного
виробника сировини до кінцевого споживача. НАССР (постійно
чинні процедури, які засновані на принципах системи аналізу небез-
печних факторів та контролю у критичних точках) передбачає впро-
вадження на підприємстві задокументованих процедур, з допомогою
яких створюються умови для безпечного приготування якісних хар-
чових продуктів. Зокрема, вони стосуються сфер планування вироб-
ничих, допоміжних і побутових приміщень підприємства, їх стану,
захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх добавок,
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безпеки предметів і матеріалів, які контактують з харчовими продук-
тами, здоров’я та гігієни персоналу, поводження з відходами та сміт-
тям, профілактики і боротьби з шкідниками, маркування тощо.
Важлива умова НАССР, що підприємці повинні чітко документувати
опис того, як на їхніх підприємствах дотримуються процедури за
кожною з програм (регулюють певну сферу). Опис розробляється
з урахуванням індивідуальних особливостей кожного конкретного
підприємства. Систему НАССР на всіх етапах виробництва харчової
продукції від поля до столу, від бійні до засмаженого стейка в тарілці
відвідувача ресторану впроваджено вже у всіх країнах світу.

Вимога імплементувати систему НАССР поширюється на так зва -
ні малі потужності, які постачають харчові продукти кінцевому спо-
живачу і мають не більш ніж 10 людей робочого персоналу, займають
площу не більше 400 кв. м. Також потужності, які не постачають хар-
чові продукти кінцевому споживачу і мають не більш ніж 5 лю дей
робочого персоналу. Що це означає для рестораторів? Потрібно роз-
робити й зареєструвати технічну документацію для найважливіших
(критичних) процесів у ресторані. Так, дійсно, впровадження цієї
системи контролю вимагає матеріальних витрат з боку рестораторів.
Але в довгостроковій перспективі всі, від закладів до клієнтів, діста-
ють значні переваги. Перші стають конкурентоспроможнішими,
виробляючи продукти й страви найкращої якості та здобувають дові-
ру клієнтів. А гості набувають упевненості в якості й безпечності
страв, які вони купують у кафе, барах і ресторанах.

Система ХАССП в Україні на підприємстві залежить від формату
закладу, де деякі критичні процеси можуть відрізнятися. Але є основ-
ні моменти, які слід урахувати всім, тому рекомендуємо розробити:

– загальні порядки використання обладнання на кухні й у барі;
– інструкції для персоналу з дотримання гігієнічних норм;
– систему моніторингу чистоти в приміщенні й правила її під-

тримання;
– інструкції з приготування страв;
– порядок отримання продукції від постачальників;
– правила транспортування сирих матеріалів;
– рекомендації щодо процесу й температури зберігання продуктів;
– інструкції щодо термінів приготування й подавання страв.
Отже, основна причина впровадження системи НАССР

в Україні — ефективне управління якістю та збереженістю харчових
та один з небагатьох інструментів захисту репутації для закладів
ресторанного господарства.
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НИЗЬКОКАЛОРІЙНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ
НАПІВФАБРИКАТИ ДЛЯ ТОРТІВ І ТІСТОЧОК

Бедько В. О., Сидоренко І. В.
І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Завадинська О. Ю., к. т. н., доцент

Існує проблема обмеження споживання цукру і жиру не тільки
в чистому вигляді, але й у складі хлібобулочних та кондитерських
виробів. Велике значення набуває виробництво продукції зниженої
калорійності, що відповідає різнобічним смакам споживачів,
оскільки скорочення надмірного споживання їжі неможливо
досягти тільки за допомогою рекомендацій і вимог про помірність
харчування та збільшення рухливості.

На думку американських вчених, продукт вважається низько-
калорійним тільки в тому разі, якщо він містить не більше 40 ккал
на 100 г продукту. Підхід вчених деяких європейських країн до цієї
проблемі дещо інший. Вони ставлять перед собою задачу створен-
ня борошняних кондитерських виробів, калорійність яких зниже-
на, порівняно з традиційними на 20–25% і успішно її вирішують.

За даними вітчизняних дослідників зниження калорійності
кондитерських виробів здійснюються наступними шляхами:

– заміна висококалорійної сировини на менш калорійну, так зва -
ну баластну сировину що не містить калорій;

– зниження кількості жиру;
– зменшення маси виробів при одночасному збільшенні їх об’єму

шляхом введення в їх склад повітря або використання піноутворю-
вачів. Продукти харчування з більш легкою структурою і об’є мом
мають меншу масу порівняно з традиційними продуктами харчу-
вання, а відтак, і меншу калорійність;

– використання речовин, середньої енергетичної ваги які
повільно засвоюються і забезпечують пригнічення відчуття голоду
(лактоза, соєві пластівці, мікрокристалична целюлоза та інші);

– введення біологічно-активних речовин, що сприяють виве-
денню жиру і цукру і зменшенню калорійності виробів;

– часткова заміна цукру підсолодшуючими речовинами або
замінниками цукру, що призводить до зниження калорійності кон-
дитерських виробів без погіршення смакових якостей;

– використання рослинної сировини, що дає можливість утво-
рювати нові рецептури виробів з цією сировиною;
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– заміна одних видів сировини (цукру,жиру) на інші відповідно
до діючих рекомендацій.

Неповнота і суперечливість даних щодо вмісту вітамінів і зміні
вітамінного складу первинної яблучної сировини та яблучних по рош -
ків, пов’язані з технологією їх виготовлення та умовами застосування
при виробництві харчових виробів, не дозволяють дати вичерпну кіль-
кісну та якісну оцінку втрат вітамінів та впливу цих втрат на біологіч-
ну цінність готової продукції і потребують подальшого вивчення.

Соціально-економічний аспект зниження калорійності поля-
гає насамперед у обґрунтуванні зниження калорійності з метою
збереження здоров’я, економії сировинних ресурсів, здешевлення
продукції, розширенні асортименту.

З медико-біологічної точки зору передбачається таке зниження
калорійності, що сприяє профілактиці захворювань пов’язаних з над -
лишково-калорійним харчуванням. Необхідними умовами є утво-
рення збалансованих за основними харчовими речовинами продук-
тів харчування. Зменшення калорійності кондитерських виробів
необхідно проводити на підґрунті основних фізіологічних принци-
пів раціонального харчування.

Подальші розробки мають внести вагомий вклад у виробниц-
тво функціональних продуктів для населення, що проживає в еко-
логічно небезпечному середовищі.

ПРОДУКТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ІЗ ЗАДАНИМИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ

ВЛАСТИВОСТЯМИ

Буневич С. П., Дямінов О. С.
І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доцент

Люди завжди були в пошуках чудодійного засобу для забезпечен-
ня здоров’я, молодості і довголіття. Але при цьому не враховували те,
що це залежить від того, чим ми харчуємось, який спосіб життя ведемо.
Вченими вже доведено прямий зв’язок між тим, які продукти ми спо-
живаємо і нашим психологічним станом. Коли в основі раціону люди-
ни будуть переважати морепродукти, то вона ніколи не зазнає депре-
сії, почуття паніки, пригніченого стану та багато інших захворювань.

До продуктів моря відноситься і ламінарія (морська капуста).
Регулярне її використання знижує ризик захворювання раком,
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рівень холестерину в крові, запобігає розвитку атеросклерозу,
покращує порушені функції імунітету. В морській капусті містяться
практично всі мінеральні речовини і вітаміни. В неї не просто бага-
то йоду, а й біологічно активних речовин, які допомагають цей йод
засвоювати. Альгінова кислота виводить токсичні метали і радіо-
нукліди з організму. Результати досліджень китайських вчених
показали, що коли пацієнт використовує морські водорості хоча б
раз на тиждень, він отримує місячний запас вітамінів і йоду.

Ламінарія — природний доволі технологічний продукт. Її мож -
на додавати в якості добавки до багатьох страв і отримувати нові
продукти функціонального призначення.

Дослідження якості і вмісту йоду в стравах показали, що опти-
мальна кількість морської капусти складає 30–160 на вихід страви
за рецептурою.

Приготування страв здійснювалося за традиційною технологі-
єю, вказаною в збірнику рецептур страв української кухні (кон-
троль), а в рецептури опитних зразкив додавали дрібно посічену
морську капусту.

Отримані результати наведені в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1

Рецептури страв функціонального призначення

і функціональних продуктів харчування Секція 14.1

№ Назва продуктів, г
Назва страв

Бісквіт 
Крупеня
грибна

Моркв’я -
ники

Плов 
овочевий

1 Борошно 262 – 10 13
2 Цукор 300 – 5 –
3 Какао-порошок 45 – - -
4 Яйця (шт.) 13 – – –
5 Крупа гречана – 20 – –
6 Гриби сушені – 6 – –
7 Картопля – 87 – 527
8 Цибуля ріпчаста – 17 – 95
9 Морква – 13 144 299

10 Масло вершкове – 6 10 30
11 Сметана – 10 10 –
12 Яблука свіжі – – 71 –
13 Капуста білоголова – – – 250
14 Капуста морська 160 30 30 160

Вихід 1000 150 150 1000



Таблиця 2
Оцінка якості страв функціонального призначення

Виходячи з результатів досліджень можна констатувати, що
страви з додаванням ламінарії є високоякісними з підвищеним
вмістом йоду. Вони можуть бути використані, як страви функціо-
нального призначення, в лікувальному і лікувально-профілактич-
ному харчуванні.

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

В УКРАЇНІ

Гаврилюк С. П.
доцент, к. е. н.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Серед чинників розвитку ресторанного бізнесу важливу роль
відіграють фінанси. Являючись об’єктивною основою здійснення
ефективної виробничо-торговельної діяльності, фінансові ресурси
трансформуються в інші фактори обслуговування, представляючи
одну із важливих системних складових ресурсного потенціалу
закладів ресторанного господарства.

Ефективне використання фінансових ресурсів підприємств
ресторанного бізнесу можливо досягнути на основі вивчення особ-
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Показники
якості

Назва страв

Бісквіт 
Крупеня 
грибна

Моркв’яники
Плов 

овочевий

кон-
троль

дослід
конт -
роль

дослід
конт -
роль

дослід
конт -
роль

дослід

Органолеп -
тична оцінка,

бали
4,75 4,80 4,82 4,80 4,77 4,80 4,50 4,50

Зміст мінеральних речовин, мг% 

Кальцій 80 144 90 120 290 336 38 58

Магній 30 58 107 136 68 92 78 98

Фосфор 152 255 107 136 110 125 159 217

Залізо 1 2 8 10,2 2,6 5,6 0,7 1,5

Йод 3 63 6 155 4 154 8 158
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ливостей його фінансового забезпечення, що пов’язано зі специфі-
кою фінансів і фінансових відносин в ресторанному бізнесі.
Розглянемо їх більш детально.

Склад фінансових ресурсів закладів ресторанного господарства
має певні особливості, що поляга ють в наступному.

1. У складі активів закладів ресторанного господарства пере-
важають обігові активи, які займають значно більшу частку порів-
няно з основними активами і представлені переважно сировиною.
Сировина займає найбільшу частку у ціні кулінарної продукції
(60–85%) і призначена для здійснення основного виду діяльності —
виробництва продукції.

2. Підприємства ресторанного господарства частіше за все не
являються власниками основних засобів, а лише вкладають кошти
у холодильне та теплове обладнання, касові апарати, обчислюваль-
ну техніку, інвентар, меблі тощо. У підприємств, що мають власні
будівлі та споруди, основні засоби займають найбільшу часку
в складі їх активів.

3. Особливості складу грошових коштів підприємства, пов’яза-
ні зі статтею активів «каса». На відміну від промисловості у ресто-
ранному господарстві готівкові кошти обслуговують не тільки гос-
подарські по треби, але й призначені для проведення безперебійних
розрахунків зі споживачами закладів у процесі їх обслуговування.
Потреба в коштах на ці цілі залежить від кількості вузлів розрахун-
ків та одноденного потоку клієнтів.

4. У складі обігових активів підприємств ресторанного госпо-
дарства переваж не місце займають матеріальні обігові активи, які
представлені сировиною, виробничими запасами, запасами інших
товарно-матеріальних цінностей, що використовуються як предме-
ти праці; МШП, витратами обігу на залишок невикористаних това-
рів; витратами майбутніх періодів. До МШП належать предмети
повсякденного користування (столова білизна зі строком викорис-
тання менше року, засоби одноразового користування, миючі та
дезинфікуючі засоби тощо). Запаси представлені основними та
допоміжними матеріалами, матеріалами для поточного ремонту
основних засобів та автомобільних шин, запасних частин до пред-
метів обладнання ресторану, а також на запаси, що пов’язані з при-
биральними роботами на підприємстві.

5. Нематеріальні активи підприємств ресторанного господарства
представлені насамперед так званим гудвілом (діловою репутацією).
Кількісна оцінка гудвілу проводиться при приватизації ресторанного
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підприємства або при його купівлі-продажу як різниця між фак-
тичною ціною об’єкта продажу (приватизації) та бухгалтерською
оцінкою його вартості, яка виникає внаслідок кращих управлін-
ських рішень та здібностей, домінуючої позиції на ринку послуг,
нових технологій, що використовуються.

6. У складі дебіторської заборгованості переважне місце за ймає
заборгованість бюджету (в зв’язку з сезонністю реалізації продукції
та послуг та коливанням фінансових результатів діяльності підпри-
ємств протягом року) та за виданими авансами (розрахунки з робіт-
никами підприємств).

7. Застосування специфічних моделей організації фінансового
забезпечення різних за розміром закладів ресторанного господар-
ства. У великих закладах організацією фінансового забезпечення
займається окремий підрозділ (фінансовий відділ). Для середніх за
масштабністю підприємств ресторанного господарства в оргструк-
турі передбачена окрема штатна одиниця — фінансовий менеджер.
На невеликих закладах організацію фінансового забезпечення
здійснює бухгалтерія, права та обов’язки фінансового менеджера
покладаються на головного бухгалтера.

На практиці кожне підприємство самостійно вирішує завдання
організації фінансового забезпечення своєї діяльності та вибору діє-
вих фінансових інструментів. На сьогодні вітчизняні заклади ресто-
ранного господарства недостатньо активні в сфері своєї фінансової
діяльності, так немає пошуку вигідних джерел фінансування опера-
ційної діяльності, фінансове забезпечення не в повній мірі відпові-
дає сучасним потребам, відсутній дієвий механізм фінансової під-
тримки підприємництва з боку державних органів. В умовах
економічної кризи, коли по причині спаду споживчого попиту ско-
рочується фінансування за рахунок прибутку, суб’єкти ресторанного
бізнесу повною мірою відчули на собі тягар економічної та політич-
ної нестабільності бізнес-середовища, що посилюється зменшенням
споживачів через невисокі доходи та демографічну кризу населення.
Для забезпечення стабільної діяльності за цих умов все більш важли-
вими та необхідними стає планування фінансового забезпечення та
активізація підприємництва у сфері ресторанного бізнесу.

Отже, фінансове забезпечення є необхідною умовою становлен-
ня й розвитку ресторанного господарства країни в ринкових умовах.
Від уміння впроваджувати дієві механізми фінансового забезпечення
діяльності із забезпечення стравами та напоями залежить міра досяг-
нення підприємствами їхньої мети і високих фінансових результатів.
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ТЕХНОЛОГІЯ ДЕСЕРТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ
НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ

Пелипенко М. В., Бедько В. О.
І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доцент

В останні роки все більше уваги приділяється пошуку принци-
пово нових добавок у приготуванні борошняних кондитерських
виробів з пінною структурою, які дозволили б економити традиційні
піно- та структуроутворювачі і водночас поліпшували б харчову та
біологічну цінність кінцевих продуктів. Подібні дослідження ведуть-
ся багато років. Вагому частку цих досліджень складає вивчення
піно- та структуроутворюючої здатності традиційних поверхнево-
активних сполук, таких як, пектини, білкові речовини, а також
нетрадиційних джерел рослинного і навіть тваринного походження.

Бісквітне тісто за своєю структурою — висококонцентрована
дисперсія повітря в середовищі, яке складається з яйцепродуктів,
цукру і борошна. За структурою дисперсних систем бісквітне тісто
відноситься до пін.

Для виробів з пінною структурою головними характеристиками
є збитість та стабільність структури продукту, яка забезпечується
піноутворювачами та стабілізаторами. Піноутворювачі формують
піну і забезпечують рівномірний розподіл бульбашок газу в рецеп-
турній суміші у процесі її обробки. Стабілізатори вводяться в систе-
му для поліпшення структури та консистенції готового виробу. Вони
збільшують в’язкість та здатність суміші до збивання, що сприяє
поліпшенню структури кінцевого продукту. У багатьох випадках
стабілізатори піни водночас є й ефективними піноутворювачами,
що є найбільш характерним для таких біополімерів, як полісахари-
ди, хімічна структура і властивості яких досить різноманітні.

Велику популярність за останній час набули полісахариди, які
одержують безпосередньо з рослин — гуарова камідь, камідь гуміа-
рабіку, трагаканту, рожкового дерева та деякі полісахариди, одержа-
ні внаслідок мікробного синтезу — ксампану, гелланова камідь,
декстран тощо.

У виробництві виробів з пінною структурою широке викорис-
тання знайшли пектини — високомолекулярні полісахариди, що
формують клітинні стінки та міжклітинні утворення. Вони мають
високу драглеутворюючу здатність і дозволяють одержувати піну,
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яка краще та легше збивається, на відміну від піни, утвореної за
допомогою яєць, є більш стабільною, має кращу пористість.

Використовують також пюре овочеві та фруктові: морквяні,
яблучні, бурякові та інші. Встановлено, що введення до яєчної
суміші плодоовочевих добавок забезпечує підвищення піноутво-
рюючої здатності та прискорення процесу збивання меланжу за
рахунок емульгуючих та стабілізуючих властивостей. Установлено,
що краще гелеутворення мають зразки з пюре топінамбура. В даний
час асортимент спеціалізованих функціональних продуктів з вико-
ристанням топінамбура досить різноманітний. Введення в їх рецеп-
туру пюре з топінамбура зменшує тривалість приготування напів-
фабрикатів, поліпшує смак виробів, тривалий час зберігає свіжість.
Готові вироби мають знижену калорійність та підвищену концен-
трацію харчових волокон порівняно з аналогом. Аналогічні резуль-
тати дає використання плодово-овочевих порошків під час приго-
тування виробів з пінною структурою.

Вивчення літературних джерел показало, що проведені техноло-
гічні та медико-біологічні дослідження науковців свідчать про широ-
кі перспективи практичного використання нетрадиційної сировини
в дієтичній кулінарії шляхом створення нових рецептур виробів зни-
женої енергетичної цінності, доцільність виробництва яких дикту-
ється рядом об’єктивних причин та реальних можливостей.
Використання нетрадиційної сировини, такої як бульби топінамбу-
ра, для виробництва кулінарної продукції з пінною структурою
дозволяє збагатити продукти біологічно-активними речовинами.

ЗАБРУДНЮВАЧІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ: 
ВИДИ ТА ШКІДЛИВІСТЬ

Піскун П. Г.
IV курс, група ТХ16-1, спеціальність «Технологія харчування»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: на даний час забруднення харчових продук-
тів є важливою темою, тому що нажаль багато отруєнь чи навіть
смертельних випадків в повсякденному житті.

Мета: метою дослідження є аналіз видів та вплив на людський
організм шкідливих речовин в продуктах харчування.

Основний матеріал: промислові підприємства своїми стічними
водами забруднюють водні басейни, сотні гектари родючих земель.
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Теплові електростанції, заводи, фабрики викидають в атмосферу
тонни шкідливих газів. Вміст токсичних речовин у вихлопних газах
автомобілів значно перевищує загальноприйняті норми. У організм
людини з їжею і напоями надходить до 80% шкідливих речовин.
Промислові викиди хімічних та радіоактивних відходів у навколиш-
нє середовище спричиняють забруднення харчових продуктів.

У деяких промислових районах поширені такі канцерогенні
речовини як багатоядерні ароматичні вуглеводні, антроцен, фенан-
трон, бензантрацен.

Забруднення продуктів радіонуклідами
Перед тим як потрапити в організм людини, радіоактивні речо-

вини проходять складний шлях у навколишньому середовищі.
Виникнення у біосфері продуктів ділення та включення їх

у харчові ланцюги, зумовило надходження радіонуклідів у живі
організми і стало причиною додаткового опромінення рослин, тва-
рин та людини.

При поверхневому забрудненні радіоактивних речовин вони
осідають на поверхні продуктів, частково проникаючи всередину
рослинної тканини. Структурне забруднення обумовлене фізико-
хімічними властивостями радіоактивних речовин.

Зменшення поступлення радіонуклідів в організм з їжею
можна досягти шляхом зменшення їх кількості в продуктах харчу-
вання за допомогою різних технологічних та кулінарних обробок
харчової сировини. За рахунок обробки харчової сировини —
ретельного миття, чистки продуктів,

Забруднення нітратами та нітритами
Нітрати — це солі азотної кислоти, які є природними сполука-

ми і добре розчиняються у воді. Вони входять в склад мінеральних
добрив, а також являються натуральним компонентом харчових
продуктів рослинного походження. У рослини нітрати надходять
з ґрунту. Концентрація нітратів в продуктах харчування залежить
в основному від неконтрольованого використання азотних добрив.

Велике значення для зниження нітратів має технологічна об -
робка сільськогосподарських продуктів. Так, при митті кропу, са ла -
ту, петрушки кількість нітратів знижується на 20%. Відварю вання
до готовності картоплі, буряків, дозволяє знизити концентрацію
цих речовин відповідно на 65, 35, 25, 70%.

Забруднення продуктів метаболітами мікроорганізмів.
Одним з видів забруднювачів харчових продуктів є грибкові мета-

боліти. Пліснява вражає продукти як рослинного так і тваринного
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походження на будь-якому етапі їх отримання, транспортування та
зберігання. Розмножуючись у продуктах харчування більшість
плісняви не тільки забруднює їх токсинами, а й погіршують їх влас-
тивості, знижують їх харчову цінність.

Запобігання росту плісені на всіх стадіях заготівлі, переважно
шляхом висушування або використання анти грибних.

Висновок: на даний час існує багато шкідливих речовин,тому
слід правильно обробляти продукти, які ви купуєте.

ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ДОБАВОК У
ВИРОБНИЦТВІ МЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Скляренко С. В., Бієнко І. О.
І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Юліна А. І., к. т. н., доцент

М’ясо є одним з джерел білка (вміст — 15–20%), мінеральних
речовин (вміст коливається від 0,8 до 1,6%) в основному це фосфа-
ти калію, кальцію, магнію, цинк і мідь, а також залізо. Аналіз літе-
ратурних джерел з даної проблеми свідчить, що серед основних
вимог до якості функціональних продуктів особливе місце займає
оптимізація основних параметрів технологічного процесу вироб-
ництва. Найпоширенішим видом напівфабрикатів, що випускають-
ся промисловістю та підприємствами харчування є м’ясні січені
вироби. М’ясні січені напівфабрикати виготовляють двох видів:
з натурального січеного м’яса та з котлетної маси, до складу якої
входить хліб. З натурального січеного м’яса виробляють біфштекс,
шніцель, котлети натуральні, люля кебаб тощо. Основними вимога-
ми технології м’ясних січених виробів є дисперсний стан компо-
нентів фаршу і стан вологи та жиру впродовж всього технологічного
процесу. Тому, якість і вихід м’ясних січених виробів як дисперсій-
них систем визначається оптимальним розвитком процесів волого-
та жирозв’язування під час приготування фаршу і його стійкістю під
час термічної обробки. Вологозв’язуюча здатність є одним з най-
важливіших показників сирого фаршу. Січені кулінарні вироби
є гетерогенними системами, в яких волога має різні форми зв’язку
з сухою речовиною. На стан вологи в таких виробах мають вплив
безліч чинників: природа і кількість інгредієнтів рецептури; спосо-
би механічної попередньої обробки; масові співвідношення інгреді-
єнтів; харчові добавки і спеції тощо. Відомості про поведінку, струк-
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туру і властивості зв’язаної вологи у продукті є визначальними для
аналізу його поведінки при зберіганні та тепловій обробці. Кількість
і структура зв’язаної вологи залежать від інтенсивності теплома-
сообмінних процесів. Волога обумовлює соковитість готового січе-
ного виробу, консистенцію, вихід готової продукції. У результаті
процесів, що відбуваються під час термічної обробки, частина воло-
ги та жиру, відокремлюються у вигляді втрат маси.

Для отримання стабільної структури фаршу необхідно, що б
у ньому була присутня достатня кількість речовин, які доповнюють
дію м’ясних білків, особливо у випадку недостатньої кількості або
зниженої якості м’ясної сировини (морожена, після тривалого збе-
рігання, з високим вмістом сполучної тканини, жиру та ін.).
Відомо, що для удосконалення рецептурного складу виробів з кот-
летної маси можна вводити структуроутворювачі, що дозволяють
підвищити жироутримуючу та вологоутримуючу здатність фаршу і,
як наслідок, знизити втрати під час теплової обробки. Для цього
можна використовувати фосфати та гідро колоїди. У гідро колоїдах
міститься значна кількість гідроксильних груп, які можуть бути
поліелектролітами, володіють здатністю зв’язувати воду в кількос-
тях, що значно перевищує їхню власну масу, надаючи готовому
продукту необхідні структурно-механічні властивості. На відміну
від більшості харчових добавок, гідроколоїди є фізіологічно фун-
кціональними інгредієнтами, які забезпечують нормальну роботу
кишечнику, знижують рівень холестерину, контролюють рівень
цукру в крові, проявляють пребіотичний ефект й інші позитивні
для здоров’я людини властивості. Вони адсорбують значну кіль-
кість жовчних кислот, а також інші метаболіти, токсини та електро-
літи, що сприяє детоксикації організму.

Підсумовуючи вище сказане, можна констатувати, що за допомо-
гою гідроколоїдів можливо розширити асортимент м’ясних виробів зі
стійкими структурно-механічними, органолептичними та радіопро-
текторними властивостями, які позитивно впливають на організм
людини як продукти оздоровчого та лікувального призначення.
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НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 
ХАРЧОВИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ КОНДИТОРСЬКИХ МАС

Яблонська В. І., Скляренко С. В.
І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність «Харчові технології»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доцент

Несприятлива екологічна ситуація в Україні вимагає розробки
інноваційних технології в харчовій галузі. Поліпшення споживних
властивостей, зниження енергетичної і підвищення харчової цінності,
збагачення складу біологічно активними компонентами, покращення
органолептичних показників обумовлює використання продуктів
переробки рослинної сировини у виробництві харчових продуктів.

Одним з перспективним напрямків є використання фруктових
порошків.

Останніми роками науковці та фахівці багатьох держав світу
значну увагу приділяють раціональному використанню продуктів
переробки рослинної сировини — джерелу рослинних білків, полі-
ненасичених жирних кислот, вітамінів, мінеральних речовин, хар-
чових волокон та інших біологічно-активних речовин.

Відомо, що в процесі збереження плодів і овочів спостерігається
накопичення розчинного пектину. Цей процес викликає розм’як шен -
ня паренхімних тканин. Із збільшенням тривалості (часу) зберіган-
ня вміст розчинного пектину в продуктах, оброблених консерван-
тами, збільшується, що пояснюється руйнуванням протопектина
і переходом його в розчинну форму. Виробництво порошків перед-
бачає гідротермічний, термічний та хімічний метод обробки рос-
линної сировини, в процесі якого в ній відбуваються складні фізич-
ні, фізико-хімічні, структурні та біологічні процеси, в результаті
яких утворюється якісно новий продукт.

Особливим з точки зору технології є питання зниження енер-
гоємності шляхом зменшення цукру і жиру в борошняних конди-
терських виробах та оздоблювальних напівфабрикатах. В техноло-
гічних розробках по створенню борошняних кондитерських
виробів зниженої калорійності використовується метод заміни
більш калорійних харчових речовин на менш калорійні, а також на
безкалорійні речовини або ті, що не перетравлюються організмом.
Нова технологія при цьому повинна забезпечувати високі спожив-
ні властивості готової продукції. Якість виробів зниженої калорій-
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ності за органолептичними (зовнішній вигляд, смак, аромат, кон-
систенція) і гігієнічними показниками не повинна бути гіршою за
відповідні зразки традиційних борошняних кондитерських виро-
бів, а за харчовою та біологічною цінністю навіть бути вищою.

Таким чином, використання в виробництві борошняних кон-
дитерських виробів та оздоблювальних напівфабрикатів нетради-
ційної сировини і різних добавок актуально як з точки зору зни-
ження калорійності, так і підвищення біологічної цінності.

Нами проведено комплекс досліджень по визначенню нутрієн-
тного складу та енергетичної цінності бісквітного напівфабрикату
та пряників із яблучним порошком, встановлено їх вплив на утво-
рення піноподібної структури бісквітного тіста та готових виробів.
Ґрунтуючись на результатах проведених досліджень нами визначе-
ні раціональні технологічні параметри бісквітів із додаванням
яблучного порошку.

При створенні нових композицій велику увагу приділяли
дослідженню властивостей і поєднанню компонентів, визначенню
якості отриманих виробів, зниженню їх калорійності.

Таким чином, в результаті багатопланових аналітико-експери-
ментальних досліджень визначено фактори впливу технологічних
параметрів на харчову цінність та функціональні властивості конди-
терських виробів із використанням яблучного порошку. Встановлено,
що наявність у рецептурі яблучного порошку поліпшує смак та аро-
мат кондитерських виробів, впливає на їх консистенцію, підвищуєть-
ся вміст харчових волокон, знижується калорійність, поліпшується
мінеральний та вітамінний склад, зменшується собівартість.

і функціональних продуктів харчування Секція 14.1



СЕКЦІЯ XIV

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

14.2. СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ 
ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ

THERMODYNAMIC POSSIBILITY OF IRON AND NICKEL
INTERACTION WITH TITANIUM CHLORIDES

Opanasenko V. A.
I course, group HT-19-1m, 

specialty «Chemical technologies and engineering»
Institute of Engineering and Technology, University of Ukraine

Scientific adviser: Gab A. I., Ph. D., Assoc. Prof.

For theoretical study of behavior of the basic steel components (par-
ticularly Fe and Ni) in the environment of oxygen and titanium chlorides,
theoretical calculations of thermodynamic occurrence probability of allo-
ying elements interaction processes with titanium chlorides and oxygen
were carried out.

Possible interactions with iron chlorides formation under titanium
chlorides action are presented by the next reactions:

a) Fe + 2TiCl4 = 2TiCl3 + FeCl2;
b) Fe + TiCl4 = TiCl2 + FeCl2;
c) Fe + 2TiCl3 = 2TiCl2 + FeCl2;
d) FeCl2 + TiCl4 = TiCl3 + FeCl3;
e) FeCl2 + TiCl3 = TiCl2 + FeCl3;
f) Fe + 3TiCl4 = TiCl3 + FeCl3;
g) Fe + 3TiCl3 = 3TiCl2 + FeCl3;
h) Fe + 2TiCl4 = (TiCl2 + TiCl3) + FeCl3.
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Reaction (a) proceeds at low temperatures (up to 800 K) and at tem-
peratures above 1200 K. Reactions (b) and (f) can proceed at low tempe-
ratures (up to 600 K and 500 K respectively). Above this temperature, these
reactions occurrence is not possible thermo-dynamically. Obviously, for-
mation of iron oxides from metal and their further oxidation to the hig-
hest oxidation states is thermodynamically possible within the entire con-
sidered temperatures range.

At normal conditions formation of three oxides according to the
reactions is possible:

i) Fe + 2/3 O2 = 1/3 Fe3O4;
j) Fe + Ѕ O2 = FeO;
k) Fe + 3/4 O2 = Ѕ Fe2O3;
l) FeO + ј O2 = Ѕ Fe2O3;
m) FeO + 1/6 O2 = 1/3 Fe3O4;
n) 1/3 Fe3O4 + 1/12 O2 = Ѕ Fe2O3.
Possible reactions of nickel dichloride and nickel oxide formation are

shown below:
o) Ni + 2TiCl4 = 2TiCl3 + NiCl2;
p) Ni + TiCl4 = TiCl2 + NiCl2;
q) Ni + 2TiCl3 = 2TiCl2 + NiCl2;
r) Ni + Ѕ O2 = NiO.
As it appears from equations, interaction of titanium chlorides with

nickel is thermo-dynamically possible at low temperatures (up to 600 K)
on reactions «o». At higher temperatures, interaction of nickel with tita-
nium chlorides is thermodynami cally impossible. Based on article [1], it
is possible to assume that most part of nickel getting to titanium sponge
from a reactor material passes through an MgNi2 inter metallics formati-
on stage. The oxide formation is thermodynamically possible within the
entire considered temperatures range. However, nickel forms the dense
oxide layer which protects metal from the further oxidation.

On the basis of thermodynamical calculations, it is determined that
Fe gets to a titanium sponge due to interaction with titanium chlorides as
a result of «a», «d», and «f» reactions occurrence. On the other hand, for-
mation of iron oxides is possible through any of the shown reactions
within the entire considered temperatures range. Compounds of nickel
with chlorine can be formed at low temperatures. At higher temperatures,
such processes are impossible.

Iron and nickel are the basic impurities influencing mechanical cha-
racteristics of the molten titan. These impurities get to a titanium sponge
due to interaction with reagents used to obtain the titanium sponge.

Сучасна інженерія та нанотехнології Секція 14.2



STUDY OF IMPURITIES INTAKE FROM THE RETORT
TOP PART

Panchenko Yu. V.
I course, group HT-19-1m, 

specialty «Chemical technologies and engineering»
Institute of Engineering and Technology, University of Ukraine

Scientific adviser: Shakhnin D. B., Ph. D., Assoc. Prof.

The present work purpose was to study qualitatively character of ele-
ment distribution starting from the retort metal surface deep into it until
constant composition, as well as determination of processes occurring at
the reactor material from the top part of its retort during its operation.

Metallographic images have shown a zone of change of chemical
composition approx. 400–500 microns deep. At its internal border, there
are compounds of titanium which is present also at external border and
austenite grains from the inner substrate material. At the austenite grains
borders, the titanium diffusion from the surface into the deep of substrate
material is observed, as well as formation of titanium-based carbon-nitrogen
phases. Closer to the surface, at the lighter area, both light intermetallides
of χ type and σ-phases Fe-Cr are observable.

The increase of the nickel content and the decrease of the chrome
content were observed along path from the internal reactor surface into
the substrate material depth. Nickel weakening creates conditions for g-a
transformations development within the surface layer, as well as ferrite
sites formation promoted by reduction process heat. Simultaneously, both
chrome and titan, having higher solubility in aphase, diffuse intensively
into the nascent ferrite joining thus austenite sites located closely to g-a
inter face. During cool-down, inside austenite sites aggregated by chromi-
um and titanium, volume fraction of formed carbide and carbonitride
inclusions decreases; and, when reheated, an intensive growth of austenite
grains is observed due to barrier influence of the dispersed phase onto the
process of grains migration and smaller drops absorption by them. Shallow
austenite structures layer with continuous interface border is formed; this
border migrates from an internal retort surface towards its external surface.
During the process of interface advance into the metal depth, inhibiting
action of the second phase grains onto its migration process increases. The
further thickness increase of coarse-grained structure layer can occur thro-
ugh the mechanism of «dispersion» of unstable grains borders with the sub-
sequent dislocations redistribution, incoherent twin boundaries (ITBs) for-
mation during annealing, and ITBs migration with fine grain absorption.
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Areas of initial state of surface degradation — titanium diffusion and
metal integrity infringement with subsequent intercrystallite borders des-
truction — were found out. It is possible to explain their occurrence as
follows: the titanium crystallizing during reduction at reactor walls diffu-
ses into metal depth with simultaneous saturation by elements being part
of the reactor material. During diffusion process, there is the titanium
deposition at metal destruction sites. At the subsequent temperature cyc-
ling, due to different temperature expansion coefficients of steel and
titan, the further metal destruction occurs. Formation of fusible eutectics
Ti-Fe-Me with melting point lower than those of eutectics Ti-Fe (1358 K)
during the reduction reactions is thus possible.

THERMODYNAMIC POSSIBILITY OF CHROME 
AND MANGANESE INTERACTION 

WITH TITANIUM CHLORIDES

Patsalovska L.Yu.
II course, group ZHT-18-1m, 

specialty «Chemical technologies and engineering»
Institute of Engineering and Technology, University of Ukraine

Scientific adviser: Gab A.I., Ph.D., Assoc. Prof.

To study theoretically the behavior of the main steel components (par-
ticularly Cr and Mn) in oxygen and titanium chlorides environment, theo-
retical calculations of thermodynamic probability of alloying elements inte-
raction processes with titanium chlorides and oxygen were carried out.
Possible paths of manganese and chrome chlorides formation (E — Cr, Mn):

a) E + 2TiCl4 = 2TiCl3 + ECl2;
b) E + TiCl4 = TiCl2 + ECl2;
c) E + 2TiCl3 = 2TiCl2 + ECl2;
d) E + TiCl4 = 3TiCl3 + ECl3;
e) E + 3TiCl3 = 3TiCl2 + ECl3;
f) E + 2TiCl4 = (TiCl2 + TiCl3) + ECl3;
g) E + 4TiCl4 = 4TiCl3 + ECl4;
h) E + 3TiCl4 = (2TiCl3 + TiCl3) + ECl4;
i) E + 4TiCl3 = 4TiCl2 + ECl4;
j) E + 2TiCl4 = 2TiCl2 + ECl4;
k) ECl2 + TiCl4 = TiCl3 + ECl3;
l) ECl2 + TiCl3 = TiCl2 + ECl3;
m) ECl3 + TiCl4 = TiCl3 + ECl4;
n) ECl3 + TiCl3 = TiCl2 + ECl4.
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Chrome and its chlorides can interact with titanium chlorides at low
temperatures (up to 1000 K); at higher temperatures, these interactions
are thermodynamically unfavorable. Possible reactions of chrome oxides
formation:

o) Cr + 3/4 O2 = Cr2O3;
p) Cr2O3+ 1/4 O2 = CrO2;
q) CrO2+ 1/2 O2 = CrO3;
r) Cr + O2 = CrO2;
s) Cr2O3 + 3/4 O2 = CrO3;
t) Cr + 1/5 O2 = 1/2 Cr2O3.
Formation of all three chrome oxides is thermodynamically favorab-

le; however, in practice, chrome oxidation is complicated by a dense oxide
layer on the metal surface, which prevents oxides formation. Oxidation
reactions of the lowest oxides to higher oxidation states are thermodyna-
mically unfavorable. Chrome compounds can be formed within the tem-
perature range up to 1000 K; but, in practice, they are not formed, since
this process is hindered by an oxide layer on the metal surface.

The values obtained (ranging from 720 up to 1520 kJ/mol) show that,
within the entire considered temperatures range, process is thermodyna-
mically unfavorable. Re action between TiCl4, TiCl3 and manganese with
MnCl2 formation is thermodynami cally favorable. Further MnCl2 oxida-
tion is thermodynamically unfavorable as well.

Interaction of manganese and its oxides with oxygen can be des cri -
bed by reactions: 1) Mn + 1/2 O2 = MnO; 2) MnO + 1/6 O2 = 1/3 Mn3O4;
3) 1/3 Mn3O4+ 1/12 O2 = 1/2 Mn2O3; 4) MnO + 1/4 O2 = 1/2 Mn2O3; 
5) Mn + 3/4 O2 = 1/2 Mn2O3; 6) Mn + 2/3 O2 = 1/3 Mn3O4; 7) 1/2 Mn2O3 +
+ 1/4 O2 = MnO2; 8) Mn + O2 = MnO2.

Formation of all three manganese oxides is thermodynamically favo-
rable within entire considered temperature range; but the further oxidati-
on of manganese oxides up to the highest oxidation states is complicated.
Values of Gibbs energy are close to zero, i.e. the chemical equilibrium
between Mn2O3 and MnO2, Mn3O4 and Mn2O3 is possible, and oxidation
MnO to Mn2O3 is thermodynamically unfavorable within entire conside-
red temperature range. Formation of MnCl2 as well as oxides is thermo -
dynamically advantageous within entire considered temperature range.
However, in connection with low concentration of manganese in a steel
12Х18Н10Т (up to 1%), introduction of some manganese impurities into
titanium sponge does not affect properties of the molten titanium.
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NANOCRYSTALLINE SILICIDES OF VI GROUP METALS:
NEW SYNTHESIS METHODS, PHYSICO-MECHANICAL

AND CHEMICAL PROPERTIES

Rybalchenko D. S.
II course, group HT-18-1m, 

specialty «Chemical technologies and engineering»
Institute of Engineering and Technology, University of Ukraine

Scientific adviser: Malyshev V. V., D. Sc., Prof.

The present work was aimed at the development of the fundamentals
of new (high-temperature electrochemical synthesis (hereinafter —
HTES) and metallother mic reduction) me thods for obtaining nanocrys-
talline silicides of chromium, molyb denum, and tungsten and stu dy of
their physico-mechanical and chemical properties.

Among existing methods of obtaining of VIB group metals silicides,
HTES and metallothermic reduction methods are the least studied, but
mostly promising ones. Their most significant advantages are as follows:
1) possibility to implement environmentally sound and resource-saving
closed-cycle technologies in ionic melts; 2) high purity degree of products
obtained from relatively contaminated reagents; 3) possibility to imple-
ment continuous pro cess of synthesis and electrodeposition (for HTES
method and for electrolysis of melts); 4) possibility to obtain silicides of
given stoichiometric composition (depending on the ratio of the synthe-
sis components and on the conditions of electrolysis for HTES method,
and on the ratio of reducible materials and on conditions of the process
for method of metallothermic reduction); 5) possibility to obtain different
nanostructures (powders, rods, coatings) depen ding on electrolysis con-
ditions for HTES method and on the nature of metal-reducer for metal-
lothermic reduction method; 6) significant decrease of temperature of
syn thesis and of electrodeposition (down to 923–1073 K).

The following objectives were fulfilled: a) thermodynamic analysis of
electro chemical reactions and calculation of potentials (voltages) of
decomposition of vari ous compounds of chromium, molybdenum, tung-
sten, and silicon in a wide tempera ture range (298–1200 K); b) thermo-
dynamic prediction and experimental search of conditions of multi-elec-
tron processes and equilibria in ionic melts; c) thermodyna mic analysis of
reactions of reduction of com po unds of silicon and group VI-B metals by
metals-reducers of different nature (alkaline and al ka line-earth metals,
aluminum etc.); d) establishment of mechanisms for the formation and
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sub sequent reduction of electrochemically-active particles (EAP); e) study
of composition and struc ture of mono-, poly- and heteronuclear comple-
xes in ionic melts; f) development of me thods of approximation and com-
bination of partial processes of synthesis components reduc tion; g) estab-
lishment of mechanism of metallothermic reduction and of subsequent
synthesis; h) development of theoretical foundations of HTES and of
metallothermic reduction (possible options and modes of electrolysis and
reduction, forecasting synthesis components and pos sible products etc.).

The following practical results were achieved: a) obtaining of coatings
of silicon, mo lybdenum, and tungsten on various structural metal materi-
als, synthesis of powdered re frac to ry transition metals silicides using new
environmentally friendly and resource-saving electro lytes; practical
recommendations for realization of the most important processes; b) sho-
wing pos si bi lity to use relatively cheap compounds (including naturally
occurring oxide ones); c) opti mi zation of electrolyzers design, of structural
materials, and of electrolysis conditions (tempe ra ture, cathodic and anodic
current density, electrolyte composition, atmosphere above bath etc.), and
also of reduction conditions (nature of metal-reducer, temperature, durati-
on etc.); d) study of physico-chemical (especially corrosion resistance) and
performance charac teristics of syn the sized powders and coatings.

STUDY OF IMPURITIES INTAKE 
FROM THE RETORT MIDDLE PART

Rybalka O. V.
I course, group HT-19-1m, 

specialty «Chemical technologies and engineering»
Institute of Engineering and Technology, University of Ukraine

Scientific adviser: Malyshev V. V., D. Sc., Prof.

The present work purpose was to study qualitatively character of ele-
ment distribution starting from the retort metal surface deep into it until
constant composition, as well as determination of processes occurring at
the reactor material from the middle part of its retort during its operation.

Investigating the sample from the retort middle part starting from the
surface until 2250 microns depth, changes in metal composition were
found. At the 1925 microns depth, there is the structurally changed zone
revealed by thermal pickling. This zone is spotted by fine titanium com-
pounds grains (high peaks visible at distribution graphs). Within the areas
of these grains boundaries, the titanium content is closer to background
value which is connected with the titanium redistribution.
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It is possible to explain the titanium content distribution by the fact
that, during the reduction and separation process, the titanium diffuses
into steel substrate with subsequent saturation of its surface up to 2% and,
then, goes through into substrate with coarse-grained austenite structure
up to 4 mm and more depth (it is mostly visible at up to 2 mm depth).
During the subsequent temperature cycling as a result of reactor operati-
on, within the coarse-grained metal substrate, the additional quantity of
carbonitride inclusions is formed causing steel hardening despite signifi-
cant growth of austenite grains. As the titanium content in austenite can-
not exceed 0.1–0.2%, all the titanium was converted into carbonitride
deposited at the grains borders (just in those places where intercrystallite
corrosion begins); however, there are the titanium compounds inside aus-
tenite grains as well. These inclusions can be found by high peaks on the
titanium distribution graph — they have deposited together with the car-
bonitrides crystals in the form of a separate phase registered by XSMA as
areas with very high titanium content.

During operation, 12Х18Н10Т type steel is able to additionally har-
den by the carbonitride phases deposition with high plasticity preservati-
on, as well as to form surface layer invulnerable to molten magnesium,
MgCl2, and TiCl4 action correspon ding by structure and composition to
ferritic steel with high chrome content.

At the very beginning of probe movement, there was lighter zone sho-
wing at Cr and Ni spectrums that the chrome content sharply increases,
and the nickel content sharply falls practically to background values.
During the further advance, the probe moved to zone visually having dar-
ker color in which there were no sharp changes of the chrome content.

Metal destruction sites found had external look as if metal has under-
gone the flash-off with developed porosity due to primary melt and metal
contact. Such changes are connected with the drawback of austenite ste-
els alloyed by the nickel which forms fusible eutectic Ti-Fe-Ni with mel-
ting point 1233–1273 K resulting in gradual foundering of the reactor
walls. Probably, such processes begin within local areas in which not only
metal was melted off; in our case, probably, it has still undergone chemi-
cal corrosion caused by chloride compounds.
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The present work purpose was to study qualitatively character of ele-
ment distribution starting from the retort metal surface deep into it until
constant composition, as well as determination of processes occurring at
the reactor material from the low (a) and bottom (b) parts of its retort
during its operation.

(a). Visual metallographic investigation of the sample from the retort
low part shows lighter and darker sites. Within the darker area, needle clus-
ters with lighter borders were observed. Within the area with needlelike
structure, low content of nascent large grains of the titanium-based phases
was found. At larger grains with needlelike structure, titanium-based pha-
ses in the form of small formations at the borders of needlelike structures
were noted. Within the lighter area without clusters, small formations were
not present; there are only large grains of titanium-based phases.

Besides, there were deposited carbonitride phases similarly to the
sample from the middle part of the retort, however to a lesser degree. At
all the investigated depths of sample (a), composition discontinuities were
not found which is probably connected with fact that the aggressive sub-
stances content is not high enough in a zone from which the investigated
sample was taken, or that the metal substrate with changed chemical
composition has been abrasively destroyed by the depositing sponge.

(b). Investigating metallographically the sample from the retort bottom
part, distinct borders were observed between the metal substrate and the ma -
terial with changed composition at the reactor internal surface up to 1 mic -
ron thick in some areas as darker areas. At a spectrum, they were displayed
as sharp increase of the titanium content and fall of chromium content.
Metal located deep behind them has visually lighter color; the lightest sites
in it can be presumably identified as intermetallics of χ type, σ-phases Fe-Cr
were noted as well. Characteristically, these sites were found in all samples
which is probably connected with the stainless steel structural features.

The lighter zone has different composition compared to darker one:
nickel content in it increases from a surface into the metal depth, and
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chrome — decreases, the titanium content remains practically stable.
Increase of the chrome and the titan content, as well as simultaneous
weakening of nickel at the internal retort surface, result in formation of
the shallow steel layer containing up to 80% of a-phase separated from
other metal by continuous interface.

So, retorts form the specific metal substrate at their internal surface
which corresponds by the composition and the structure to ferrite-auste-
nite steel with high chrome content and the low nickel content, defining
the retort material stability to reduction reaction products action.
Nascent near-surface steel layer is rather resistant against TiCl4 action,
and the retort durability is limited by the steel stability degree to corrosi-
ve action of molten magnesium and MgCl2. at the border of lighter and
darker areas, spectral composition discontinuity is noted: the nickel con-
tent sharply increases up to the matrix level, and the chrome and titani-
um content falls down to the matrix content.

CONSEQUENCES OF IMPURITIES INTAKE 
FROM A REACTOR MATERIAL 

FOR TITANIUM SPONGE OBTAINING

Shiray Zh. V.
III course, group HT-19.3-1, 

specialty «Chemical technologies and engineering»
Institute of Engineering and Technology, University of Ukraine

Scientific adviser: Shakhnin D. B., Ph. D., Assoc. Prof.

One of the primary goals in the titanium production is obtaining of
metal with minimal impurity level. The main source of impurities in a ti -
tanium sponge is from starting materials.

Impurities get from reactor materials to a titanium sponge through
4 ways:

– Direct diffusion into a sponge formed on the reactor walls;
– Dissolution in magnesium of impurities from the reactor materials;
– Gas-phase interaction of the reactor material with the titanium

tetrachloride;
– As a result of high-temperature corrosion caused by such salts as

MgCl2 and MgCl.
Titanium sponge contamination by undesirable impurities during re -

duction process essentially affects mechanical characteristics of the tita-
nium fused from the sponge. During the production process, the reactor
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withstands high temperatures (to 1323 K) and aggressive action of titani-
um and magnesium chlorides, as well as of molten magnesium, from the
inside, and oxidation by air oxygen from the outside.

The sponge at the reactor’s walls and bottom contains much more
impurities than the sponge within the reactor’s central zones. The part of
impurities as chlorides gets to magnesium chloride melt from the reactor
materials. Magnesium chloride and other impurities introduced with star-
ting materials (nitrogen, carbon, and oxygen) leave reaction zone in part.

Usually, the reactor serviceable life is 36–38 cycles. One reason of
the reactor operation conclusion is the inadmissible degree of thinning
and deformation of the retort occurring simultaneously from within
under aggressive action of reaction mass (magnesium and titanium chlo-
rides, as well as molten magnesium), and from outside — of air oxygen.

The present work purpose was to study qualitatively character of ele-
ment distribution starting from the retort metal surface deep into it until
constant composition, as well as determination of processes occurring at
the reactor material during its operation.

For the analysis, four samples of the retort material were drawn:
1) from the reactor top part;
2) from the reactor middle part;
3) from the reactor lower part;
4) and from the reactor bottom part.
For structure investigation, samples were exposed to thermal pic-

kling. X-ray and spectral microanalysis (XSMA) was carried out using
MS/4 device.

Intensity of characteristic X-ray spectral lines for investigated elements
was measured for CrKa1, CrKa2, FeKa1, FeKa2, TiKa1, TiKa2, and NiKa1.

Records of elements distribution were made using method of linear
scanning. For scanning, those sites were chosen so that superfluous pha-
ses (local inclusions) have not deformed or have deformed to the mini-
mum degree distribution of elements in the sample.
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ESSENCE AND ADVANTAGES OF HIGH-TEMPERATURE
ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS 

OF TRANSITION METAL SILICIDES

Yalovoy D. A.
II course, group HT-18-1m, 

specialty «Chemical technologies and engineering»
Institute of Engineering and Technology, University of Ukraine

Scientific adviser: Malyshev V. V., D. Sc., Prof.

The present work was aimed at the development of the fundamentals
of new (high-tem perature electrochemical synthesis (hereinafter —
HTES) and metallo ther mic reduction) me thods for obtaining nanocrys-
talline silicides of chromium, molyb denum, and tungsten and stu dy of
their physico-mechanical and chemical properties.

Among the alternative methods of obtaining of nanocrystalline
powders of VI B group metals silicides, HTES in ionic melts and metal-
lothermic chromium, molybdenum, tungsten, and silicon compounds
reduction by alkali and alkaline earth metals are the least developed, but
at the same time promising. Previous studies have shown that alkali and
alkaline earth me tals halides being by-products of synthesis allow to rea-
lize the synthesis in low-temperature molten medium, and, thus, nanosi-
zed products can be achieved. The average size of powders with is 60–90
and 35–60 nm for these methods, respectively. Single-crystalline nano-
rods 40–80 nm in diameter and about 600 nm long were also synthesized.

Among existing methods of obtaining of VIB group metals silicides,
HTES and metal lothermic reduction methods are the least studied, but
mostly promising ones. The most signi ficant advantages of them are as
follows: 1) possibility to implement environmentally sound and resource-
saving closed-cycle technologies in ionic melts; 2) high purity degree of
products obtained from relatively contaminated reagents; 3) possibility to
implement continuous process of synthesis and electrodeposition (for
HTES method and for electrolysis of melts); 4) possibility to obtain sili-
cides of given stoichiometric composition (depending on the ratio of the
synthesis components and on the conditions of electrolysis for HTES
method, and on the ratio of reducible materials and on conditions of the
process for method of metallothermic reduction); 5) possibility to obtain
different nanostructures (powders, rods, coatings) depending on electro-
lysis conditions for HTES method and on the nature of metal-reducent
for metallothermic reduction method; 6) significant decrease of tempera-
ture of synthesis and of electrodeposition (down to 923–1073 K).
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HTES of transition metal silicides and electrodeposition of silicon,
molybdenum, and tungsten coatings are based on data of thermodynamic
calculations of electro chemical syn the sis diagrams and on results of imple-
mentation of multi-electron processes of electroreduction and electrodis-
solution of metals and nonmetals in ionic melts. Analysis of problems of
elec tro deposition and of HTES have shown that, until now, they were based
mainly on empirical se lection of electrolyte and of conditions of electroly-
sis process. Small number of public ca ti ons (about 20) was devoted to this
subject. In literature, there is little available information on controlling of
multi-electron processes and on conditions of their simultaneous
implemen tation. This situation has greatly hindered practical application of
electrochemical techno logi es in ionic melts. Accumulated during last
10–15 years results of thermodynamic calcula tions of electrochemical syn-
thesis diagrams, of study and implementation of multi-electron proces ses
of electrodeposition and electrodissolution of refractory metals and non-
metals become a sci entific basis and impetus for the accelerated develop-
ment of HTES and electrodeposition of coatings from ionic melts.

СУЧАСНІ НАНОТЕХНОЛОГІЇ — 
ЧЕРГОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОРИВ

Антонюк Д. В.
І курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент

У даний час світова спільнота живе в очікуванні чергового тех-
нологічного прориву, пов’язаного з розвитком і вивченням техно-
логії із вищим ступенем застосування перспективних наукових роз-
робок. Основні надії, при цьому, пов’язані з нанотехнологією — це
технологія, що оперує структурами із розмірами порядку наномет-
ра. В даний час ця галузь потужно розвивається в трьох напрямах:

– виготовлення електронних схем (у тому числі і об’ємних)
з активними елементами, розміри яких порівнянні з розмірами
одиничних молекул або атомів;

– розробка і виготовлення наномашин, тобто механізмів та
роботів розміром з молекулу;

– безпосередня маніпуляція атомами і молекулами та складан-
ня із них мікроконструкцій.
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Нанотехнології ще перебувають у стадії початкового розвитку,
проте, вже зараз можливостей існуючих технологій досить, щоб спо-
рудити із декількох молекул деякі прості механізми, які, керуючись
сигналами, що управляють ззовні (акустичними, електромагнітними
та ін.), зможуть маніпулювати іншими молекулами і створювати собі
подібні пристрої або складніші механізми. Ті, у свою чергу, зможуть
виготовити ще складніші пристрої і так далі. Врешті-решт, цей екс-
поненціальний процес приведе до створення молекулярних робо-
тів — механізмів, порівнянних за розмірами із крупною молекулою,
що володіють власним убудованим комп’ютером. У виготовленні
таких нанокомп’ютерів немає нічого фантастичного, активні елек-
тронні елементи таких розмірів вже отримані в лабораторних умовах.

Природно, що в очікуванні певних надій, пов’язаних із застосу-
ванням принципово нового підходу до технології, світові інвестиції
в цю галузь постійно збільшуються. Треба відмітити, що останніми
роками створено понад 16000 «нанокомпаній», і кількість цих ком-
паній постійно зростає. На це ще накладається розчарування,
пов’язане з бумом у розвитку компаній в галузі інформаційних тех-
нологій, які стрімко розвивалися в 90-і роки, лавиноподібно наро-
щуючи рівень капіталізації, а потім багато хто з них зазнав краху.
Разом з цим, розробки в галузі наноматеріалів, наноінструментів,
наноелектроніки і нанобіотехнології вже починають приносити
комерційну віддачу.

Провідні країни світу давно оцінили інноваційний потенціал
нанотехнологій і створили відповідні національні програми. На долю
США нині припадає приблизно третина всіх світових інвестицій
у нанотехнології. Інші головні гравці на цьому полі — Європейський
Союз (приблизно 15%) і Японія (20%). Дослідження в цій сфері актив-
но ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Канаді,
Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі і Тайвані. Якщо в 2000 році
сумарні витрати країн світу на подібні дослідження становили при-
близно 800 млн. дол. США, то вже в 2001 році вони збільшилися удві-
чі, і це зростання відбувається лавиноподібно. На думку експертів, для
того, щоб нанотехнології стали реальністю, щорічно необхідно витра-
чати не менше 1 трлн. дол. США. За прогнозами Національної Іні -
ціативи в галузі нанотехнології США, розвиток нанотехнологій через
10–15 років дозволить створити нову галузь економіки з оборотом
в 15 млрд. дол. США і приблизно 2 млн. робочих місць.
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КУРСИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ — ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

Беліменко В. І.
ІІ курс, група ХТ-18-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент

Зараз практично у всіх сучасних вищих навчальниих закладах
викладають курс нанотехнології. Природно, що це відбувається
і в Україні, проте, відчувається якась невизначеність у виборі мате-
ріалу і в побудові лекційного процесу. Для цього можна запропону-
вати наступну програму курсу цієї дисципліни, призначеного, швид-
ше, для студентів спеціальностей, пов’язаних з електронікою. Проте,
на нашу думку, так або інакше, знайомство з основними поняттями
нанотехнології повинне увійти до арсеналу інженера будь-якої спе-
ціальності. Відразу зазначимо, що програма курсу поки носить реко-
мендаційний характер і має зазнати кардинальних змін і переробок.

Отже, основне завдання полягає в тому, щоб студенти після
закінчення курсу були в змозі розуміти і сприймати такі поняття:
особливості провідності на наномасштабах, техніка виробництва
нанопристроїв, методика використання нанотехнологічних при-
строїв. Для цього достатньо 12 основних лекцій з тем:

1) основні величини і масштаби в наногалузі;
2) технологія виробництва і експериментального дослідження;
3) елементи квантової механіки і статистичної фізики;
4) тунелювання;
5) одноелектронний транзистор;
6) напівпровідникові наноструктури на поверхні;
7) елементи теорії провідності в нанопристроях;
8) одновимірні провідники;
9) квантування опору, квантовий точковий контакт;
10) вуглецеві нанотрубки;
11) елементи квантової теорії інформації і квантові комп’ютери;
12) біонаноелектроніка.
Природно, що такі обширні питання неможливо викласти в лек -

ційному курсі, тому особлива увага має приділятися самостійній
роботі і проведенню консультацій. Разом з цим, важливо, щоб кон-
спективно лекційний курс містився на сторіночці лектора в мережі.
З іншого боку, в даний час уже стільки багато інформації в інтерне-
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ті з нанотехнології та стільки багато лекційних курсів, що пробле-
ми, вирішенню яких якраз і служить даний лекційний курс, будуть
тільки у виборі матеріалу.

Слід зазначити, що останнім часом спостерігається певна тенден-
ція щодо зниження вартості експериментального і технологічного
устаткування. Іншими словами, не треба багато грошей, щоб купити,
наприклад, установку з тунельної мікроскопії або за простою методи-
кою епітаксії, тому головне — знати, що треба і можна зробити в цій
галузі. З іншого боку, тут навіть найменший результат привертає вели-
ку увагу — це, по суті справи, і визначається назвою «нанотехнологія».

За багатьма прогнозами розвиток нанотехнологій визначить
обличчя ХХІ століття. Оскільки нанонауки не є спеціальною галуз-
зю знань, дослідження в нанорозмірній галузі ведуться і у фізиці,
і у хімії, і у біології. А ще частіше на стику наук. Важливі нанопро-
екти мають міжгалузевий характер і вимагають нових організацій-
них підходів для їх реалізації та відповідної підготовки кадрів.

НАНОНАУКА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ 
ДО МІНІАТЮРИЗАЦІЇ

Бобко Д. О.
І курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент

На сьогоднішньому етапі розвитку науки та промисловості роз-
робку нових матеріалів і технологій їх отримання та обробки відно-
сять до «ключових» або «критичних» аспектів основи економічної
і військової потужностей. Одним з пріоритетних напрямів розвит-
ку сучасного матеріалознавства є наноматеріали і нанотехнології.

Нанонаука зародилась на стику фізики конденсованих систем,
неорганічної та фізичної хімії, біохімії, електроніки і є інтегруваль-
ною наукою типу кібернетики. Вона відображає сучасну, притаман-
ну насамперед електроніці тенденцію до мініатюризації і визначає
межі зменшення структурних одиниць різноманітних пристроїв.
У певному сенсі нанонаука є своєрідним містком між атомно-моле-
кулярним та колоїднодисперсним рівнями матеріальних об’єктів.

В аспекті виготовлення та використання нанорозмірних об’єк-
тів нанотехнологію можно розглядати як процес створення і вико-
ристання матеріалів нанорозмірного масштабу на рівні груп атомів,
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молекул і надмолекулярних структур. Наноструктури, виготовлені
з таких «будівельних» блоків, є найменшими об’єктами, створени-
ми людиною.

Нанометровий діапазон вимірів розмірами 1–100 нм відкриває
нові властивості і підходи до вивчення речовини. В цьому діапазоні
кардинально міняються чимало фізичних та хімічних властивостей.
В ньому, як ніде так близько, не сходяться фізика, хімія та біологія
і слід очікувати на появу нових явищ та ефектів, нових фундамен-
тальних принципів, які геніально прогнозував лауреат Нобе лівсь -
кої премії в галузі фізики Р. Фейнман ще в 1959 р.

Необхідно відмітити, що нанометрові об’єкти добре відомі ще
з позаминулого і минулого століть, як наприклад, колоїди чи гетеро-
генні каталізатори, які включають наночастки на поверхні носіїв.
Однак в останнє десятиріччя ХХ століття окреслилися такі поняття,
як нанокластер, наноструктура, і пов’язані з ними явища в окрему
галузь фізико-хімії. Це сталося головним чином внаслідок значного
прогресу в отриманні і дослідженні нанооб’єктів, появи нових нано-
матеріалів, нанотехнологій і нанопристроїв. Синтезовані нові гігант-
ські нанокластери ряду металів, фулерени і вуглецеві нанотрубки,
чимало наноструктур на їх основі та на базі супрамолекулярних гіб-
ридних органічних та неорганічних полімерів і т.д. Досягнуто поміт-
ного прогресу у методах спостереження — вивчення властивос тей
нанокластерів і наноструктур, пов’язаного з розвитком тунельної
і скану ючої мікроскопії, рентгенівських та оптичних методів з вико-
ристанням синхро тронного випромінення, оптичної лазерної, радіо-
частотної, месбауерівської спектроскопії тощо. Таким чином, пред-
мет фізико-хімії нанокластерів має включати способи отримання
нанокластерів і наноструктур, їх властивості та використання
у вигляді наноматеріалів, що мають вихід на нанотехнологію.

СКЛАДОВІ НАУКИ ПРО НАНОМАТЕРІАЛИ 
І НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Бондаренко О. С.
ІІ курс, група ХТ-18-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент

До наноматеріалів умовно належать дисперсні і масивні мате-
ріали, що містять структурні елементи (зерна, кристаліти, блоки,
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кластери), геометричні розміри яких хоч би в одному розмірі не
перевищують 100 нм і які володіють якісно новими властивостями,
функціональними і експлуатаційними характеристиками. До нано-
технологій можна віднести технології, що забезпечують можливість
контрольованим чином створювати і модифікувати наноматеріали,
а також здійснювати їх інтеграцію в повноцінно функціонуючі сис-
теми більшого масштабу.

Серед основних складових науки про наноматеріали і нанотех-
нології можна виділити такі:

1) фундаментальні дослідження властивостей матеріалів на
наномасштабному рівні;

2) розвиток нанотехнологій як для цілеспрямованого створен-
ня наноматеріалів, так і для пошуку та використання природних
об’єктів з наноструктурними елементами;

3) створення готових виробів із використанням наноматеріалів
та інтеграція наноматеріалів і нанотехнологій у різні галузі промис-
ловості та науки;

4) розвиток засобів і методів дослідження структури та власти-
востей наноматеріалів, а також методів контролю й атестації виро-
бів і напівфабрикатів для нанотехнологій.

Початок XXI століття ознаменувався революційним початком
розвитку нанотехнологій та наноматеріалів. Вони вже використову-
ються у всіх розвинених країнах світу у найбільш значущих сферах
людської діяльності (промисловості, обороні, інформаційній сфері,
радіоелектроніці, енергетиці, транспорті, біотехнології, медицині).
Аналіз зростання інвестицій, кількості публікацій з даної тематики
і темпів впровадження фундаментальних та пошукових розробок
дозволяє зробити висновок про те, що в найближчі 20 років вико-
ристання нанотехнологій і наноматеріалів буде одним із визначаль-
них чинників наукового, економічного та оборонного розвитку дер-
жав. За багатьма прогнозами саме розвиток нанотехнологій
визначить обличчя ХХІ століття, подібно до того, як відкриття атом-
ної енергії, винахід лазера і транзистора визначили обличчя ХХ сто-
ліття. А деякі експерти навіть передбачають, що XXI століття буде
століттям нанотехнологій (за аналогією з тим, як XIX століття нази-
вали століттям пари, а XX століття — століттям атома і комп’ютера).

Досягнення в розробці та виготовленні наноструктур найбіль-
шою мірою визначаються рівнем розвитку технологій, які дають змогу
з атомною точністю отримувати наноструктури необхідної конфі-
гурації та розмірності, а також методів комплексної діагностики
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властивостей наноструктур, включаючи контроль у процесі виго-
товлення (in situ) і управління на його основі технологічними про-
цесами.

ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРІВ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ —
ПРИЧИНА НОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОМАТЕРІАЛІВ

Будник Д. О.
IІ курс, група ХТ-18-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент

Важливі наукові та технічні досягнення, що ґрунтуються на розу-
мінні й управлінні процесами на рівні атомів і молекул — нанорівні, —
здійснюються в лабораторіях усього світу. Наприклад, можливість
керувати синтезом матеріалів на нанорозмірному рівні вже зараз дає
змогу створювати нові наноматеріали з поліпшеними властивостями.
Новизна наноматеріалів виходить з того, що зі зменшенням розмірів
структурних елементів вони набувають принципово нових властивос-
тей. У віддаленій перспективі нанотехнології приречені на ще більш
революційні досягнення з можливим впливом практично на всі галузі
промисловості, включаючи енергетику, охорону здоров’я, оборону,
транспорт і електроніку. Надаючи матеріалам та системам принципо-
во нові якості, нанотехнології забезпечують прогрес практично у всіх
існуючих галузях техніки та промисловості. І це справді так, тому що
нанотехнології управляють структурою матерії на атомарному рівні,
тобто на рівні, загальному для всього живого і неживого. Сьогодні
вони є основою більшості інноваційних рішень у всіх сферах людської
діяльності. Чи йдеться про генетику, клонування, бактерії або мікро-
організми, чи про нові матеріали для автомобілебудування, продукти
і переділи металургії — скрізь і всюди інноваційні рішення так чи інак-
ше пов’язані з нанотехнологіями. Ця інтегруюча роль нанотехнологій
висуває їх на одне із перших місць у сфері критичних технологій, без
розвитку яких сьогодні жодна держава світу не може претендувати на
конкурентний технологічний розвиток і створення своєї інтелектуаль-
ної власності у сфері науки та технологій.

Можливості використання нанотехнологій невичерпні: від «про-
живаючих» в організмі нанокомп’ютерів, що вбивають ракові клі-
тини й ремонтують ушкоджені тканини й органи, до автомобільних
двигунів, які не забруднюють навколишнє середовище. Сьогодні
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Foresight Institute — базис усіх світових нанотехнологій — обіцяє
250000 дол. США тому, хто побудує нано-маніпулятор — «руку», що
зможе оперувати на молекулярному рівні, і тому, хто створить 8-біт-
ний суматор, що вміщається в кубику зі стороною в 50 нанометрів
(так що у вас ще є всі шанси непогано заробити!).

Чекати залишилося не так вже й довго...

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОМАТЕРІАЛІВ 
І НАНОТЕХНОЛОГІЙ ЯК ВИМОГА 

ДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ЦІЙ ГАЛУЗІ

Булія Н. Є.
І курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент

Оптимісти вважають періодом розквіту практичних нанотехно-
логій першу чверть століття, що наступило. Песимісти відсувають
строк до середини століття. Виходить, тим, хто сьогодні визначає
свою майбутню професію, варто задуматися: може бути, що програ-
міст нанороботів і конструктор молекулярних комп’ютерів стануть
найбільш популярними спеціальностями вже через кілька років.

Зазначені вище перспективи розвитку наноматеріалів і нано-
технологій вимагають підготовки спеціалістів у галузі наноматеріа-
лів і нанотехнологій шляхом оперативного відкриття нових спеці-
альностей та спеціалізацій, програм перепідготовки, впровадження
в освітні програми дисциплін, необхідних для підготовки фахівців,
здатних ефективно і на сучасному рівні вирішувати фундаменталь-
ні та прикладні завдання в галузі наноматеріалів і нанотехнологій.

Необхідно також відмітити, що нанонауки не є спеціальною
галуззю знань. Дослідження в нанорозмірній галузі ведуться
і у фізиці, і у хімії, і у біології. А ще частіше на стику наук. Важливі
нанопроекти мають міжгалузевий характер і вимагають нових орга-
нізаційних підходів для їх реалізації.

Якщо досягнення минулого століття дозволяють говорити, що
ХХ століття було століттям вузькоспеціалізованих професіоналів,
то сьогодні, вступаючи до того або іншого навчального закладу, абі-
турієнт не може бути абсолютно впевнений, що профіль, на який
він збирається витратити 5 років свого життя та в подальшому пра-

та нанотехнології Секція 14.2



цювати за ним, років через 5–10 не виявиться нікому не потрібним
«мотлохом» у світлі сучасних технологій.

Тому виникають цілком зрозумілі питання: «Тож як бути?»
«Невже традиційна професійна освіта може знецінитися настільки,
що стане не актуальною на ринку праці?». Звичайно, ні, але на
сучасному етапі професіоналізму якоїсь вузькоспеціалізованої спе-
ціальності буде явно не вистачати. Як ви, напевно, вже зрозуміли,
нанотехнології — це не просто окрема частина знань, це масштаб-
на, всебічна галузь досліджень. Її досягнення стосуються всіх сфер
життєдіяльності людини. І тому лідируюче становище в майбутньо-
му, природно, будуть займати люди з фундаментальною освітою,
заснованою на міждисциплінарному підході. Ймовірно, поступово
ця тенденція поширюватиметься й на вузівську освіту, спонукаючи
укладачів навчальних програм поєднувати безліч фундаментальних
дисциплін в одному курсі. Але навіщо ж чекати, коли це зроблять
академіки з Міносвіти, коли в нас сьогодні є всі можливості самим
розвиватися в різних напрямках, включаючи не тільки природни-
чо-науковий профіль, але й гуманітарний.

На жаль, сучасна система націлена на формування вузькоспе-
ціалізованих «гвинтиків» застарілого механізму, а не самостійно
мислячих і гармонійно розвинених людей. Нерідко можна зустріти
людину, що прекрасно розбирається, наприклад, у комп’ютерній
техніці та програмуванні, але при цьому зовсім незнайомої з досяг-
неннями сучасної хімії, біології або навпаки. Тому, сподіваюся,
читач вибачить нас за невеликий «лікнеп» з різних напрямків
сучасної науки й техніки.

Яскравим прикладом міждисциплінарного мислення, що
досягло видатних результатів у різних галузях науки й мистецтва,
був геній Леонардо да Вінчі. Його не можна називати тільки вче-
ним, тільки художником, тільки архітектором або тільки інжене-
ром. Леонардо да Вінчі своїм прикладом показав можливість плід-
ного поєднання різних знань і вмінь в одній людині, що б там не
стверджували адепти «вузькоспеціалізованого підходу».
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР НАУКИ 
ПРО НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Верболоцький Т. О.
І курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент

Якщо говорити про зв’язок нанотехнологій з фундаментальними
науками, то можна сказати, що практично будь-який предмет, з тих,
що вивчаються в школі, так чи інакше буде пов’язаний з технологіями
майбутнього. Найочевидніше прогнозується зв’язок «нано» з фізи-
кою, хімією та біологією. Очевидно, саме ці науки одержать найбіль-
ший поштовх до розвитку у зв’язку із нанотехноло гічною революцією,
що наближається. Але не тільки вони. Без розвитку інфор маційних
систем (особливо таких галузей інформатики, як штучний інтелект,
комп’ютерне моделювання, робототехніка тощо), фундаментальною
базою яких є математичний апарат, неможливі проектування й ство-
рення асемблерів та інших пристроїв наноелектроніки.

Еколог майбутнього також не залишиться без роботи. Нав -
паки, прогрес у сфері нанотехнологій буде ставити перед ним усе
більше питань і завдань: від автоматичних наносистем охорони та
збереження довкілля до надточного про гнозування та боротьби
з екологічним забрудненням і природними катаклізма ми. Бурхливе
освоєння космосу може дати зовсім новий матеріал для астро -
номічних досліджень та гіпотез.

Історики і суспільствознавці будуть вивчати характерні риси
й проблеми «нанотехнологічного суспільства» як наступного за «ін -
формаційним» у лан цюжку суспільно-історичних формацій. Основи
безпеки життєдіяльності, мож ливо, стануть одним з найактуальні-
ших напрямків майбутніх досліджень. Пси хологи й соціологи бу -
дуть вирішувати безліч питань, пов’язаних з адаптацією всіх «непід-
готовлених» до несподіваних наслідків нанореволюції.

Збільшені вимоги до освіти, потреба в нових методах і концепці-
ях навчання зажадають від майбутніх учителів шкіл і викладачів вищих
навчальних закладів новаторства, сміливості мислення й активності.

Перед філософами, економістами й політологами стане безліч
нових питань, що вимагають нетрадиційних рішень в умовах нано-
технічного прогресу. Музи ка, образотворче мистецтво, література,
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балет, театр і все, що стосується вира ження творчого потенціалу
людини, завжди стояли трохи осібно від науково-технічного про-
гресу. З одного боку, це говорить про те, що прагнення людини до
прекрасного, піднесеного існує споконвіку і ніякі досягнення на -
уково-тех нічного прогресу неспроможні зменшити в очах людини
тієї цінності й приваб ливості, таких моральних категорій, як добро-
та, краса, істина, шляхетність, чесність, творчість, любов. З ін шого
боку, за всіх часів мистецтво намагалося відобразити сучасний стан
суспільства, не відстаючи від науково-технічного прогресу у своєму
індивідуальному пошуку нових засобів і форм вираження. Так,
у середні віки відображення теологічної моралі, що панувала у всіх
сферах громадського життя, можна побачити у всіх зразках культу-
ри того часу, будь то живопис, музика або література.

Епоха Відродження, що проголосила людину вінцем творення
й оспівала його божественне походження в прояві чисто «люд-
ських» якостей, також зали шила чимало свідчень такого світогляду
у творах мистецтва того часу. Кінема тограф, література й поезія
радянського періоду нашої з вами історії також перейняті ідеями
й гаслами соціалізму й комунізму.

Знову ж, сучасне мистецтво позиціонує себе як «мистецтво но -
вих техноло гій» і використовує всі останні досягнення комп’ютер-
ної техніки. Медіа-арт, веб-арт, комп’ютерна графіка, голографія —
найбільш актуальні на сьогодніш ній день напрямки. Іншими сло-
вами, мистецтво прямує слідом за прогресом, не бажаючи залиша-
тися «за бортом» і прагнучи завжди адекватно відображати навколиш-
ню дійсність. Таким чином, перспективи розвитку науки й техніки
також визначають шляхи мистецтва.

БІЗНЕС В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Гребешков В. С.
IІ курс, група ХТ-18-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент

Досягнення в розробці та виготовленні наноструктур найбіль-
шою мірою визначаються рівнем розвитку технологій, які дають
змогу з атомною точністю отримувати наноструктури необхідної
конфігурації і розмірності, а також мето дів комплексної діагностики
властивостей наноструктур, включаючи контроль у процесі виготов-
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лення (in situ) і управління на його основі технологічними процеса-
ми. За багатьма прогнозами саме розвиток нанотехнологій визна-
чить обличчя ХХІ століття, подібно до того, як відкриття атомної
енергії, винахід лазера і транзистора визначили обличчя ХХ століття.

Важливі наукові і технічні досягнення, що ґрунтуються на
розумінні та управлінні процесами на рівні атомів і молекул —
нанорівні, — здійснюються в лабораторіях усього світу. Наприклад,
можливості керувати синтезом матеріалів на нанорозмірному рівні
вже зараз веде до створення нових наноматеріалів з поліпшеними
властивостями. Новизна наноматеріалів виходить з того, що зі
зменшенням розмірів структурних елементів вони набувають при-
нципово нових властивостей. У віддаленій перспективі нанотехно-
логії приречені на ще більш революційні досягнення з можливим
впливом практично на всі галузі промисловості, включаючи енер-
гетику, охорону здоров’я, оборону, транспорт і електроніку.
Надаючи матеріалам та системам принципово нові якості, нанотех-
нології забезпечують прогрес практично у всіх існуючих галузях
техніки і промисловості. І це справді так, тому що нанотехнології
управляють структурою матерії на атомарному рівні, тобто на рівні,
загальному для всього живого і неживого. Сьогодні вони є основою
більшості інноваційних рішень у всіх сферах людської діяльності.
Чи йдеться про генетику, клонування, бактерії або мікроорганізми,
чи про нові матеріали для автомобілебудування, продукти і переді-
ли металургії — скрізь і всюди інноваційні рішення так чи інакше
пов’язані з нанотехнологіями. Ця інтегруюча роль нанотехнологій
висуває їх на одне із перших місць у сфері критичних технологій,
без розвитку яких сьогодні жодна держава світу не може претенду-
вати на конкурентний технологічний розвиток і створення своєї
інтелектуальної власності у сфері науки та технологій.

Сьогодні у вітчизняній наногалузі потрібно не працювати або
робити кар’єру, а створювати бізнес. Якщо ви будете чекати, поки
хтось дасть вам робочі місця, то можете не дочекатися цього ніко-
ли. Сьогодні наноіндустрії потрібні люди, які здатні не тільки на
неймовірні відкриття, але і вміють виготовляти продукцію, а також
реалізовувати її на ринках, долаючи всі можливі перешкоди. Що
значить робити бізнес? Це означає придумати щось нове, потім це
щось виготовити, а після цього продати. Так ось, придумати нелег-
ко, зробити ще важче, але найважче — продати.

У США і країнах Європи видатні вчені та винахідники далеко
не бідні люди. Наші ж українські вчені дуже часто не володіють під-
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приємницькими навичками взагалі. Як це не парадоксально, але
вони створюють технології, які приносять дуже великий економічний
ефект, але зовсім не можуть їх просувати і отримувати великі гроші за
вирішення складних завдань. Більш того, часто при виборі завдань
вони і не порівнюють їх з точки зору економічного ефекту, але ж зро-
зуміло, що нове технічне рішення, яке дозволяє виробникові заоща-
дити мільйон доларів, буде оплачене набагато вище, ніж таке ж саме
з точки зору часу і працезатрат, та надає копійчану винагороду.

Ще кілька десятиліть тому найбагатші люди світу отримували
свій капітал у спадщину. Сучасна тенденція така, що серед десяти
найбільш багатих людей світу більшість — це люди, які зробили
капітал з нуля (взяти хоча б Білла Гейтса). В основі кожного такого
достатку лежать винаходи в галузі техніки, виробництва чи продажу.

ІНВЕСТИЦІЇ, ПРИБУТОК І РИЗИКИ 
В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Григоренко Д. В.
ІІ курс, група ХТ-18-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент

Інвестиції — це насправді не що інше, як вкладення. Для роз-
витку будь-якого бізнесу потрібні вкладення: грошей, часу, здіб-
ностей — з метою їх подальшого примноження. Останнім часом усе
більше далекоглядних підпри ємців, які розуміють перспективність
та економічну вигоду нанотехнологій, вважають за краще вкладати
кошти у високотехнологічні проекти. Про це добре свідчить дина-
міка зростання світових наноінвестицій: 1998 р. — 0.5 млрд. дол.
США, 2000 р. — 0.9 млрд. дол. США, 2002 р. — 2.1 млрд. дол. США,
2004 р. — 11.8 млрд. дол. США, 2006 р. — 16.7 млрд. дол. США,
2008 р. — 23.3 млрд. дол. США. Обсяг інвестицій в нанотехнології
в США за різними оцінками становить на сьогодні від 50 до 60% від
всіх світових інвестицій. На Україну ж припадає менше 0.5% світо-
вих «наноінвестицій». І цільова державна програма підтримки
нанотехнологій взагалі тільки народжується.

Необхідно зрозуміти і прийняти як належне одну просту істину:
дохід від інвестицій можна отримати, тільки прийнявши на себе пев-
ний ризик. У будь-якому бізнесі: чим більший прибуток ви хочете
отримати, тим на більший ризик вам доведеться йти. Є бізнеси стійкі,
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зі зрозумілими правилами гри, зрозумілими продуктами і зрозумілими
ринками збуту. Для них заздалегідь відомі дані віддачі на вкладений
капітал і, як правило, вона невелика, оскільки добра прогнозованість
цього бізнесу приваблює велику кількість конкурентів. До такого роду
бізнесу належать, наприклад, автозаправні станції або продаж елек-
троенергії. Тут можливі збитки в окремі несприятливі періоди, проте
щодо загальної величини вкладеного капіталу вони невеликі.

З іншого боку, існують ризиковані бізнеси, які пов’язані з роз-
робкою і просуванням на ринки нових продуктів. Розробка їх вима-
гає часу та грошей, і тому заздалегідь передбачити, чи вийде розро-
бити справді хороший продукт і чи буде він потім прийнятий
споживачами, дуже складно. Ризик невдачі такого бізнесу дуже
великий — аж до повної втрати інвестованого капіталу. Проте ж
у разі удачі можна виявитися першим і єдиним виробником гостро
затребуваного продукту і за рахунок цього одержувати протягом
певного часу дуже високі прибутки. Щоб наздогнати вас, конку-
рентам доведеться затратити чимало часу і ресурсів.

У бізнесі прибутковість і ризик йдуть пліч-о-пліч, існують одно-
часно. Ризик — це те, на що доводиться йти, якщо хочеш досягти
поставленої мети, але багато хто виявляються до нього просто психо-
логічно не готові. Якщо інвестиції у банківські вклади мають перед-
бачуваний результат, то про нанотехнологічні проекти цього сказати
не можна, оскільки життєві повороти практично непередбачувані.
Будь-який підприємець підтвердить, що до 96% свого часу він витра-
чає на боротьбу з «ризиками», що виникли — різними неузгодженос-
тями, збоями та неочікуваними ускладненнями. Тому, щоб вкладати
гроші у непередбачуване, треба постаратися все непередбачуване
прорахувати. За словами однієї мудрої людини, «той, хто не вчиться
передбачати і запобігати ризикам, ризикує сам виявитися ризик-фак-
тором, відлякує партнерів, інвесторів і, звичайно ж, гроші».

Кількість ризиків пропорційна кількості взаємозв’язків проек-
ту з навколишнім середовищем. Постачальники можуть продати
погану сировину, партнери можуть підвести, покупцям може не
сподобатися товар, податкова теж тут як тут... Загалом, чим авто-
номніший проект, тим він надійніший.

За різними даними, десять років тому в нашій країні частка ус -
пішних бізнес-проектів серед усіх початківців складала 5–10%. Сьо -
годні цей показник становить менше 0,5%. Саме така ймовірність
того, що час, сили і гроші, вкладені в проект, повернуться з прибут-
ком. Так що заняття бізнесом в Україні, особливо нанотехнологіч-
них, — не для людей зі слабкими нервами.
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КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ 
В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Грущук А. В.
І курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент

Конкуренція — це конфліктне суперництво за досягнення кра-
щих умов існу вання, функціонування та розвитку. Хочемо ми цього
чи ні, але світ влашто ваний так, що багато людей не можуть одно-
часно перебувати в кращих умовах. «Загальна рівність», про яку
протягом усієї людської історії марять утопісти, суперечить «при-
родній нерівності», встановленій природою. Природна нерів ність
приводить до виживання більш сильного, прогресивного і відми-
рання слабкого, застарілого. Тому хоч на перший погляд конкурен-
ція може здатися злом, насправді вона — двигун прогресу.

Конкуренція — це таке ж давнє явище, як експоненціальний роз-
виток, біль ше того, вона нерозривно пов’язана з ним. Якщо б вижи-
вали не найефективніші форми життя, а все підряд, то не було б не те
що людини, а навіть ДНК. Якщо б необмежено проводилися всі
винаходи, а не тільки найбільш потрібні та ефек тивні, то всі ресурси
планети давно були б вичерпані на виробництво три льйо нів тонн
непотрібного мотлоху. Там, де немає конкуренції, утворюється застій.

У той же час, якщо сьогодні ваша продукція затребувана ринком,
то не факт, що завтра хтось зробить те ж саме, але дешевше і якісніше.
Тому, щоб бути успішним у бізнесі, потрібно не тільки створити і вес -
ти його, а й без перервно розвивати свої конкурентні переваги:

– Науково-технічні переваги (якість наукових досліджень,
можливість роз робки та виробництва нових товарів, ступінь оволо-
діння існуючими техно логіями);

– Виробничі переваги (низькі витрати на виробництво продук-
ції, якість про дукції, повнота використання можливого устаткування,
вигідне місцезнаход ження з точки зору транспортування, доступ до
кваліфікованої робочої сили, висока продуктивність праці, можли-
вості виробництва різної продукції, вико нання замовлень спожи-
вачів);

– Торгові переваги (широка мережа збуту, доступ покупців до
товару, наявність власних магазинів, низькі витрати на продаж,
швидка доставка);
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– Маркетингові переваги (висока кваліфікація співробітників
відділу прода жів, технічна підтримка, акуратне використання за -
мовлень, різноманітність продукції, мистецтво продажів, приваб-
ливі дизайн і упаковка, гарантії);

– Професійні переваги (особливий талант, ноу-хау, компетен-
тність, уміння створювати ефективну рекламу, здатність швидко
переводити товари зі стадії розробки в промислове виробництво);

– Організаційні переваги (рівень інформаційних систем, здат-
ність швидко реагувати на змінюючі ситуації, досвід);

– Інші переваги (сприятливий імідж і репутація, низькі витрати,
вигідне розташування, приємні в спілкуванні та доброзичливі співро-
бітники, доступ на фінансові ринки, правова захищеність) і т.д. і т.п.

Коли на ринку багато конкурентів, кожному з них дістається не
так уже багато прибутку, тому єдиний спосіб зробити бізнес наде-
фективними — це позбутися конкуренції і стати монополістом.
Ма ємо на увазі не ті кровожерливі методи, про які ви подумали,
а видатний винахід — те, чого ще ніхто, крім вас, не вміє робити.
Поки що конкуренти розвідують, як це вам вдається, ви зможете
зробити новий винахід, і вас уже не наздогнати. Білл Гейтс так і зро-
бив — він просто винайшов DOS в той час, коли ніхто про це не
замислювався. А коли успіх DOS привабив безліч конкурентів, він
винайшов Windows і став найбагатшою людиною в світі.

Не забувайте про те, що поки ви керуєте своїм бізнесом, ваші
конкурентні переваги — винаходи, спроможності, талант — працю-
ють на вас. Як тільки ви продали їх чужій компанії, ви стаєте най-
маним працівником — пролетарієм. Коли вони розберуться
у вашому винаході, ви станете їм не потрібні і втратите свої перева-
ги. Такий закон природного відбору.

ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ — НЕОБХІДНА УМОВА
ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙ 

В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Гуменюк Є. Є.
І курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент

Доходи від інвестицій прямо пропорційні якості інформації,
якою ви володієте. Недарма Білл Гейтс сказав, що в новому світі
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успіху доб’ється той, хто навчиться правильно поводитися з інфор-
мацією, а вже він то в цій справі розуміється як ніхто інший. Якщо ви
знаєте, акції якої компанії виростуть у ціні, а які впадуть — ви може-
те миттєво заробляти купу грошей, однак, щоб отримати таку інфор-
мацію, потрібно досконально знати все, що діється в кожній компа-
нії. Як отримати бажану інформації, щоб вигідно інвестувати свої
гроші і час? Основою дорогоцінного знання є розвідка. Розвідка та
ще раз розвідка — зрозуміло, у рамках закону. Наноіндустрія має таку
кількість взаємозв’язків, що досить просто відкрити очі і «нагостри-
ти вуха», щоб дізнатися про все необхідне і навіть понад те, при
цьому, інформація може потрапити до вас у руки різними шляхами:

– Моніторинг ЗМІ, що належать до потрібної галузі;
– Шляхом розвитку контактів з експертами та аналітиками;
– Через співробітництво з колегами та інвесторами;
– За допомогою вивчення зразків продукції конкурентів;
– За допомогою оперативної роботи та з інших джерел.
Врахуйте, що великі корпорації, які вам протистоять, мають

величезні розвідувальні служби, які можна порівняти (а часто і по -
єднати) з державними. «Проте з ними ж неможливо конкурувати!», —
подумаєте ви, і будете неправі. Часто великі компанії бувають
неповороткі, а інформація, яка закликає до масштабних змін у їх
діяльності, зазвичай доходить до їх «мозкового центру» довго, про-
ходячи крізь величезну бюрократичну систему аналітиків і секрета-
рів (а то й зовсім ігнорується). Маленькі ж компанії, що складаються
з декількох чоловік, надзвичайно зацікавлені в розвитку та розши-
ренні, тому здатні миттєво реагувати на інформацію, яка надхо-
дить, і використовувати її в своїх інтересах. Не треба боятися кон-
курувати з гігантами тільки тому, що вони великі. Динозавр може
помітити видобуток раніше, ніж вовк, але щоб зрушити з місця,
йому треба затратити в тисячу разів більше енергії.

Отримавши інформацію, її треба ще осмислити. Аналітик
в наноіндустрії грає набагато більшу роль, ніж, наприклад, у сіль-
ському господарстві. Це пов’язано з тим, що тільки систематичне
вивчення всієї світової наноіндустрії у її взаємозв’язку і розвитку
може служити основою прийняття рішень.

Для успішного аналізу треба вміти зіставити безліч аспектів
проблеми — від фундаментальних наукових основ до митних
питань. Аналітик повинен не тільки чудово знати фінанси та інвес-
тиційний менеджмент, а й мати навики з міждисциплінарних знань
в найрізноманітніших галузях: хімія, фізика, біологія, інформатика,
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електроніка, математика, історія, соціологія, психологія, наукоз-
навство, технології, географія, політологія тощо. Причому ці знан-
ня повинні бути не розрізненими, а зв’язаними в єдиний систем-
ний світогляд. Де знайти такі кадри? На жаль, стандартна система
освіти поки що далека від підготовки таких спеціалістів, тому на -
вчитися можна тільки самостійно.

НАНОЕКОНОМІКА І ЇЇ ПРИНЦИПИ

Дмитренко О. А.
І курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент

На перший погляд, розвиток техніки може здатися лінійним: вчо -
ра винайш ли одне, сьогодні — інше, завтра — третє і т.д. Біль шість
людей вважають, що майбутнє буде в основному схожим на їхнє
теперішнє, яке, у свою чергу, не цукор, але відрізняється від їхньо-
го минулого. Однак історія вчить нас тому, що це не так, і насправді
розвиток відбувається за експонентою. Ефективність тех нологічних
інновацій, як то: швидкість роботи комп’ютерів, роздільна здат-
ність мікроскопів, швидкість транспортування вантажів тощо —
зростає експоненцій но. А розміри, енергоємність і, найголовніше,
вартість пристроїв, відповідно, експоненційно зменшуються.
Експонентне зростання властиве будь-якому ево люційному про -
цесу розвитку. Наші предки не помічали цього, так як жили на
настільки «убогій ділянці» експоненти, що їм здавалось, ніби ніякої
тенденції не існує. Однак і до цього дня більшість укладачів про-
гнозів (у тому числі економічних) значно недооцінюють темпи роз-
витку технологій, оскільки спи раються на інтуїтивний лінійний
підхід. Сьогодні слід очікувати експоненцій ного технологічного
прогресу та економічних змін, які він викличе. Але майбутнє наба-
гато несподіваніше, і лише дуже мало хто усвідомлює, що і темп
прискорення прогресу у свою чергу також прискорюється.

Технологія — це не просто створення інструментів, а процес
створення більш потужних інструментів з використанням вже на -
явних. Цим людина від різняється від інших винахідників знаряддя
праці. Перші технологічні кроки — сокира, вогонь, колесо — зай-
мали десятки тисяч років. Для людей, які жили в ту епоху, техноло-
гія мало мінялася навіть за тисячоліття. У ХIX столітті ми бачи мо
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більше технологічних змін, ніж у дев’яти століттях, що йому пере-
дували. А за перші 20 років ХХ століття відбулося більше змін, ніж
за все ХIX століття. Сьогодні прогрес ще більш прискорюється.

Як видно, експонентне зростання не просто має місце, але
і прискорюється за рахунок того, що все потужніші і швидкодійні-
ші досягнення кожного етапу еволюції використовуються для ство-
рення наступного, більш доскона лого ета пу. Провідні експерти вже
пророкують прийдешню конвергенцію (злиття) техно логій, в якій
нанотехнології, біотехнології, нейроелектроніка і штучний інте лект
створять промисловість майбутнього — повністю автоматичну, яка
ево люціонує та розвиватиметься за своїми законами.

Беручи до уваги все вищесказане, сформулюємо основні при-
нципи майбут ньої наноекономіки:

– Великий обсяг знань дозволяє створювати більш ефективні
машини. Чим більше ви знаєте, тим кращі продукти ви можете ство-
рити. До винаходу дви гуна внутрішнього згоряння не було літаків,
а до відкриття тунельного ефекту не могло бути ВТМ.

– Створення ефективніших інструментів відкриває можливість
створення ще ефективніших інструментів у більшій кількості. У біо -
логічній еволю ції поява ДНК дозволило «експериментувати» з біл-
ковими структурами набага то швидше й ефективніше. Також як
винахід комп’ютерів і CAD дозволило багаторазово прискорити
і спростити розробку нових машин.

– Чим швидші комп’ютери і чим їх більше, тим швидше роб-
ляться відкриття і розробляються більш ефективні машини. Зга -
дай те історію з розшифровкою генома людини або програми нано-
моделювання, можливості яких прямо зале жать від продуктивності
комп’ютерів.

– Автоматизація та роботизація дозволяє виробляти більш
ефективні про дукти швидше, дешевше і в більшій кількості. Уявіть
собі ручне виробництво сотень мільйонів ком пакт-дисків або хоча
б однієї нанотрубки.

Таким чином, кожна конкуруюча перевага допомагає в розвит-
ку всіх інших конкурентних переваг і, навпаки, кожна слабкість
відбивається на інших сторо нах бізнесу.

290

Секція 14.2 Сучасна інженерія   



291

АВІАЦІЯ І КОСМОНАВТИКА, АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ,
АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА, БЕЗПЕКА — 

ВАЖЛИВІ ГАЛУЗІ НАНОБІЗНЕСУ

Дудка Д. М.
І курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент

Нанотехнологія — це технологія загального призначення, тоб -
то застосована у всіх сферах виробництва, як колись залізо, парова
машина чи електрика. Тому вона і обіцяє радикальне перетворення
промисловості і всього людського життя в цілому. Один і той самий
продукт нанотехнологій, наприклад, нанотрубки або МЕМС-дат-
чики, може знайти застосування у багатьох галузях.

Авіація і космонавтика. Коли треба перемістити щось повітрям
або підняти на орбіту, кожен грам вимагає додаткової витрати пали-
ва. Нанотехнологія полегшить усі деталі апаратів — від корпусів до
батарейок. Крім того, нано електроніка і МЕМС-датчики перетво-
рять літаки в безпілотних роботів. Над міцні і жаростійкі наномате-
ріали дозволять їм літати на величезних швидкостях з нелюдськими
перевантаженнями, а наночастинки забезпечать економію і підви-
щення якості палива. Скафандри космонавтів стануть більш зруч-
ними, сонячні батареї — ефективнішими, а ракети — надійнішими.

Автомобілебудування. Автомобілі майбутнього стануть більш
комфортними та інтелектуальними, заснованими на легких і міц-
них матеріалах, мініатюри зації і нових енергетичних установках.
Практично кожна деталь автомобіля може бути вдосконалена за
допомогою нанотехнологій.

Вже нині антифрикційні та протизносні покриття продовжу-
ють термін служби тертьових деталей, скла з управляючими оптич-
ними властивостями, регулюють освітленість салону, а самоочисні
покриття завойовують нагороди. Toyota оснащує свої автомобілі
легким і міцним бампером з додаванням нано трубок, а машини Kia
і Hyundai їздять на екологічному водні. Пластикові деталі стануть
вогнетривкими. Розумні, суперм’які ресори згладять будь-які не -
рівності дороги. На черзі — самовідновні покриття і штучний інте-
лект-автопі лот. Авто мобіль буде впізнавати свого власника в об -
личчя, а відслуживши свій термін, поїде в ліс і розкладеться на
еко логічно чисті біодеградовані речовини.
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Аудіо- та відеотехніка. Меломани належним чином оцінять
імплантат-нейрочіп, що передає музику прямо в мозок з абсолют-
ною відсутністю пере шкод і спотворень. Тепер можна буде дуже
ввічливо не слухати людей, які не суть нісенітницю — просто вклю-
чіть улюблену композицію. Більше того: можна буде записувати все
почуте, а потім просто прослуховувати потрібні моменти. Масиви
МЕМС-мікрофонів дозволять направлено сприймати звук —
можна буде говорити по телефону в натовпі або на концерті.

Те ж саме чекає і зображення — тривимірні відеоокуляри вже
створені, але вони ще не дають повної ілюзії реальності. Вже ви -
пробовуються екрани на на нотрубках з роздільною здатністю, що
перевищує дозвіл сітківки ока. Багато компаній досліджують «елек-
тронний папір» і гнучкі дисплеї. А незабаром ві деокамера, фотоа-
парат, телевізор і маса не менш корисних пристроїв будуть уміща-
тися в кришталику ока! Але і це ще не все — нанотехніка дозволить
запи сувати, передавати, відтворювати та редагувати запахи і доти-
ки. А потім біочіп зможе також передавати емоції і настрої, керую-
чи концентрацією в крові адре наліну, ендорфінів та інших речовин.

Безпека. Ще на початку XIX століття російський історик М. Ка -
рамзін дав найточніше визначення ситуації в державі: «крадуть». Як
бачимо, це визначення нітрохи не втратило актуальності. Що може
цьому протиставити нанотехно логія? Біометричні системи дозво-
лять використовувати замість ключів, паролів і документів природні
ідентифікатори: відбитки пальців, райдужну оболонку ока і малю-
нок кровоносних судин під шкірою. RFID — мініатюрні радіомаяч-
ки — замінять штрих-коди на товарах і дозволять завжди точно знати
розташування кожного з них. Будинки з наноматеріалу будуть
невразливі для пожеж і теро ристів, а біосенсори виявлять наймен-
ші ознаки бактеріологічної загрози. Пристрої для підслуховування
та відеофіксації теж стануть ще дрібнішими, а квантові точки мо -
жуть надійно захистити гроші і документи від підробки.
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ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ОЗБРОЄННЯ 
ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА, ГІРНИЧОВИДОБУВНА

ПРОМИСЛОВІСТЬ, МІСЬКЕ І КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО, МАШИНОБУДУВАННЯ — 

ВАЖЛИВІ ГАЛУЗІ НАНОБІЗНЕСУ

Животок В. Л.
IІ курс, група ХТ-18-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент

Побутова техніка. Кондиціонери та пральні машини вже сьо-
годні вбивають бактерії за допомогою наночастинок. Наносенсори
дозволять посудомийним машинам аналізувати стан посуду. Мік ро -
хвильова піч зможе за запахом визначити готовність їжі. Світиль -
ники стануть безпровідними і з регульованим спектром. Все це,
зрозуміло, буде вбудовано в стіни будинків майбутнього, виявляю-
чи свої властивості за необхідності. А дрібне начиння й зовсім буде
виготовлятися на місці за командою з комп’ютера.

Озброєння та військова техніка. Незважаючи на очевидні засто-
сування нанотехнологій у військовій справі, заробити в цій галузі
навряд чи вдасться. Річ у тому, що у російських військових немає
грошей навіть на звичайну зброю, а якщо ви продасте військову
нанотехнологію іноземцям, то вас чекають заслужені неприємнос-
ті зі спецслужбами. Крім того, очевидно, що дуже багато хто заці-
кавлений в слабкій Україні і будуть реагувати на військову нано-
компанію як бик на червону ганчірку.

Гірничодобувна промисловість. Величезними ефектами нанотех-
нології в гірничій промисловості будуть, по-перше, поява нових
видів ресурсів, які мож на буде використовувати, а по-друге, здешев-
лення процесу їх видобування та переробки. Також можна буде пере-
творювати одні ресурси в інші. Перехід де ревини в кам’яне вугілля
в природних умовах займає мільйони років. Нещодав но, завдяки
нанотехнологіям, вдалося зробити це за три дні. Проте найбільш вра-
жаючим застосуванням нанотехнології у видобувній промисловості
стане освоєння автоматичними фабриками ресурсів Місяця.

Міське і комунальне господарство. Ми вже писали про грандіозні
перспек тиви нанотехнології в архітектурі. Розвиток виробництва
нанотрубок і нано композитів зробить реальними багатоповерхові
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хмарочоси і кілометрові доро ги. Завдяки самоочисним матеріалам
будь-яке місто стане чистішим, а тонко плівкові сонячні батареї
зменшать витрати на електроенергію. Електрон ний ніс почує най-
менші витоки газу, а самовідновні оболонки трубопроводів позбав лять
місто від необхідності мати тисячі працівників ЖЕКу. Ультрагідро -
фобне покриття каналізаційних труб зроблять їх надслизькими, що
буде пере шкод жа ти засміченню. Біодеградовані пластмаси зроб-
лять огидні звалища над бан ням історії.

Індустрія краси. Нанобіотехнології дозволять не підфарбовува-
ти, а відро щувати вії, нігті і волосся різних форм і забарвлень.
Більше того, можна буде навіть «перемикати» їх колір. Нові парфу-
ми можна буде «скачати» з Інтернета і виготовити в настільному
синтезаторі, а прикраси, такі, як кільця, брошки та сережки, можна
буде просто «надрукувати» на тривимірному міні-принтері за влас-
ним дизайном. Ну і, звичайно, одяг — гнучкий, програмований, що
змінює розмір і текстуру.

Машинобудування. Дешеві, легкі та міцні наноматеріали з часом
витіснять більшість металів і пластмас. Вуглецеві нанотрубки в сто
разів міцніші сталі при тому, що в десять разів легші її і в тисячі разів
електропровідні. Toyota уже додає їх у бампери автомобілів, але масо-
вого застосування поки ще немає. Це пов’язано з тим, що поки нанот-
рубки отримують примітивними, малопродук тивними методами, що
обумовлює їх занадто високу для повсякденного застосування ціну:
50100 дол. США за грам. Проте в лабораторіях концерну «Нано ін -
дустрія» створені зразки промислового обладнання, які виробляють
високоякісні нанотрубки собівартістю на порядок менше.

МЕДИЦИНА, НАУКА, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО,
БУДІВНИЦТВО, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, ЕКОЛОГІЯ,

ЕНЕРГЕТИКА — ВАЖЛИВІ ГАЛУЗІ НАНОБІЗНЕСУ

Іштванік О. В.
I курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент

Медицина. Нанотехнології забезпечать прискорення розробки
нових ліків, створення нанопрепаратів та спосіб передавання
лікарських засобів до вогнища захворювання. Широкі перспективи
відкриваються і в галузі медичної техніки (розробка засобів діаг-
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ностики, проведення безболісних операцій, створення штучних
органів). З часом нанобіотехнології будуть надавати все більше мож -
ливостей для продовження людського життя і профілактики хвороб.

Наука. Нанотехнологія дозволить практично у всіх науках про-
водити в міль йони разів точніші вимірювання, вивчати різні процеси
на атомно-моле куляр ному рівні і реєструвати їх найменші відхи-
лення. Вдосконалені нано- і нейрон електронні комп’ютери вирішать
безліч завдань моделювання та обробки інфор мації. Вдосконалені
космічні зонди та надшвидкісні ракети допоможуть вивчи ти про-
стори космосу, а наноманіпулятори і нейтронні мікроскопи — про -
никнуть у глибини субатомних частинок.

Сільське господарство. Застосування нанопрепаратів з бактеріо-
родопсином показало збільшення в кілька разів врожайності прак-
тично всіх культур, підви щення їх стійкості до несприятливих
погодних умов. Нанобіотехнології дозво лять вносити до рослин
і тварин цілеспрямовані зміни — наприклад, створити рослини не
із зеленими, а з чорними листками — відповідно, вони поглинають
велику частку сонячного світла і ростуть швидше.

Будівництво. Надміцні і легкі наноматеріали дозволять створю-
вати величез ні хмарочоси і принесуть в архітектуру раніше недос-
тупні форми, які, будучи виготовлені зі звичайних матеріалів, просто
б розвалилися. Нові технології очищення води й повітря захистять
мешканців від несприятливої екологічної обстановки і терактів.
Стіни будівель зможуть мати програмований колір та текстуру і на -
віть створювати ілюзію невидимості будинків або окремих по вер -
хів. Вже сьогодні виготовляють шибки з самоочисним покриттям —
спочатку вони розкладають пил і бруд, використовуючи енергію
сонячного світла, а потім дощ легко її змиває.

Телекомунікації. Samsung збирається інтегрувати нейроінтер-
фейси в нобіль ні телефони. Тобто за SMS можна буде передавати не
смайлики, а самі емоції. Щоб переслати друзям красивий краєвид
з подорожі, не потрібно буде дістава ти телефон — можна буде про-
сто глянути. Системи на основі нанотранзисторів, досвідчені зраз-
ки яких вже створені в ряді лабораторій, забезпечать підвищення
продуктивності систем передачі, обробки та зберігання інформації
в сотні і тисячі разів.

Екологія. Використання фільтрів і мембран на основі наномате-
ріалів для очищення води й повітря, опріснення морської води,
а також біосенсорів для швидкого визначення хімічних та біологіч-
них забруднень, синтез нових еколо гічно чистих матеріалів, нові
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методи утилізації та переробки відходів. Дослід ження, проведені зі
зразками ґрунтів, уражених радіаційно й хімічно (у тому числі
з чорнобильськими), показали можливість їх відновлення за допо-
могою нанопрепаратів до природного стану за кілька місяців.

Енергетика. Нанотехнології можуть покращити ефективність
сонячних батарей, допомогти в поліпшеному каталізі нафти, ство-
рити нові дже рела зберігання енергії і поліпшити старі (акумулято-
ри, батарейки, паливні еле менти). Завдяки нанотехнологіям уже
виготовлені сонячні батареї, товщина яких не перевищує товщини
обгорткового паперу. Це покоління сонячних бата рей відрізняється
від аналогічних джерел живлення незмірно меншою вагою, біль-
шою гнучкістю і довговічністю. Не забудемо і про паливні комірки.
Експерименти з переходу на екологічно чисте водневе паливо
в розвинених країнах проводяться вже зараз.

«НЕ ВІР» І «НЕ БІЙСЯ» — 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАНОБІЗНЕСУ

Ковтонюк А. В.
IІ курс, група ХТ-18-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент

Гаразд, у вас є винахід або ідея, або просто бажання заробити на
нано технологіях. Як це зреалізувати?

«Не вір». Якщо ви, наприклад, винайшли персональний комп’ю -
тер і зуміли його виготовити і продати, ви мільйонер. Спроби ж
продавати патенти на винаходи, ще не приносять прибутку, майже
завжди закінчуються невдачею. Якщо хтось не хоче розбиратися
в премудростях бізнесу, щоб заробити на своєму винаході, то які
його шанси вигідно продати його західним компаніям зі сторічним
досвідом у справі дешевої скупки патентів? Правильно — нульові.

Якщо ви хороший фахівець своєї справи, то вам нічого не
загрожує влаштуватися в будь-який «Інтел» або «Самсунг». Кадри
вирішують усе, і західні компанії це розуміють і зовсім не проти
«прибрати до рук» толкові слов’янські кадри. Звичайно, вам запро-
понують гарну зарплату, непорівняну з хаотичними доходами віт-
чизняного підприємця. Але розсудимо логічно: а чи не розумніше
(і шляхетніше) використовувати свій розум для розвитку власної
країни? На це, звичайно, багато заперечать, що досить безглуздо
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працювати на державу за злиденний оклад наукового співробітни-
ка, за відсутності необхідного устаткування і т.п., якщо результати
робіт все одно нікому не потрібні. Справді, це нерозумно. Але мова
не йде про те, щоб працювати на тих, кому нічого не треба. Ви ціл-
ком можете працювати на себе — і тих, хто вам дорогий, — разом
з ін шими співвітчизниками, що обрали тернистий шлях розвитку тут.

«Не бійся». Не бійся починати роботу зі створення власного біз-
несу. Звичайно, нанобізнес, та ще й в Україні, — справа непроста.
Але запевняємо вас, немає на Землі іншого заняття, яке настільки
сприяло б вашому розвитку! А що стосується ризику, то вдумаймо-
ся в стару істину: той, хто шукає мільйони, дуже рідко їх знаходить,
але той, хто їх не шукає, не знаходить ніколи. Врахуйте, як тільки
ви станете на «стежку» нанобізнесу, кожен почне вас від цього від-
мовляти, «остерігати» і страшити. Чому це відбувається, особисто
нам незрозуміло. Мабуть, люди підсвідомо відчувають свою непра-
воту (неефек тивність) і приклад людини, яка своїм життям під-
креслює їхню неправоту, занадто дратує. Можливо, вас навіть вва-
жатимуть божевільним, але, як сказав один мудрий чоловік, успіх
часто буває єдиною видимою різницею між генієм і божевіллям.

Михайло Ломоносов пішки з рибним обозом прийшов до Моск -
ви і став одним з провідних світових учених свого часу. Джон Рок -
фел лер — син бідняків, які вічно жили «в борг», — став найбагат-
шою людиною в історії Америки. Такі приклади знову і знову
показують, що зовнішні обставини — ніщо, справа в самій людині.
Уникайте тих, хто намагається підірвати вашу віру в себе — ця риса
властива дрібним людям. Велика людина, навпаки, вселяє вам
почуття, що і ви зможете стати великим.

Можна втратити багато часу і грошей, вкладених у створення
і розвиток бізнесу, якщо здастесь занадто швидко і кинете розпоча-
те. На вашому шляху буде достатньо «переконливих» причин, щоб
зробити це. Проте, як сказав Сенека: «І після поганого врожаю по -
трібно сіяти». І з ним не можна не погодитися. Є час для прийнят-
тя рішень, коли корисні сумніви і варіанти (сім разів відміряй),
і є часом для їх виконання, коли зволікання смерті подібно (один
раз відріж). Що б не сталося, почитайте біографії багатьох великих
людей, і ви зрозумієте, що гарантовано досягнете своєї мети, тіль-
ки якщо будете прямувати до неї, що б не трапилося.
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ПРОЄКТУВАННЯ НАНОБІЗНЕСУ

Коробко О. К.
I курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент

Найпростіше і очевидне рішення всіх проблем — попросити гро -
шей у спон сорів — не завжди найбільш правильне. На жаль, знай-
ти спонсорів на благодійні проекти в нанотехнології часом важче,
ніж самому заробити ці гроші. Спонсор, зазвичай чоловік недур-
ний, розуміє, що важливо підтримувати те, що в майбут ньому стане
реальними досягненнями, які виведуть країну на якісно новий рі -
вень. Але бізнес є бізнес, і благодійність для багатьох — не більш,
ніж дешевий спосіб реклами. А реклама повинна бути зрозуміла
більшості обивателів.

Що стосується закордонних фондів, то тут ситуація ще цікаві-
ша: якщо вже ваш проект і гідний підтримки, то він повинен бути
спрямований на що-небудь нереальне і даремне. Адже кожна
успішна реальна нанотехнологічна розробка в Україні скорочує
«витік мізків» за кордон і покращує нашу країну, — а навіщо це
потрібно конкурентам? Коротше, безкоштовний сир — в мишолов-
ці. І навпаки, усвідомлення того, що тобі ніхто не допоможе (і на
везіння не доводиться розраховувати), удесятеряє сили.

Ресурсом підприємця служить весь навколишній світ. Тобто,
якщо ви орі єнтуєтеся лише на ті ресурси (наприклад, засоби, гро ші),
які є особисто у вас, а у вас в кишені 100 доларів, то для того, щоб
заробити 10 тисяч доларів, вам, за оптимістичною оцінкою, знадо-
биться 510 років інвестування цієї сотні доларів і реінвестування
отриманого прибутку. Якщо ж по-господарськи оглянути все, що
є у вашому місті, країні, нарешті, у світі, то виявите мільйони дола-
рів, в грошах або у майні, а також мільйони людських годин, що ви -
користовуються даремно, які за допомогою вашої розробки можуть
використовуватися набагато ефективніше. І далі вам залишається
запропонувати, як це зробити, і обумовити з власником капіталу,
яку частку прибутку отримаєте ви.

Зростання популярності нанотехнологій серед населення
в поєднанні з спо конвічним прагненням до «халяви», привертає
багато неграмотних і просто не чесних людей. Нанотехнології зда-
ються їм такою собі скатертиною-самобран кою, за допомогою якої
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можна збагатитися за ніч. Інвестори вже по вуха закидані нісеніт-
ницею типу «вічних двигунів, що черпає енергію з наносвіту»
і «оздоровчих магнітних брелоків на основі нанотехнологій». Так
нехай же ваш проект буде для них ковтком свіжого повітря.

ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РИНКУ 
В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Майстренко О. С.
I курс, група ХТ-19-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент

Спочатку важливо правильно оцінити винахід, який ви хочете
зробити основою майбутнього бізнесу. Це найважливіший крок — від
нього залежить успішність усього проекту. Справді вартісний вина-
хід — це те, що збільшує корисний ефект продукту в десятки і сотні
разів без істотного погіршення інших показників. Через швидкоп-
линність технологічних змін у галузі на найвитонченіший винахід
може швидко знайтися вдосконалений замінник, а то й зовсім вия-
виться непотрібним у результаті розвитку конкурентів. Тому непога-
но мати уявлення про інформацію і планування чужих розробок,
активістів конкурентів, наукові статті і т.п. Для цього суть винаходу
розбивається на маленькі компоненти. Серед них виділяються клю-
чові, складові «ноу-хау», і вони повинні бути безумовно новими, уні-
кальними і з тих чи інших причин важкодосяжними для конкурентів.

В Україні через низький рівень розвитку законодавчого регулю-
вання відносин у сфері інтелектуальної власності новинка часто
належним чином не оформляється, але від цього нікуди не зникає,
а продовжує бути присутньою в тому іншому вигляді і зберігає свою
цінність для підприємства. А також для конкурентів, які постарають-
ся її роздобути. Тут ефект українського патентуван ня, не підкріпле-
ного міжнародним, швидше негативний, оскільки змушує заяв ника
розкрити багато деталей технології. У результаті вітчизняний розроб-
ник найчастіше дізнається про повний економічний потенціал своєї
технології вже у вигляді продукту конкурента на прилавку.

Одне з рішень цієї проблеми запропонував ще 500 років тому
геніальний вчений Леонардо да Вінчі. Ситуація із захистом інте-
лектуальної власності в середньовічній Італії йшла приблизно так
само, як у сучасній Україні, тож, побоюючись, що проекти машин
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будуть вкрадені і реалізовані без його відома — тобто без сплати
гонорару, — винахідник навмисно вносив у свої креслення невеликі
помилки. Наприклад, вже тоді він розробив проект «танка» — трохи
схожу на черепаху машину. Але якщо побудувати її щодо викорис-
тання вихід них креслень, вона не зможе рухатися: шестерінки будуть
просто блокувати один одного. Сучасні інженери, які заради ціка-
вості будують моделі за проект тами Леонардо, без особливих зусиль
знаходять помилку у кресленнях да Вінчі, і машина справді рухаєть-
ся. Але це легко зробити за сучасного розвитку науки, а для техніків
часів Відродження такий захист був непосильним завданням.

Як правило, самі творці інновації не до кінця уявляють собі
властивості отриманого продукту внаслідок нестачі часу і грошей
на детальні дослідження. Тому необхідно дослідження самого отри-
маного продукту, оскільки без знання властивостей новинки (най-
частіше досить неочікуваних) ризик здійснення маркетингової
помилки близький до 100%. Це нормально і допоможе згодом гра-
мотно організувати постійне вдосконалення продукту відповідно
з потре бами клієнтів. Чим більше унікальних, корисних і чудових
властивостей ви відкриєте і вивчите в продукті, тим ширшим буде
його ринок і менше надійде скарг. Важливою особливістю нанотех-
нології як галузі є її багато гран ність та безліч несподіваних напрям-
ків застосування продуктів і технологій. Тому наяв ність хоча б
декількох партнерських нанотехнологічних виробництв при сис -
темному аналізі потенціальних програм їх розробок дозволяє
досягти немалої економії за рахунок синергетичного ефекту.
Синергетичний (систем ний) ефект — це збільшення сумарної
ефективності двох процесів при їх спіль ній роботі.

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ 
НА РИНКУ НАНОПРОДУКТІВ

Микитенко С. Р.
IІ курс, група ХТ-18-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент

Ніхто не стане купувати товари тільки тому, що вони «нано»,
скоріше навпаки: почувши це, клієнт згадає будь-яку статтю про шко -
ду фулеренів для мишей, а «нанотехнологічність» продукції заціка-
вить хіба що митника, але ж це не той інтерес, якого ви хочете. Ви
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повинні пам’ятати, що чим натхненніше ви ставитесь до проекту,
тим більша ймовірність наявності в ньому помилок, ризиків, про-
тиріч, на які не звернули уваги. Найретельніше слід перевіряти пра-
вильність суджень, які здаються нам очевидними.

Щоб продукт приніс прибуток, він повинен мати високий
попит, тобто бути клієнторієнтованим. У діалозі з потенційним
споживачем переконайтеся, що пропонуєте рішення його проблем,
а не просто технологічну «заморочку».

Насправді, існують два види нанопродукції. Одні продукти
являють собою вдосконалення звичайних товарів — більш довговіч-
ні м’ячі, легші і міцні ракетки, незатуплюючі ножі і свердла, надпо-
тужні батарейки, більш компактні дисплеї і т.п. Вони мають стійкі
ринки, і ви завжди знаєте, хто буде покупцем і як просувати продук-
цію. З іншого боку, тут вам протидіють величезні конку ренти, що
працюють у цій галузі десятиліттями (а деякі — навіть століттями).

Інші — не мають аналогів на ринку. Самоочисні покриття,
нанотрубки, антибактеріальні наночастинки і скануючі мікроско-
пи мало схожі на все, що було раніше, і тому, з одного боку, не
завжди ясно, кому і як їх запропонувати, а з іншого — ви самі ство-
рюєте новий ринок, на якому поки що нікого немає (якщо, звичай-
но, ви дієте досить швидко і охороняєте секрети своєї новинки).

Тим не менше, продукцію треба якось просувати на ринок. А клі -
єнти дуже консервативні, і за статистикою тільки 6% з них схильні
купувати новинки, а 94% почекають, поки ці 6% всі випробують,
і тоді, може бути, куплять. Але де шукати ці 6%? У кожній галузі
вони свої, а всередині великого підприємства — потенційного клі-
єнта — піди з’ясуй, хто є «інноватором». Добре б просто зібрати всіх
інноваційно налаштованих громадян і показати їм товар, розповів-
ши про його переваги. Але як? Для цього, наприклад, можна вико-
ристовувати спеці ально створений «Наномагазин», в якому кожен
може придбати різну нанопро дукцію для себе і своєї фірми. У тому
ж «Наномагазині» можна придбати різні імпортні нанопродукти.
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РОЗРОБКА, БЕЗПЕКА І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ
В НАНОБІЗНЕСІ

Новіков М. І.
IІ курс, група ХТ-18-1м, 

спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент

Вивчивши всі аспекти майбутнього бізнесу, постарайтеся оці-
нити спектр можливих сценаріїв розвитку подій і відповідно розпо-
діл ймовірності доходів і ризиків. Після цього починається най-
більш творча частина — розробка проектної стратегії. А точніше,
системи стратегій, варіанти яких обмежені лише вашою винахідли-
вістю і діловою етикою. Це може бути як просте кредитування, так
і складна система операцій зі злиття, поглинання, передачі техноло-
гій, створення спільних підприємств і т.п. Кожна стратегія має сис-
тему сценаріїв, за якими можуть розвиватися події (якщо якийсь
параметр контролюєте ви, то його варіації породжують різні страте-
гії, якщо його контролюють сили вам не підвладні, то його варіації
породжують різні сценарії). Суть завдання в тому, щоб на кожен
сценарій, яким повернеться до вас доля, ви мали свою ефективну
стратегію. Зрозуміло, різні стратегії і сценарії виявляються хитрим
чином переплетені. Планування нанобізнесу справа непроста.

Крім індиферентності уряду і убогості законодавства, в Україні
є ще одна проблема, яка заважає розвитку вітчизняної наноіндус-
трії. Нанотехнології ще в роки перебудови були віднесені до техно-
логій подвійного призначення, експорт яких підлягає суворим
обмеженням. Митники використовують такі обмеження для осо-
бистого збагачення, а вчені, розуміючи, що вітчизняну нанопро-
дукцію буде дуже проблематично експортувати, вважають за краще
продати за кордон саму технологію і отримати хоч копійки, але зате
реальні і не залежні від сва вілля чиновників. А український ринок
поки занадто бідний, щоб забезпечити достойний попит на наноп-
родукцію. Законодавство та умови, в яких доводить ся діяти україн-
ському підприємцю, трохи нагадують божевільню.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що зарубіжні конкуренти
українських високотехнологічних компаній докладають зусиль до
того, щоб дане становище справ продовжувало існувати — їм тіль-
ки вигідно ненормальне зростання «мит них витрат», що підвищує
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ціни і відповідно знижує конкурентоспроможність вітчизняних
аналогів їхньої продукції.

Будьте готові передбачити сотні юридичних, конкурентних,
податкових, митних та кримінальних ризиків — і на кожен загото-
вити гідну відсіч. Це не найприємніша частина справи, але об’єк-
тивна ситуація така, що на кон постав лена ваша свобода і навіть
життя. Краще спочатку трохи подумати, ніж потім довго посидіти
або навіки прилягти.

Після того, як інвестиційне рішення прийнято, інвестор най-
імовірніше дору чить вам виконання розробленої вами стратегії.
При цьому активність вашого управління проектом може варіюва-
тися від тихого спостереження до будів ництва наукограду, зміни
місцевої адміністрації та колової оборони до спроб західних і схід-
них конкурентів прикрити ваш проект. Втім, цьому неможливо
навчити тільки за книгами — як і плаванню або бойовому мистец-
тву. Можна тільки розпочати і навчитися самому.

І, нарешті, розробляючи інвестиційні проекти, не забудьте про
птаха удачі. Ед Роберт, винахідник першого персонального
комп’ютера, ніколи не чекав продати більше 800 штук на рік, коли
в 1975 році відправився до банку за кредитом у 65000 дол. США. І тіль-
ки потім він зрозумів, що разом зі своїми партнерами з програмно-
го забезпечення — Біллом Гейтсом і Полом Алленом — вони пере-
бували на старті революції інформаційних технологій.
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СЕКЦІЯ XIV

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

14.3. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

ЗАЛИШКОВИЙ РЕСУРС АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

Докуніхін В. З.
доцент кафедри автомобільного транспорту

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

Наведено питання впливу стану шин на безпеку дорожнього
руху, техніко-експлуатаційні показники використання автомобілів
та розрахунку залишкового ресурсу шин.

The article describes the influence of a condition of tyres on safety of
traffic, technical and operational indicators used cars and calculating the
residual life of tires.

Постановка проблеми. Шини відносяться до висококоштовних
швидкозношуваних елементів автотранспортних засобів. За час стро-
ку служби автомобіля комплект шин замінюється 5–6 разів. На екс-
плуатаційні витрати, які відносяться до шин, приходиться 14–15%
загальних витрат на експлуатацію рухомого складу. Внаслідок техніч-
них несправностей колісного вузла автотранспортного засобу,
основним елементом якого є шина, виникає близько 17% дорожньо-
транспортних пригод (ДТП) від їх загальної, обумовленої технічними
не справностями автомобілів. Ці ДТП мають, як правило, тяжкі на -
слідки. Тому безпека руху автотранспортних засобів набагато зале-
жить від вчасної заміни шин, які втратили свій ресурс.
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У зв’язку з цим проблема комплексного оцінювання стану ав -
томобільних шин на основі сучасних технологій та визначення їх за -
лишкового ресурсу є актуальною, оскільки вчасна заміна шин із за -
лишковим ресурсом, близьким до нульового дозволяє запобігти ДТП.

Аналіз останніх досліджень. Встановлено, що надійність шин
зменшується в основному в результаті механіко-хімічного зношен-
ня протектора. У зв’язку з цим у діючих Правилах дорожнього руху
вказано, що шини підлягають заміні за такими показниками техніч-
ного стану: залишкова висота малюнка протектора менше встанов-
леної нормативної величини; шини мають місцеві пошкодження
(порізи, розриви тощо), що оголюють корд, а також розшарування
каркаса, відшарування протектора та боковин.

Тому в теперішній час стан шин оцінюють тільки за двома да -
ними чинниками без врахування строку експлуатації шини.

Метою роботи є визначення залишкового ресурсу шини на ос -
нові комплексного оцінювання параметрів її стану.

Під час перевезення сільськогосподарських вантажів автомобіль-
ні шини піддаються в основному абразивному спрацюванню і спра-
цюванню при втомленості. Абразивний знос характеризується зрізом
виступів протектора, подряпинами, надривами тощо. Знос при втом-
леності виникає і розвивається на поверхні ниток корда у вигляді трі-
щин, які збільшуються при підвищенні навантаження на шину та її
температури. Раптовий розрив шини під час руху автомобіля може
виникнути також внаслідок її старіння. При тривалому зберіганні
і експлуатації шин відбувається незворотні процеси окислення гуми,
гноїння кордної тканини, виникають тріщини на протекторі та боко-
вині. Гума стає крихкою, міцність її суттєво зменшується.

Залишковий ресурс шини Pз (%) з урахуванням її стану та тер-
міну експлуатації можна розрахувати за формулою:

Рз =100 – Зк, (1)
де Зк — фізичний знос шини на дату контролю,%.

Величина Зк (%) розраховується за формулою:
Зк = (hн –hо) / (hн –hдоп) х 100% + З1, (2)

де hн — висота малюнку протектора нової шини, мм;
hо — залишкова (фактична) висота малюнку протектора шини

на дату оцінки, мм;
hдоп — мінімально допустима висота малюнку протектора згідно

вимог Правил дорожнього руху України мм;
ΔЗ1 — додаткове зношення шини, обумовлене терміном її експ -

луатації, %;

Інноваційні технології розвитку Секція 14.3
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При отриманні за формулою (2) значення Зк >100% фізичний
знос шини приймається рівним 100%. Для відновлених шин висота
малюнка протектора приймається рівною 80% від висоти малюнка
протектора нової аналогічної шини.

Залишкова (фактична) висота малюнка протектора (hо) для
кожної шини визначається як середнє арифметичне значення
вимірів в 4–6 точках середньої частини бігової доріжки протектора
за допомогою глибиноміра, штангенциркуля або розробленої нами
комп’ютерної технології.

Значення мінімально допустимої висоти малюнка протектора
шини (hдоп.) наведені в «Правилах дорожнього руху України».

Додаткове зношення шин З1, обумовлене терміном її екс-
плуатації або зберігання визначається в залежності від цього строку
за залежностями:

2.5% х Тш (при Тш до 2-х років);
7% х Тш (при Тш до 5-и років);
10,8 х Тш (при Тш до 10-и років),
де Тш — термін експлуатації (зберігання) шини, роки.
Для шин, що непридатні для подальшої експлуатації і віднов-

лення, фізичне зношення встановлюється рівним 100%.
Термін експлуатації визначається за датою виготовлення шини

у відповідності з заводською маркою по ГОСТ 4754-80. Для віднов-
лених шин дата відновлення позначається на боковій або плечовій
зоні протектора.

Висновки:
1. Для попередження ДТП, які виникають внаслідок раптових

відмов шин доцільно, щоб служба технічної експлуатації автомобілів
здійснювала за регламентом на основі сучасних технологій контроль
стану шин, розрахунок залишкового ресурсу шин та вчасну їх заміну.

2. При розрахунку залишкового ресурсу доцільно враховувати
не тільки залишкову висоту малюнка протектора шини, а і термін
експлуатації (зберігання) шини.
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ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВІДМОВИ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ 
З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ

Докуніхін В. З.
доцент кафедри автомобільного транспорту

Інженерно-технологічного інституту Університету Україна

Експлуатаційна надійність робочої гальмівної системи велико-
вантажних автомобілів КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, ЗІЛ в першу чергу зале-
жить від технічного стану гальмівних камер з пружинними енерго -
акумуляторами системи Вестінхауз. За показниками експлуатаційної
безвідмовності вони поступаються енергоакумуляторам інших кон-
струкцій, наприклад, автомобілів Магірус-290 і потребують ретель-
ного додержання режимів технічного обслуговування або вдоско-
налення конструкції.

Встановленні нами основні відмови ГКПА можна поділити на
наступні чотири групи: порушення герметичності циліндра енер-
гоакумулятора, руйнування діафрагми гальмівної камери, обрив
гвинтів кріплення ГКПА, пошкодження підп’ятника штока та
диску гальмівної камери.

Порушення герметичності циліндра виникає внаслідок:
– абразивного зношування внутрішньої поверхні циліндра

і ущіль нюючого кільця поршня;
– зношування зовнішньої циліндричної поверхні труби порш -

ня та ущільнення труби;
– руйнування циліндра.
Ми встановили, що абразивні частинки та волога потрапляють

в циліндр ГКПА природнім шляхом в результаті дії робочої та сто-
янкової гальмівних систем.

В процесі розгальмування стоянкового гальма абразивні частин-
ки, закріплюючись між поршнем і циліндром призводять до абра-
зивного зношування останніх. Волога, яка потрапила в циліндр,
призводить до його корозії.

Пошкодження зовнішньої поверхні труби поршня під манжету
може спостерігається в результаті закріплення труби в лещатах при
вивертанні з неї штовхача без використання пластин для губок
лещат із м’якого металу.

Пошкодження труби приводить до руйнування манжети, яка
прилягає до неї і, як наслідок, — до витоку стисненого повітря
з циліндру через ущільнення труби поршня ГКПА.
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Мають місце також випадки пошкодження манжети внаслідок
відсутності на трубі мастильного матеріалу.

Спостерігається руйнування циліндра ГКПА в двох місцях:
у верх ній частині і в середній частині.

При несвоєчасному виявленні поломки корінного листа ресо-
ри уламок листа ресори під час руху автомобіля наносить удари по
циліндру ГКПА, деформує та руйнує його.

Мають місце також випадки руйнування циліндра корінним
листом ресори, якщо його довжина при виготовленні буде більше
встановленої величини.

Обстежувані нами зруйновані діафрагми мали розриви в цен-
тральній частині у вигляді дуг радіусом біля 20–25 мм.

Обстеження кромок пошкоджень діафрагми показує, що діаф-
рагма руйнується її затисненням між двома твердими тілами, одне
з яких (підп’ятник штока) має гостру кромку. При величині вільно-
го ходу штока, яка перевищує величину, встановлену заводом-
виробником тиск на діафрагму збільшується настільки, що підп’ят-
ник штока своєю кромкою розрізає її. Таким чином, основною
причиною руйнування діафрагми є несвоєчасне та неякісне регу-
лювання хода штоку ГКПА.

Другою причиною руйнування діафрагми є її розрізання улам-
ками зруйнованого підп’ятника штока.

Під час руху автомобіля на ГКПА діють сили інерції значної
величини. Вони сприймаються корпусом гальмівної камери та при-
вареними до нього гвинтами кріплення ГКПА.

При несвоєчасній або неякісній підтяжці гайок гвинтів кріп-
лення ГКПА до кронштейнів на них починають діяти збільшені
динамічні навантаження, які призводять до руйнування корпусу
в місцях приєднання гвинтів або відриву гальмівної камери від
кронштейнів.

Пошкодження підп’ятника полягає в деформації опорної
поверхні і порушення її цілісності. В результаті деформації підп’ят-
ник приймає S-подібну форму або руйнується.

Висновки.
1. В результаті проведеного дослідження встановлено чотири

види відмов гальмівної камери з пружинним енергоакумулятором:
порушення герметичності циліндра, руйнування діафрагми галь-
мівної камери, обрив гвинтів кріплення енергоакумулятора, по -
шкодження підп’ятника штока та знос отвору диску гальмівної
камери.
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2. Виявлені закономірності, діагностичні ознаки та механізми
розвитку процесів, які призводять до виникнення відмов гальмів-
ної камери з енергоакумулятором.

3. Встановлена основна причини відмов ГКПА — несвоєчасне
виконання регламентних робіт з технічного обслуговування галь-
мівної системи велико-вантажних автомобілів з гальмівною систе-
мою Вестінхауз.

4. Основною причиною порушення герметичності циліндра
енергоакумулятора є абразивне та корозійно-механічне зношуван-
ня циліндра ГКПА, поршня і ущільнюючого кільця, обумовлене
незахищеністю внутрішньої порожнини циліндра від попадання
вологи і абразивних частинок із оточуючого середовища.

5. Розроблений механізм переміщення абразивних частинок
і вологи із оточуючого середовища в порожнину циліндра ГКПА.

Забруднення проникають в циліндр природнім шляхом при
діючому енергоакумуляторі в результаті різниці тиску в порожни-
нах циліндра і гальмівної камери, яка виникає під час роботи енер-
гоакумулятора.

На протязі експлуатації енергоакумулятора від 1 до 4 років
в по рожнині гальмівної камери накопичується від 20 до 60 грамів
забруднень, а в порожнині циліндра від 2 до 15 грамів забруднень.
До 80% маси забруднень складають абразивні частинки, які по -
трапляють в ГКПА з навколишнього середовища.

6. Пошкодження та руйнування циліндра енергоакумулятора
відбувається від ударів його об деталі підвіски і колеса при послаб-
ленні кріплення енергоакумулятора до кронштейну, а також при
руйнуванні корінного листа ресори зі сторони енергоакумулятора.

7. В результаті вивчення механізму руйнування діафрагми галь-
мівної камери встановлені закономірності зміни діючих на неї сил
в зоні контакту з підп’ятником штоку в залежності від величини
хода штоку. Кут нахилу штоку і опорної поверхні підп’ятника змі-
нюється від 0 до 14 градусів.

автотранспортної галузі України Секція 14.3



ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ
ДІАФРАГМИ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ 

З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ

Докуніхін В. З.
доцент кафедри автомобільного транспорту

Інженерно-технологічного інституту Університету Україна

Аналіз дорожньо-транспортних пригод (ДТП) з тяжкими на слід -
ками, які скоїлись в країні за останні роки свідчить, що основною
причиною їх виникнення є недостатня експлуатаційна надійність
гальмівних систем транспортних засобів. Більша частина вантаж-
них автомобілів, які потрапили в такі ДТП, мають пневматичний
привід гальм. Однією з основних причин відмов робочої гальмівної
системи з пневматичним приводом автомобілів КамАЗ, ЗІЛ, МАЗ,
КрАЗ є пошкодження діафрагми гальмівної камери з пружинним
енергоакумулятором (ГКПА), яка забезпечує роботу двох гальмів-
них систем: робочої та стоянкової.

Діафрагма є самим недовговічним елементом ГКПА. З ураху-
ванням цього Камський автомобільний завод рекомендує заміняти
діафрагми новими через два роки. При втраті герметичності діаф-
рагми хоча б одного ГКПА падає тиск в пневматичному контурі
приводу гальмівних механізмів коліс середнього і (або) заднього
мостів автомобіля.

Сумарна гальмівна сила автомобіля зменшується майже в три
рази. Відповідно зростає гальмівний шлях. Раптова втрата герметич-
ності діафрагмою може призвести до ДТП. Тому питання дослід-
ження та підвищення безвідмовності діафрагм ГКПА є актуальним.

В результаті проведеного нами аналізу відмов гальмівних меха-
нізмів автомобілів КамАЗ встановлено, що причиною пошкоджен-
ня діафрагми є розрізання її кромкою підп’ятника або його уламка-
ми при роботі стоянкової гальмівної системи (СГС).

Про це свідчать характерні сліди пошкодження діафрагми.
При пошкодженні діафрагми можливі дві ситуації.
1. Розрив діафрагми виникає перед початком руху автомобіля.

Про цю відмову водія проінформує вмикання контрольної лампи
падіння тиску в контурі приводу гальмівних механізмів коліс серед-
нього і заднього мостів і ДТП можна запобігти заміною діафрагми.

2. Розрив пошкодженої діафрагми виникає раптово при роботі
робочої гальмівної системи. В цьому випадку імовірність ДТП буде
досить високою.
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Розглянемо умови роботи діафрагми при включенні стоянкової
гальмівної системи. Зусилля від пружини енергоакумулятора до
штоку гальмівної камери передається через штовхач, діафрагму та
підп’ятник. Таким чином, при дії СГС через діафрагму від стисненої
пружини ГКПА до підп’ятника штоку передається зусилля, яке
складає 8...10 кН в залежності від величини ходу штока. Під час сто-
янки автомобіля в міжзмінний період в результаті дії СГС підп’ят-
ник і діафрагма також знаходяться під постійним статичним наван-
таженням. Особливістю ГКПА є відсутність шарнірного зв’язку між
підп’ятником і штоком, що призводить до нахилу підп’ятника від-
носно штовхача при гальмуванні автомобіля. В результаті цього при
включенні СГС місце силового контакту діафрагми з підп’ятником
зміщується з середини до краю останнього, а питомі контактні
напруження, що діють на діафрагму, збільшуються. На підп’ятник
починає діяти згинаючий момент, пропорційний куту його нахилу.
Величина цього моменту може досягати 300 Н·м.

Під дією згинаючого моменту підп’ятник деформується або
руйнується внаслідок малоциклової втоми матеріалу в місці стику
робочої сферичної поверхні з циліндричною.

Із збільшенням величини ходу штока гальмівної камери зрос-
тає кут нахилу підп’ятника. При певній граничній величині ходу
штока діафрагма защемляється і розрізається кромкою підп’ятни-
ка. Це підтверджується формою пошкодження діафрагми.

Уламок зруйнованого підп’ятника при роботі СГС може затис-
нутися між опорним диском та діафрагмою і пошкодити останню.

Таким чином, основною причиною раптового пошкодження
ді афрагми є критичний кут нахилу підп’ятника, обумовлений збіль -
шенням ходу штоку гальмівної камери.

Ми розглянули залежність кута нахилу підп’ятника і кута пово-
роту регулювального важеля від величини ходу штока на прикладі
кінематики дезаксіального кривошипно-шатунного механізму
поршневого ДВЗ. При роботі гальмівного механізму кут нахилу під -
п’ятника може збільшуватися також внаслідок зміщення підп’ят-
ника в отворі опорного диску гальмівної камери та (або) перекосу
ГКПА відносно кронштейну при ослабленні кріплення гальмівної
камери. При максимальному значенні хода штоку кут нахилу під -
п’ятника складає 9,50. Якщо врахувати зміщення підп’ятника в от -
ворі опорного диска і порушення стабільності кріплення ГКПА цей
кут збільшується до 15...180.

Граничне значення кута β нахилу підп’ятника можна визначи-
ти за двома критеріями:
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1. Критичним напруженням, при якому діафрагма руйнується
кромкою підп’ятника.

2. Максимальним згинальним моментом, під дією якого руй-
нується підп’ятник штока, в результаті малоциклової втоми мате-
ріалу. Як показали стендові випробування, такі дефекти наступа-
ють, якщо величина ходу штока перевищує допустиму. Проведені
нами дослідження свідчать, що ресурс підп’ятника може зменшува-
тися внаслідок порушень технології його виготовлення, особливо
при виготовленні підп’ятника в умовах автотранспортних підпри-
ємств при ремонті ГКПА.

Висновки:
Для підвищення безвідмовності діафрагми необхідно:
– не допускати, щоб при експлуатації хід штока перевищував

граничну величину, рекомендовану заводом-виробником, тобто
вчасно обслуговувати ГКПА.

Для цього в умовах інтенсивного зношення гальмівних меха-
нізмів слід зменшити періодичність контролю та регулювання
величини ходу штока;

– забезпечувати суворе дотримання рекомендацій заводу-
виробника щодо заміни діафрагми через кожні два роки експлуата-
ції автомобіля;

– своєчасно контролювати і підтягувати гайки болтів кріплен-
ня ГКПА до кронштейнів;

– внести в конструкцію автомобіля зміни щодо сигналізації
про граничний хід штоку ГКПА;

– для зменшення контактних напружень, які діють на діафрагму
при критичних кутах його нахилу доцільно змінити конструкцію ГКПА.

ОГЛЯД МІСЦЯ ТА СКЛАДАННЯ СХЕМИ 
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ (ДТП)

Єрмакович М. Є.
група АТ-17-1 мс

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., 

доцент кафедри автомобільного транспорту

Наведено правила огляду місця та складання схеми дорожньо-
транспортної пригоди.

Inspection of the place and drawing up of the scheme of road acci-
dent (road accident)
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ДТП виникає в результаті порушення нормального функціону-
вання системи «водій — транспортний засіб — дорога — середови-
ще руху». Визначення стану даної системи та зв’язків між ними, по -
р ушення яких привело до ДТП, потребує спеціальних знань з науки
і техніки.

Найбільш об’єктивну доказову інформацію про ДТП можна
отри мати в результатві огляду місця пригоди та транспортних засобів.

До завдань огляду місця ДТП відносяться визначення, фікса-
ція, вилучення слідів, інших речових доказів, їх попереднє дослід-
ження, визначення обставин пригоди тощо.

Під час складання схеми ДТП необхідно дотримуватися наступ -
них вимог:

– на схемі пригоди повинні бути графічно відображені та
зафіксовані такі об’єкти:

– ділянка дороги, де сталася ДТП;
– відносно сталі орієнтири, до яких на схемі здійснена прив’яз-

ка об’єктів та слідів;
– транспортні засоби, які брали участь у ДТП, координати їх

розміщення щодо елементів проїзної частини та сталих орієнтирів;
– сліди коліс транспортних засобів: їх розміщення щодо еле-

ментів проїзної частини; довжина від їх початку до кожного колеса
транспортного засобу з показом розривів; довжина слідів на ділян-
ках з різним покриттям або з різнорідним станом покриття;

– інші сліди та предмети, що стосуються пригоди: розміщення
частин та об’єктів (уламки кузова, частинки фарби, уламки скла,
осипання ґрунту, сліди рідини та ін.), які відокремились від транс-
портного засобу щодо елементів проїзної частини, транспортних
засобів; площа розсіювання уламків скла, осипання ґрунту тощо;

– координати місця зіткнення, наїзду та інших відносно стій-
ких орієнтирів; — ширина проїзної частини разом з роздільними
смугами; — ширина тротуарів, узбіччя, профіль кювету;

– радіус кривої в плані (повороту);
(у випадку відсутності проектної документації на ділянку доро-

ги, радіус кривої в плані (R) визначають безпосередньо на місце-
вості за допомогою «Методики оцінки основних експлуатаційних
покажчиків дороги».

Для цього по зовнішній кромці проїзної частини (вимірювання
по внутрішній кромці можуть дати неточні значення радіуса через по -
ширення проїзної частини) в межах кривої в плані фіксуються до віль -
но вибрані точки А і В — так, щоб величина хорди (С), яка проходить
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через точки A і В, була не меншою 20 м (для цього звичайно викорис-
товують рулетку або відрізок мотузки визначеної довжини).

Точки слід вибирати ближче до центральної частини кривої,
так як на початку і в кінці кривої радіус заокруглення збільшений
для забезпечення комфортних умов переходу від прямолінійного
руху до руху по кривій у плані.

За відомої величини С та виміряному рулеткою або лінійкою
перпендикулярі (Z), який проведено з середини хорди до перетину
з кривою, обчислюють радіус (R) за відповідною формулою.

За величину радіуса кривої приймається середнє значення, об -
числене за результатами 3–5 вимірів.

Наприклад, довжина хорди С дорівнює 20 м, відстань Z при
вимірюванні склала 0,5 м. Тоді згідно розрахунків за відповідною
формулою радіус кривої R становить 100 м).

– розміри ділянок з різнорідним покриттям;
– розміри ділянок з різнорідним станом дорожнього покриття;
– розміри та розміщення дефектів дорожнього покриття;
– розміщення дорожньої розмітки;
– розміщення світлофорів, дорожніх знаків та інших засобів

технічного регулювання дорожнього руху;
– розміщення шлагбауму, засобів сигналізації, дорожніх знаків

на підході до залізничного переїзду;
– повздовжній та поперечний ухил проїзної частини;
– коефіцієнт зчеплення коліс автомобіля з дорожнім покрит-

тям, у т. ч. з різнорідним.

«ЛОГІСТИКА» 
ЧИ «УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ»?

Кирилюк М. С.
група АТ-18-1

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільного

транспорту Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Наведено історію, роль та можливість зайнятості в логістиці
фахівців з інвалідністю.

The history, role of logistics and the work of people with disabilities
are presented.

Поняття «логістика» прийшло до нас з Давньої Греції, де воно
означало «мислення, розрахунок, доцільність». Від греків цей тер-
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мін перейшов до римлян, які розуміли його як «розподілення про-
дуктів харчування». У Візантії логістику вважали способом органі-
зації постачання армії та управління постачанням.

Французький вчений А.Жоміні на початку ХІХ століття, а за
ним і Військовий енциклопедичний лексикон (1850) трактували
логістику як «науку про управління перевезеннями, планування і по -
стачання військ».

На початку ХХ століття логістика була признана як військова
наука, а у 60-х роках ХХ століття — як сфера бізнесу.

У теперішній час логістика широко використовується у всьому
світі та, як вважають економісти, без рішення логістичних задач
неможливо перемогти в конкурсній боротьбі.

При формуванні логістики у бізнесі можна виділити чотири етапи.
1-й етап (1920–1950) — фрагментаризація.
Характеризується тим, що на підприємствах та фірмах у цей

період вже існують фрагменти логістики — закупки, складування,
транспортування, експедиторська діяльність, обслуговування спо-
живачів тощо.

2-й етап (1958) — становлення логістики.
Характеризується спадом світової економіки, який привів до

зростання витрат, зменшення прибутку.
Тому бізнес почав шукати більш ефективні системи контролю

за витратами, що призвело до формування логістики як самостій-
ної складової частини бізнесу.

3-й етап (1970) — розвиток. Він пов’язаний із формуванням
фундаментальних принципів бізнес-логістики, які сприяли узгод-
женню попиту та пропозиції.

4-й етап (1980)-інтеграція. Цей етап пов’язаний з інтеграцією
логістичних функцій фірм та їх партнерів у логістичному ланцюзі.

Слід відмітити, що існує безліч трактовок поняття «логістика».
Але всі вони не характеризують кінцевий результат цієї галузі.
Наприклад, якщо ми характеризуємо автотранспортну галузь, ми
кажемо: автотранспортна галузь — наука і мистецтво створення
автомобіля, оскільки автомобіль є її кінцевим результатом.

Що ж є кінцевим результатом логістики? На наш погляд, таким
результатом являється матеріальний потік, який забезпечує достав-
ку продукції споживачу «точно в строк», тобто в певний день, час
і в певній кількості. Тому визначення логістики повинно будувати-
ся отже на цій тезі.

З урахуванням цього Ю. М. Неруш пропонує наступне визна-
чення: логістика — наука про мистецтво планувати, організовувати,
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створювати умови мотивації а також контролювати просування
матеріального потоку.

Одразу виникає два запитання: чому наука? Чому мистецтво?
Наука — це система знань про закономірністі розвитку природи,
суспільства та мислення, а також окремої галузі (логістичної) таких
знань. Мистецтво — уміння, майстерність, знання діла. Ці поняття
пов’язані і з логістикою. Тому логіст для ефективного управління
матеріальним потоком повинен використовувати свою майстер-
ність, теоретичні знання, практичні навички, а також свій інтуїтив-
ний творчий підхід до рішення стратегічних, тактичних завдань та
проблем у галузі руху продукції споживачу, тобто просування мате-
ріального потоку від виробника або складу до споживача.

Концепція (принцип) логістичної системи пов’язана з управ-
лінням матеріалами (постачанням) та управлінням розподіленням
(збутом).

Одна з особливостей принципу логістики полягає в тому, що
вона не тільки приділяє увагу інтеграції видів діяльності, які відно-
сяться до різних функцій підприємництва, але при прийнятті рішен-
ня об’єднає їх. Наприклад, в компаніях, де відсутня логістична сис-
тема, відповідальність за запаси може бути функцією виробництва,
а транспортування — функцією розподілення. При вирішенні пи -
тань, пов’язаних з запасами, можуть не прийматися до уваги транс-
портні проблеми. У логістичній системі усі види діяльності взаємо-
пов’язані. При прийнятті рішення повинні бути враховані як
не гативні так і позитивні сторони різних функціональних галузей.

Фахівець з інвалідністю може приймати участь у забезпеченні
функціонування будь якої із наведених вище галузей, виконуючи
(можливо на дому) високоінтелектуальну роботу з реалізації техніч-
них, технологічних та інформаційних аспектів логістичної системи
доставки вантажів: вибір та оптимізація рухомого складу, розробка
раціональних маршрутів, участь у роботі підсистем інформації про
стан вантажів, контроль їх руху, забезпечення координації роботи
транспортно-технологічних систем, страхування, попутне заванта-
ження автомобілів, участь у проектуванні транспортного процесу
доставки специфічних вантажів тощо.

За рахунок удосконалення логістичної системи можна запро-
понувати краще обслуговування або зменшення ціни, що сприяє
залученню додаткових клієнтів. Фірма втрачає клієнтів, коли не
забезпечує доставку товару, особливо швидкопсувного у визначе-
ний угодою термін. Наприклад, клієнти фірми «Вулворт» (система
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супермаркетів США) стверджують, що можливість організації
швидкого постачання ціниться ними більше, ніж популярність
товарного знаку компанії — постачальника.

При вивченні логістики в теперішній час використовують два
терміна: «логістика» і «управління ланцюгом постачань». Деякі
ведучі фахівці з логістики досліджували аспекти логістики й управ-
ління ланцюгом постачань. Наприклад, Д.Бауерсокс вважає, що ці
аспекти необхідно розглядати як синоніми. Гридвуд стверджує: «…
якщо ми проаналізуємо те, що експерти називають управління лан-
цюгом постачань, то виявимо, що фактично вони говорять про
логістику, але під впливом вимог нинішнього десятиліття обирають
варіант «управління ланцюгом постачань».

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПРО ПІЛЬГИ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кирилюк М. С.
ІІ курс, група АТ-18-1

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., 

доцент кафедри автомобільного транспорту

Наведено зміни та доповнення до ПДР України стосовно лю -
дей з інвалідністю.

Amendments to the Road Traffic Rules of Ukraine for People with
Disabilities are given.

Постановами Кабінету Міністрів України №883 від 10.11.2017,
№860 від 15.11.2017 і №553 від 11.07.2018 у Правила дорожнього ру -
ху України (ПДРУ) внесено ряд суттєвих змін і доповнень з метою
підвищення статусу та безпеки дорожнього руху людей з інвалідніс-
тю, а саме: «Водії зобов’язані бути особливо уважними до таких
категорій учасників дорожнього руху, як …особи, які рухаються
в кріслах колісних… бути особливо обережними до осіб з явними
ознаками інвалідності».

Яким терміном доповнені ПДРУ?
«ПДРУ доповнені новим поняттям «Крісло колісне». «Крісло

колісне — спеціально сконструйований колісний засіб, який при-
значений для руху на дорозі осіб з інвалідністю або осіб, які відно-
сяться до маломобільних груп населення. Крісло колісне має
щонайменше двоє коліс та обладнується двигуном чи приводиться
в рух мускульної силою людини. Особа, яка рухається в кріслі
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колісному — особа з інвалідністю або особа, яка відноситься до
інших маломобільних груп населення і самостійно рухається на
дорозі в кріслі колісному».

Чи має людина з інвалідністю статус пішохода та учасника
дорожнього руху?»До пішоходів прирівнюються особи, які руха-
ються в кріслах колісних без двигуна, …везуть дитячу коляску чи
крісло колісне. Особа, яка рухається в кріслі колісному є учасником
дорожнього руху».

Який додатковий документ повинен мати водій з інвалідністю?
«У разі встановлення на транспортному засобі розпізнавального знака
«Во дій з інвалідністю» — водій повинен при собі мати документ, що
підтверджує інвалідність водія або пасажира (крім водіїв з явними
ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними
ознаками інвалідності)». Чи зобов’язаний водій з інвалідністю на авто-
мобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки користуватися ними
і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки?
«Водій зобов’язаний на автомобілях, обладнаних засобами пасивної
безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не пе -
ре возити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозво ля -
ється не пристібатися водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні
особливості яких заважають користуватися ременями безпеки».

Чи може водій з інвалідністю відступати від вимог деяких
дорожніх знаків? «Водій з інвалідністю, що керує мотоколяскою або
автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком «Водій з інва-
лідністю», або водій, що перевозить пасажира з інвалідністю, може
відступати від вимог дорожніх знаків 3.1 «Рух заборонено», 3.2 «Рух
механічних транспортних засобів заборонено», 3.35 «Стоянку забо-
ронено», 3.36 «Стоянку заборонено в непарні числа місяця», 3.37
«Стоянку заборонено в парні числа місяця», 3.38 «Зона обмеженої
стоянки», а також знака 3.34 «Зупинку заборонено» за наявності
ним таблички 7.18 «Крім інвалідів». «Водієві забороняється корис-
туватися розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю» за відсут-
ності у водія чи пасажира документів, що підтверджують інвалід-
ність (крім водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які
перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності».

Як повинні розташовуватися на проїзній частині під час руху
особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна?

«Особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна і ство-
рюють перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатися по
краю проїзної частини в один ряд. Особи, які рухаються узбіччям
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чи краєм проїзної частини в кріслах колісних без двигуна, повинні
пересуватися в напрямку руху транспортних засобів». «У разі
зупинки чи стоянки транспортних засобів в місцях, де дозволено
зупинку, стоянку чи паркування лише водіям, які перевозять паса-
жирів з інвалідністю, пасажир на вимогу поліцейського повинен
пред’явити документи, що підтверджують інвалідність (крім паса-
жирів з явними ознаками інвалідності)».

Чи дозволяється в’їзд у пішохідну зону водіям з інвалідніс-
тю?»У пішохідну зону в’їзд дозволяється автомобілям (мотоколяс-
кам), позначеним розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю»,
якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять паса-
жирів з інвалідністю. Якщо до об’єктів, розташованих на цій тери-
торії, є інші під’їзди, водії повинні користуватися лише ними». Які
застосовують нові таблички до дорожніх знаків? «Табличка 7.17
«Особи з інвалідністю». означає, що дія знака 5.38 «Місце для сто-
янки» поширюється лише на мотоколяски і автомобілі, на яких
установлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» відповід-
но до вимог цих правил». «Табличка 7.18 «Крім осіб з інвалідністю».
Означає, що дія знака не поширюється на мотоколяски і автомобі-
лі, на яких установлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідніс-
тю» відповідно до вимог цих Правил. Застосовується із знаками 3.1
«Рух заборонено», 3.34 «Зупинку заборонено», 3.35 «Стоянку забо-
ронено», 3.36 «Стоянку заборонено в непарні числа місяця», 3.37
«Стоянку заборонено в парні числа місяця», 3.38 «Зона обмеженої
стоянки»«. Яка застосована нова дорожня розмітка? «Дорожня роз-
мітка 1.30 — показує місця стоянки транспортних засобів, які пере-
возять осіб з інвалідністю чи на яких установлено розпізнавальний
знак «Водій з інвалідністю». Яка впроваджується адміністративна
відповідальність за зупинку чи стоянку транспортних засобів на
місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками чи дорож-
ньою розміткою лише для транспортних засобів, якими керують
водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб інвалідністю?

«Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що
позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою роз-
міткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних
засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять
осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само
створення перешкод водіям з інвалідністю тягне за собою штраф
у розмірі від 60 НМДГ (1020 грн) до 100 НМДГ (1700 грн)».
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НЕЗВИЧАЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОВИНКИ 
У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА АВТОМОБІЛІВ

Кирилюк М. С.
ІІ курс, група АТ 18-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: створення нового транспорту є актуальною
задачею у галузі науки та техніки, оскільки дає змогу знизити трав-
матизм на автомобільних дорогах, спросити працю професійних
водіїв, надати можливості транспортування вантажів у потенційно
небезпечних місцевостях.

Мета:дослідження новітніх технологій у автомобілебудуванні.
Основний матеріал: об’єм грошей, який обертається в автомо-

більній індустрії, дозволяє багатьом компаніям заробляти опера-
тивно розробляти і впроваджувати новітні технології. Це стосуєть-
ся не лише моторів і коробки передач, але й багатьох інших
елементів сучасного автомобіля.

Скоро у автомобілях почнуть активно використовуватися:
– автопілот та автоматизовані протоколи паркувальних місць.
– доповнена реальність й система контролю стану водія. На

теперішній час існують Google Glass, залишилось лише дочекатись,
коли їм знайдуть певне застосування. Контроль стану водія забезпе-
чується за допомогою спеціального браслета і відстежування манев-
рів автомобіля і порівняння даних зі звичайною поведінкою водія.

Деталі кузова, які накопичують струм від сонця. Розробкою тех -
нології зайняті Volvo. Проблемою є те, що на даний момент соняч-
ні панелі занадто дорогі, неефективні та вкрай крихкі.

Також вже існують адаптивні фари. Фари, підключені до
комп’ютеру, який може виміряти кут повороту, швидкість руху
автомобіля та врахувати погодні умови. В розробці технології успі-
хів добилась компанія Ford, яка обіцяла у найближчий час впрова-
дити адаптивні фари у свій модельний ряд.

Електронні двигуни без використання рідкоземельних елемен-
тів дозволять значно знизити вартість та виробництво таких мото-
рів та електромобілів.

Система автоматичного виклику оперативних служб при
дорожньо-транспортній пригоді. На теперішній час у Європі поча-
ли випробовувати систему, яка сама викликає швидку допомогу та
поліцію на місце дорожньо-транспортної пригоди.
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Шини, які не потребують накачування. Інженерне бюро Brid -
ge stone вже створило шини з внутрішніми опорами з полімерів. За
ними не потрібен такий ретельний догляд, як за звичайними.

Висновок: автомобілебудування весь час розвивається і задо-
вольняє найвибагливіші потреби автолюбителів. Проте, який би не
був автомобіль, його основним призначенням залишається незмін-
ним — безпечне та комфортне перевезення з найменшими ресур-
сними затратами та забрудненням навколишнього середовища.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Левадний Д. М.
IV курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач

Для належного керування дорожнім рухом використовують ме -
тоди автоматичного і автоматизованого регулювання, яке має від-
повідати вимогам утримання технічних засобів регулювання дорож -
нього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів, зокрема:

1. Розмір, форма, фотометричні, колометричні характеристики,
маркування, виконання та розміщення дорожніх знаків, а також
розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати
вимогам ДСТУ 4100:2014 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні.
Загальні технічні умови. Правила застосування» та ДСТУ 2587:2010
«Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні
вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

2. Характеристики дорожніх світлофорів, світлової сигналізації
і табло зворотного відліку часу, що встановлюються на вулично-
дорожній мережі населених пунктів, їх конструкція, застосування,
розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ 4092-2002 «Безпе -
ка дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги,
правила застосування та вимоги безпеки».

Автоматично зворотний зв’язок може здійснюватися спеціаль-
ним обладнанням збору інформації — детекторами транспорту.
Інформація вводиться в обладнання автоматики, і за результатами
її обробки ці обладнання визначають режим роботи світлофорної
сигналізації або дорожніх знаків, здатних за командою міняти своє
значення (керовані знаки). Такий процес одержав назву гнучкого
або адаптивного керування.
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Перше покоління — розрахунок керуючих параметрів і введен-
ня їх до дорожніх контролерів, а пізніше і до зональних контролерів
АСКДР, виконуються вручну.

Друге покоління — розрахунок керуючих параметрів автомати-
зований на комп’ютерах зональних контролерів, проте введення їх
до дорожніх контролерів виконується вручну.

Третє покоління — розрахунок керуючих параметрів і введення
їх до контролерів АСКДР автоматизовані, також можлива реаліза-
ція керування з прогнозом динаміки транспортних потоків.

Четверте покоління — керування дорожнім рухом автоматичне
у реальному часі, коли за допомогою детекторів транспорту забез-
печується збір інформації на контролери, а адаптивні керуючі про-
грами перемикають світлофори перехресть, залежно від реального
стану транспортних і пішохідних потоків.

Отже, сучасні засоби керування дорожнім рухом передбачають
техніко-економічні характеристики, безпеки руху, надійність вико-
нання графіків руху та доставки товарів.

СТАН АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Лисенко Є. М.
IV курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач

Основними частинами дороги є:
1. Земельне полотно, яке облаштовують в насипах або у виїмках.
2. Дорожній одяг.
3. Дорожні споруди — мости, труби, шляхопроводи, тунелі та

підпірні стінки, повністю або частково замінюють земельне полот-
но при перетині дорогами річок, ярів, гірських хребтів і при прохо-
ді дороги по косогору.

У відповідності до законодавства України, дороги загального
користування можна класифікувати наступним чином:

1. За структурою мережі автомобільних доріг загального корис-
тування:

– місцеві, які складають 117,6 тис. км (районного значення —
67,9 тис. км; обласного значення — 50 тис. км);

– державні, які складають 52 тис. км (територіального значен-
ня — 28,3 тис. км; регіонального значення — 10 тис. км; національ-
ного значення — 4,8 тис. км; міжнародного значення — 8,6 тис. км).
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2. За типами покриттів дороги загального користування розпо-
діляються:

– асфальтобетоні — 55 тис. км (34%);
– білі щебеневі, гравійні — 25,9 тис. км (16%)4
– бруківки — 8,5 тис. км (5%);
– цементобетонні — 2,9 тис. км (2%);
– чорні шосе — 71,7 тис. км (43%).
На сьогодні, майже 90% доріг загального призначення, перебу-

вають у незадовільному стані, що стає причиною багатьох дорож-
ньо-транспортних пригод (травмування та загибель всіх учасників
дорожнього руху).

Крім, вищезазначених доріг загального користування, для
пересування транспортних засобів різного призначення, слід вклю-
чити штучні споруди та мостові переходи. На території України
нараховується 16191 міст, з яких тільки 7471 відповідає діючим нор-
мам та Європейським стандартам, а 1865 мостових переходів потре-
бує негайного ремонту.

Отже, дороги загального користування на території України
(169,6 тис. км) не відповідають сучасним вимогам як за міцністю
(39,2%), так і за рівністю (51,1%). На нашу думку, тільки належне
фінансування та впровадження сучасних технологій відновлення та
ремонту доріг, буде сприяти зменшенню дорожньо-транспортних
пригод.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Нагірний В. В.
IV курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач

Плануючи поїздку до країн європейського Союзу на транспор-
тному засобі, необхідно ретельно ознайомитись з діючими прави-
лами дорожнього руху для конкретної країни, які необхідно буде
перетинати під час руху.

Різниця в правилах дорожнього руху України та Європи не -
значна, оскільки багато країн приєднались до Венеціанської кон-
венції про дорожній рух, яка була прийнята у 1968 році, а також слід
зважати на додаткову конвенцію про дорожні знаки та сигнали, які
практично не відрізняються від Європейських.
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Слід також врахувати наступні особливості руху по Європі:
1. В якості знака, який передбачає прохання поступитись доро-

гою, використовувати вмикання лівого поворотнику, а не мерехтін-
ня дальнього світла, як іноді відбувається в Україні.

2. На дорожніх шляхах з декількома рядами, слід рухатись у край -
ньому правому ряду, а при зміні ряду дозволено з тільки з метою
випередження. При цьому їхати у більш лівому ряді можна тільки 1 км.

3. На червоний сигнал світлофору можливо повертати право-
руч, навіть якщо не горить додаткова секція, тільки перед цим
необхідно пропустити учасників руху з інших направлень.

4. Дорожні правила Європи не передбачають різниці між по -
няттями «обгін» та «випередження», тому при наявності знаку, «об -
гін заборонено», випережать машини не варто. Крім того, на при-
міських трасах неможна випереджати по правій полосі.

5. Номер екстреної допомоги по всій Європі — 112.
6. На 72% дорогах у світі прийнято правосторонній рух (черво-

ним), а лівосторонній (синім) — на 28% (Великобританія, Ірландія
та Мальта).

7. Переважно у всіх європейських країнах вимоги до швидкіс-
ного режиму співпадають. Обмеження по швидкості в межах насе-
леного пункту в середньому 50 км/год, за містом — 90 км/год, на
швидкісних автострадах — близько 120 км/год, але є виключення,
тому перед виїздом слід чітко ознайомитись зі швидкісним режи-
мом руху. Штрафи за перевищення швидкості в кожній з країн
Європи коливаються від 300 євро.

8. Європейські правила дорожнього руху зобов’язують водіїв
ма ти світловідбиваючи жилети (колір для держав різний), які слід
одягати під час виходу на трасу, обочину чи проїзну частину. Від -
сутність жилету передбачає штраф (залежить від держави).

9. Використання антирадарів, а також протитуманних фар при
нормальних погодних умовах в більшості країн Європи заборонено
та веде до штрафних санкцій (у середному від 20 до 60 євро).

10. Використовувати сигнал клаксону лише в екстремальних
ситуаціях.

11. Розмови по телефону суворо заборонені, лише при вико-
ристанні Hands free або гучному зв’язку.

Отже, правила дорожнього руху в країнах Європейського Сою -
зу мають ряд специфічних вимог, тобто кожен водій повинен уваж-
но, з особливою обережністю, керувати транспортним засобом.
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ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНОТРОНІКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ 
ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Петренко Т. В.
ст. викладач кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Якимчук М. В.

док. т. н., професор Національного університету харчових технологій

Підготовка фахових молодших бакалаврів для автомобільних
підприємств передбачає зміну навчальних планів та робочих про-
грам у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», оскіль-
ки набір на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціа-
ліст» з цього року буде відмінено.

Структура навчання фахових молодших бакалаврів включає ос -
новні та вибіркові дисципліни, що сприяє фундаментальному на -
бутті знань, умінь та навичок як з окремих дисциплін, так і у взає-
мозв’язку з іншими дисциплінами.

Зокрема, вивчаючи спеціальні дисципліни, фахові молодші
бакалаври можуть реалізувати свою підготовку під час ознайомчої,
навчальної, виробничої та технологічної видів практик.

Одною з нових та спеціальних дисциплін є механотроніка, яка
з’явилась в навчальному процесі нещодавно. Механотроніка — га -
лузь науки та техніки, присвячена створенню та експлуатації ма -
шин із комп’ютерним керуванням рухом, яка базується на знаннях
у царині електромеханіки, електроніки, мікропроцесорної техніки,
автоматики та ІТ-технологій.

Враховуючи розвиток автомобільної галузі, проєктування та
ви вчення механотронних систем сучасних автомобілів, фахові
молодші бакалаври повинні знати та вміти здійснювати:

– управління двигунами різного типу;
– роботу противобуксовочної та антиблокувальної систем;
– роботу систем курсової стійкості автомобіля та системи ста-

білізації руху;
– управління роботою підвіски;
– управління системою навігації тощо.
На рівень оптимізації завдання управління впливають — рівень

механотронізації цих систем автомобіля, а також їх спрямування та
синергетичного складання елементів автомобіля як єдиної структури.
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Мехатронізація сучасного автомобільного двигуна забезпечила
оптимізацію керування його технічними, економічними та еколо-
гічними показниками.

Технічні показники — момент, частота обертання колінчатого
валу, тиск і температура в системах паливоподачі, надування, зма-
щення, охолодження, вміст кисню у відпрацьованих газах, а також
взаємозв’язок і іншими технічними показниками автомобіля.

Таким чином, вивчення елементів механотроніки при підготовці
фахових молодших бакалаврів є невід’ємною складовою навчального
процесу. Це також сприяє закріпленню та міждисциплінарному зв’яз-
ку з урахуванням технологій розвитку автомобільних підприємств;
розробці нових методів і засобів управління автомобіля, але й зовніш-
ніх засобів комунікації та інформатизації транспортних систем.

ПОЯВА БЕЗПІЛОТНИХ АВТОМОБІЛІВ — 
НОВА ЕРА В РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Прокопенко А. І.
III курс, група АТ-17-1мс, спеціальність «Автомобільний транспорт»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: перспектива появи безпілотних автомобілів
стала справою найближчого часу.

Мета: метою дослідження є аналіз наслідків розвитку автопіло-
ту у майбутньому.

Основний матеріал:
Що робить автопілот? Автопілот виконує функції водія у пов -

ному його обсязі, та навіть більше, завдяки камер, сенсорів, датчи-
ків та навіть радарів від яких він отримує інформацію про навко-
лишній стан у реальному часі, та оперує цими даними з великою
швидкістю та відкликом, що дає перевагу у контролі ситуації на
дорозі, що недоступно водію. Також у автопілота може бути режим
«безпечного водіння» що дає змогу автомобілю уникнути ДТП навіть
під час керування водієм. Також є очевидним фактом те, що заторів
стає все більше, причина котрих є дорожньо-транспортні пригоди
та не оптимізований і не рівномірний рух великої кількості автомо-
білів. Безпілотні автомобілі будуть мати зв’язок між собою через
швидкісний інтернет що дасть змогу «спілкуватися» між собою, для
рішення найоптимальнішого шляху.
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Основною перевагою безпілотних автомобілів — це відсутність
людського фактора, який являється здебільшого причиною дорож-
ньо-транспортних пригод, тому зміна кількості безпілотних машин
також вплине і на безпеку дорожнього руху.

На разі передовою компанією в автопілоті є компанія Tesla, та
з невеликим відставанням Nissan, BMW, Mercedes, Toyota, Volvo та
Audi. На сьогоднішній день статистика потрапляння автомобілів
з автопілотом в дорожньо-транспортні пригоди, а це, якщо брати
компанію Tesla, одне ДТП на 5,26 млн км з активним автопілотом,
є гарним результатом та показником переваги «комп’ютерного
мозку», коли при повному керуванні водія цей шлях становить
2,27млн км. Нажаль наразі головною перешкодою просування та
користування автопілота є страх оточуючих до технологій такого
характеру, та обмеження в законах на передачу повного управління
автомобілем комп’ютеру.

Висновок: розвиток сучасних технологій, особливо цифрових
сервісів, найближчим часом призведе до зникнення ряду професій,
у тому числі і водіїв, і зробить із професії водія просто хоббі.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Удовенко О. М.
IV курс, група ЗАТ-16-1

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільного

транспорту

Наведено заходи дорожнього руху щодо полегшення отриман-
ня послуг і благ водіями в тому числі водіями з інвалідністю.

Traffic measures to facilitate the provision of services and benefits to
drivers with disabilities are outlined.

Заходи розроблені нами на основі системного підходу. Тобто
обмеження та альтернативні дозволи розглядаються у сукупності
в інтересах людини. Ми виходимо з того, що поїздка мешканця міста
або села, у тому числі людини з інвалідністю, на будь-якому виді
транспорту сама по собі не задовольняє її певну потребу. Вона лише
створює передумови для задоволення цієї потреби. Попит на транс-
портні послуги визначається попитом людини на отримання доступ-
них благ. Тому поїздку доцільно розглядати не як самостійне благо,
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а як витрату ресурсів, необхідних для придбання цих благ. На цій
основі можна сформулювати два протиріччя споживчого вибору на
ринку транспортних послуг: — отримання вигоди або блага, доступ
до якого відкривається людині тільки в результаті здійснення поїз-
дки; — сумарні витрати часу й коштів споживача на здійснення поїз-
дки. Для отримання очікуваної вигоди (блага) людині з інвалідністю
необхідно виконати такі дії: — прийняти рішення про поїздку; —
вибрати пункт призначення та час відправлення; — отримати інфор-
мацію про наявність біля пункту призначення вільних місць для сто-
янки. Сумарні витрати часу та коштів будуть залежати від: — виду
транспортного засобу; — відстані, маршруту їздки; — часу, який
витрачається на їздку; — штрафних санкцій за свідоме порушення
вимог ПДР (наприклад, правил паркування, створення аварійної
ситуації тощо). Розглянемо детально вплив на час та вартість поїздки
одного з основних чинників підвищення інтенсивності дорожнього
руху — обмеження зупинки й стоянки транспортних засобів на про-
їзній частині центральної вулиці населеного пункту. Дорожня мере-
жа населених пунктів України історично була сформована в основ-
ному при досить низькому рівні автомобілізації. Тому в теперішній
час кількість місць для зупинки й стоянки явно недостатня для роз-
міщення автомобілів та інших транспортних засобів біля об’єктів
отримання благ. В результаті водії вимушені паркувати автотранс-
портні засоби (АТЗ) на крайній правій смузі дороги. Відомо, що
в умовах великої інтенсивності руху це призводить не тільки до ско-
рочення пропускної спроможності дороги внаслідок зменшення
кількості смуг, доступних для руху, а і до зниження безпеки руху при
паркуванні АТЗ. При високій інтенсивності руху автомобілі, що
заїжджають й виїжджають з місця такої парковки, створюють суттє-
ві перешкоди для руху АТЗ на інших смугах. Внаслідок не тільки
значно підвищується час, по в’язаний із заїздом на місце паркування
(виїздом з нього), а і виникає ряд конфліктних або навіть аварійних
ситуацій, які можуть привести до дорожньо-транспортної пригоди
(ДТП). Ми пропонуємо заборонити на дорогах міста з інтенсивним
рухом зупинку й стоянку АТЗ окрім маршрутних, таксі, автомобілів
та інвалідних крісел, позначених знаком «Людина з інвалідністю».

Для створення умов для безперешкодного отримання населен-
ням певних благ пропонуємо побудувати в безпосередній близькості
від будівель, де люди отримують блага, спеціальні майданчики для
стоянки автомобілів й крісел інвалідних. Це стосується ринку, мага-
зинів, поліклінік, лікарень, шкіл, бібліотек, готелів, пошти, аптек

328

Секція 14.3 Інноваційні технології розвитку  



329

тощо. Майданчики повинні бути доступні для заїзду і розташовані
поза проїзною частиною дороги. Водій з інвалідністю буде мати
можливість паркувати транспортний засіб там, де це йому зручніше.
Реалізація цього заходу дозволить людині з інвалідністю не тільки
скоротити час, який він витрачає на поїздку для отримання спожив-
них послуг (благ), а і суттєво підвищити пропускну здатність дороги
(до 30% та відповідно й витрати на поїздку); суттєво скорочується
кількість аварійних ситуацій. Розглянемо вплив різних чинників на
підвищення пропускної спроможності вулично-дорожньої мережі
(ВДМ) на прикладі міста Мена Чернігівської області: вдосконалення
організації дорожнього руху (ОДР) — від 5до 20%; — обмеження руху
певних категорій АТЗ — від 20 до 30%; — обмеження зупинки і сто-
янки АТЗ на проїзній частині дороги — від10 до 30%; — створення
інфраструктури для руху громадського пасажирського транспорту —
від 4 до 30%; — заходи у сфері містобудування — від 15до 35%; —
обмеження руху транзитного вантажного транспорту через місто —
від 20 до 40%; — створення інфраструктури для більш широкого за сто -
сування велосипедного руху. В теперішній час через місто Мена про-
ходить магістраль М12 з інтенсивністю руху, яка досягає 1900 авт./год.
Для розвантаження ВДМ міста ми пропонуємо заборонити транзит
АТЗ через місто з його об’їздом, та заходи з вдосконалення організа-
ції дорожнього руху (ОДР): — оптимізація світлофорного регулюван-
ня на центральній вулиці міста; — організація одностороннього кру-
гового руху на основному перехресті міста; — оптимізація існуючої
схеми ОДР з пріоритетним рухом на центральних вулицях; — засто-
сування «динамічних» дорожніх знаків; — обмеження швидкості
руху АТЗ в житлових зонах міста з інтенсивним пішохідним рухом; —
створення автоматизованих систем з гнучким управлінням дорожнім
рухом шляхом: — впровадження електронних систем інформування
водіїв АТЗ про ситуації на ВДМ міста; — моніторингу транспортних
потоків та ситуацій;зменшення часу заторів та пробок на централь-
них вулицях міста шляхом підвищення оперативності реагування
ДАІ та інших служб на дорожньо-транспортні пригоди, прискорен-
ня здійснення роботи з оформлення ДТП. Оптимізація служб ДАІ за
критерієм мінімуму часу обслуговування (оформлення) ДТП може
здійснюватися на основі методів теорії масового обслуговування.
При цьому система організації обслуговування ДТП службою ДАІ
може розглядатися як розімкнена одноканальна чи багатоканальна
система масового обслуговування з необмеженим очікуванням авто-
транспортних засобів у черзі.

автотранспортної галузі України Секція 14.3



ПРИЧИНИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД 
ТА ТРАВМАТИЗМУ

Шевцова С. В.
II курс, група ЖР 18/1, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та массових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: в останні роки на дорогах України щорічно
відбуваються десятки тисяч автомобільних аварій та катастроф. На
автомобільному транспорті лише за рік виникає близько 40 тисяч
дорожньо-транспортних подій, гине більше 6000 осіб, травмується
більше 42 тисяч осіб.

Мета: метою дослідження є питання, як забезпечити безпеку їх
руху та безпеку пішоходів.

Основний матеріал: хоча рух на вулицях регулюється, але інко-
ли трапляються дорожньо-транспортні аварії, в результаті котрих
люди отримують травми. Причинами вуличного травматизму
в основному є порушення правил дорожнього руху пішоходами:

– перехід вулиці в недозволеному місці (мета руху — до автобу-
са, тролейбуса, що стоїть на протилежному боці вулиці, до якого
намагається встигнути пішохід, рідний дім, школа, магазин, кіоск,
знайомі, товариші);

– ходіння по проїзній частині вулиці, дороги;
– гра на дорозі, тротуарі, мосту (м’яч, що викотився на дорогу

тощо);
– перехід дороги на близькій відстані від автомобіля, що руха-

ється на проїзній частині;
У разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди водій

зобов’язаний:
– негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці

пригоди;
– увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної

зупинки;
– не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають від-

ношення до пригоди;
– вжити можливих заходів для подання першої медичної допо-

моги потерпілим, викликати карету швидкої медичної допомоги,
а якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутніх і від-
правити потерпілих до лікувального закладу;
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– відвезти потерпілого до найближчого лікувального закладу
своїм транспортним засобом. Причини дорожньо-транспортних
пригод можуть бути різноманітними. Це, насамперед, порушення
правил дорожнього руху, технічні несправності автомобілів, переви-
щення швидкості руху, недостатня підготовка осіб, що керують авто-
мобілем, повільна їх реакція. Нерідко причиною аварій і катастроф
стає керування автомобілем осіб у нетверезому стані. До серйозних
дорожньо-транспортних подій призводить невиконання правил
перевезення небезпечних вантажів та недотримання при цьому
необхідних вимог безпеки. Причинами дорожньо-транспортних
подій є також відсутність дорожніх знаків або несправність сигналі-
зації на залізничних переїздах; низький технічний стан автомобілів;
перевищення швидкості руху; взаємодії водій — пішохід та інші.

Висновок: природньо, що більшість людей інтуїтивно розуміє
значення безпеки. Це і є запобігання хворобам, і порушення уста-
новленого способу життя. Тому простіше визначити відсутність
безпеки, ніж її наявність. Якщо звернутися до явища безпеки, то
слід окреслити принаймні чотири її суттєві ознаки:

– універсальність: безпека турбує всіх людей, оскільки має за -
гальні загрози нормальному життю;

– взаємозалежність складників: безпека нині більше не сто-
сується тільки окремої людини, соціальної групи чи навіть країни;

– підконтрольність розвитку подій: про безпеку можна говорити
тільки тоді, коли та чи інша небезпека виявляється на ранніх стадіях
виникнення. Значно дешевше і гуманніше діяти на ранніх етапах
і діяти відповідно з розвитком подій, ніж пускати події на самоплив;

– проблемність людського життя, яка не дає змоги повністю
розв’язати проблему безпеки особи, домагатися абсолютної лікві-
дації небезпеки. Усяка діяльність потенційно небезпечна, тому що
завжди несе деякий ризик.

автотранспортної галузі України Секція 14.3
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СЕКЦІЯ XIV

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

14.4. НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ПРОГРЕС І ДИЗАЙН

ДИЗАЙН ПОСТАНОВКИ ОПЕРИ В. А. МОЦАРТА 
«ДОН ЖУАН» В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Бобренко Р. В.
к. пед. н., магістрант, група ДЗ-51/19-М, спеціальність «Дизайн»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Можливістю численних театральних постановок вистави «Дон
Жу ан» ми завдячуємо передусім ченцю А. Тел’єсу (всевдонім
Т(ьє/і)рсо де Моліна), який написав у 1610 р. «Севільський витів-
ник і кам’яний гість». Відтоді з’явилося чимало інтерпретацій істо-
рії Дона Жуана в літературних, театральних, музичних і кінотворах,
що виявляють актуальність і бажання зрозуміти причину загадко-
вого характеру головного персонажа та його взаємозв’язок із сві-
том. Щоразу першоджерело збагачується новими філософськими
інтерпретаціями та формотворчими репрезентаціями у творах
образотворчого мистецтва різних видів і жанрів.

Засоби театрального мистецтва, зокрема опери, поєднавши в со -
бі власне, театральні, музичні, архітектурні, живописні, хореогра-
фічні, світлові та ін., з можливістю інтерпретувати режисером-по -
становником лібрето і навіть партитури, дають широкі можливості
дослідження означеного об’єкта в різних аспектах. Сценогра фіч -
ний дизайн здійснених оперних постановок як творча спадщина,
що візуалізує образ вистави в цілому та матеріалізує світ персонажів
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зокрема, допомагає досліднику прослідкувати комплексність під-
ходів матеріального формотворення оперної постановки та вичле-
нити ефективні з них для забезпечення професійно-теоретичного
базису нових постановок.

Метою дослідження є історіографічна розвідка підходів у ди -
зайні постановки опери В. А. Моцарта «Дон Жуан».

В оперних постановках моцартівського «Дон Жуана» на лібре-
то Лоренцо да Понте відповідно до історичних умов і концепції
сценічного дизайнера (сценографа) використовується комплекс
сценічних засобів. Серед них ті, що історично зумовлені ранніми
етапами функціонування театрального мистецтва, зокрема, помост
із авансценою, на якому розташовувалися відповідно до змісту
сцени: декорації міської площі, вулиці, парадної зали, фантастичні
сходи та ін., а також ті, що з’явилися за часів піднесення музично-
го театру (XVII–XVIII ст.): декорації барокового саду; ефектні меха-
нізми для руху декорацій на сцені; не тільки архітектурні (стаціо-
нарні та мобільні), а й живописні декорації. Тому в період
створення і постановки опери самим Моцартом, спочатку у Празі
(1787), а потім у Відні (1788), декоратори мали чималий історичний
досвід і засоби вираження.

З другої пол. ХХ ст. постановки опери «Дон Жуан» здійснюють
чи не більшість театрів світу із застосуванням засобів електронної
техніки: діапроекторів, екранів, комп’ютера та інтерактивних
поверхонь. Частина сценографів утілюють свої концепції мінімаліс-
тичними засобами (ширми, поодинокі аксесуари, художнє освіт-
лення), що розмежовують окремі дії, вказують на змістові акценти,
наприклад, предметні декорації, що імітують ліс і цілком реалістич-
ну зупинку, де розгортаються всі події; ширмоподібні конструкції,
обтягнуті білявою тканиною на світлому тлі, що наче відтіняють
зміст драматичних подій; є приклади сценічних концепцій, де обіг-
рується сучасне предметне середовище: телефонна будка як комуні-
кативна та зловіща субстанція, в якій відбуваються ключові сцени;
нетрі мегаполісів чи офісний «вулик» як метафора стилю сучасного
життя, де неприховано чи замасковано поширюється епідемія поро-
ку; інші сучасні сценографи проектують апокаліптичні відеокадри
масових жертв маньяків на задник, аби задати основний образ, який
має переживатися глядачем. Частина митців застосовують більш
традиційні підходи, що полягають у створенні необарочно-класич-
ного простору з відповідною імітацією ахітектури та костюмів, які
створюють проекцію на сучасне Моцарту середовище.

Науково-технологічний прогрес і дизайн Секція 14.4



Таким чином, у сценографічній варіативності постановок
опери «Дон Жуан», з одного боку, спостерігається перехід від міме-
тичності до метафоричності, алюзивності, провакативності, з ін -
шого боку, актуальність соціально травматичного явища спонукає
сценографів до радикалізації та епатажності форм, занурення гля-
дача в знайомий йому антураж, де споглядання перетворюється на
емпатійні «тенети», з яких кожен має знайти свій вихід.

«ШОКОЛАДНИЙ БУДИНОЧОК» НА ШОВКОВИЧНІЙ

Братчиков I. I.
І курс, група ДЗ 19-1, спеціальність «Дизайн»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Сухоцький А. П., ст. викл.

Садиба на вулиці Шовковичній в м. Києві, відома як «Шоко -
ладний будиночок», збудована в 1901 році за проектом Володимира
Ніколаєва на замовлення відомого на той час промисловця, фінан-
систа та мецената Семена Могильовцева. Будинок облицьований
рустом коричневого кольору і нагадує плитку шоколаду, що і обу-
мовило його назву.

Фасади садиби виконані в стилі італійського ренесансу — фло-
рентійських палаццо. Великий, із сколеною поверхнею руст обли-
цювання, контури вікон, виступаючий карниз, декоративна оброб-
ка ліпниною з гірляндами квітів, листя та головами левів —
є стилізацією архітектурних форм флорентійського палаццо Пітті.

Будівля загальною площею близько 900 мІ має два поверхи
з великим підвалом і мансардою над прибудовою. На першому
поверсі були розміщені кімнати для секретаря, прислуги та різних
допоміжних служб. На другому — кілька залів у різних стилях.

Зокрема, Біла зала виконана у стилі французького бароко. Ця зала
була урочистою: тут відбувалися прийоми, музичні вечори та бали.
Стіни та стелю прикрашає вишукана барокова ліпнина. На великій
стіні посередині зали розміщено велике венеційське дзеркало, оз доб -
лене ліпними гірляндами,  купідонами, овнами, голубами і чашами.
Голуб (символ чистоти) та овен (символ золотого руна) — елементи
герба Могильовцева. В білій залі також була величезна люстра
з позолотою та купідонами.

Оформлення зали у стилі модерн використовує українські ет -
ніч ні орнаментальні мотиви: червоні та блакитні маки, нарциси. На
вітражах — півники і барвінок. На стелі розміщена копія порт ре ту
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Сари Бернар роботи Альфонса Мухи, а також традиційні для мо -
дерну павич та метелик серед барвінку.

У Російській залі збереглися фрагменти розпису стін, на яких
зображені орнаменти з царської ювілейної п’ятирублівки, що тоді
була в обігу. Ключовим елементом орнаментів стелі є жар-птиця.

Візантійська зала була великою парадною їдальнею. Оздоблена
гірляндами з різноманітних фруктів і ягід, зокрема яблук та винограду.

Невелика за розмірами мавританська зала оздоблена гіпсовими
різьбленими панелями. Стіни, що нині зафарбовані у синій колір,
попередньо мали орнамент із п’яти, шести та десятикутними зірками.

Всі зали об’єднані анфіладною системою планування. Меблі
для кожної кімнати робилися на замовлення у відповідному стилі.

Сходи в будинку виконані в стилі ампір. На стелі над сходами
зображені два лебеді [1].

«Шоколадний будинок» на Шовковичній є пам’ятником архі-
тектури і невід’ємної складовою архітектурної спадщини Києва.

Лiтература

1. Шоколадний будиночок. [Електронний Ресурс] — Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шоколадний_будиночок

ЗАПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАННІ 
СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Івановський О. Р.
ІІ курс, група ДЗ-21, спеціальність «Дизайн»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Бібер С. Г., ст. викладач кафедри дизайну

Мета дослідження. Підвищення якості вищої освіти у вищих на -
вчальних закладах (ВНЗ) України, забезпечення доступності освіт-
ніх послуг шляхом впровадження інноваційних форм та методів
навчання, реалізація концепції індивідуалізації навчання, яке може
здійснюватися у продовж життя, це важливі завдання, що повстали
перед освітнім процесом на теперішній час. Перспективним шля-
хом, за допомогою якого можливо досягти намічених цілей, вважа-
ється запровадження дистанційного навчання у ВНЗ. Це альтерна-
тивна та інноваційна форма отримання вищої освіти, результатом
якої є отримання повноцінного диплома.
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Викладення основного матеріалу. У 2004 році в Україні затвер-
джено Положення про дистанційне навчання (Наказ Міністерства
освіти і науки України 21.01.2004 № 40), в якому дистанційне
навчання трактується як «індивідуалізований процес передання
і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльнос-
ті людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддале-
них один від одного учасників навчання у спеціалізованому середо-
вищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та
інформаційно-комунікаційних технологій. У процесі дистанційно-
го навчання використовуються дистанційні курси — інформаційні
продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними
дисциплінами» [1].

У вищих закладах України, в яких сьогодні навчають дизайне-
рів, відсутня дистанційна форма навчання, що не враховує сучасні
освітні тенденції. Треба зважати на особливість навчання дизайне-
рів, яка складалася на протязі багатьох десятків років, і базується на
традиціях навчання. Освітній процес навчанню дизайну передба-
чає безпосередню, очну взаємодію студента та викладача, тісне спіл -
кування між ними і консультування роботи студентів.

Зміна в розвитку інформаційних технологій, посилення міжна-
родних відносин між людьми вносить суттєві корективи в освітній
процес. Впровадження дистанційної форми навчання в освітній
процес вищих закладів України для підготовки фахівців-дизайнерів
вимагає достатнього фінансування, а також перегляду та удоскона-
ленню нормативно-правової бази, для того щоб сприяти отриманню
ними повноцінного диплома. Можливості дистанційного навчання
надають освітньому процесу наступні переваги, а саме:

– інтерактивність, високоякісна інформаційно-комунікаційна
мережа даних;

– повне викладання навчального матеріалу в дистанційних
курсах дисциплін;

– можливість забезпечити постійний контакт з викладачем-
наставником;

– постійна перевірка засвоєних знань засобами тестування;
– індивідуальний підхід до кожного студента.
Для цього необхідно впровадження в навчальний процес таких

засобів, а саме:
– розробка і впровадження матеріалів дистанційних курсів;
– організація відео-конференцій, які дозволять робити кон-

сультації;
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– робота викладача-наставника, що допомагає студенту у ме -
жах курсу, а також роз’яснює виконання індивідуальних творчих
завдань;

– відправка завдань, отримання та перевірка результатів вико-
наних робіт забезпечується використанням інформаційно-комуні-
кативних ресурсів.

Висновок. Розробка та впровадження дистанційного навчання
фахівців з дизайну у вищих закладах України є важливим кроком в ос -
вітньому процесі, який сприятиме інноваційним формам на вчан -
ня. Відкривається широкий шлях формування у здобувачів вищої
освіти досвіду творчої діяльності за умови створення необхідної
бази дистанційної освіти та наполегливої самостійної роботи сту-
дентів-архітекторів при оволодінні знаннями під час навчання.

Література

1. Положення про дистанційне навчання (Затверджено наказом Мініс -
терства освіти і науки України 21.01.2004 № 40).

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН

Климович С. І.
ІІ курс, група ДЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Дизайн»

Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Червінська В. І.

Технології змінювалися з кожним десятиліттям, але в 2010-х ро -
ках цифрова сфера переживала бурхливий ріст, тестуючи здатність
дизайнерів адаптуватися, як ніколи раніше. Деякі технічні досягнен-
ня, суттєво вплинули на сферу дизайну. Раніше для дизайнерів звич-
ною справою було завжди мати при собі товсту папку з ескізами,
тубус з кресленнями і сумку художніми інструментами. Сьо годні ж
потреба у більшості раніше необхідних для роботи дизайнера речей
фактично відпала. І все завдяки розвитку комп’ютерних та мобіль-
них технологій, а також розвитку програмного забезпечення до них.

Коли ми думаємо про останні технологічні досягнення перше,
що спадає на думку — смартфони, їхні постійні програмні онов-
лення та швидкісний мобільний інтернет. Для дизайнерів поява усіх
цих технологій означала появу нових напрямків в професії, розви-
ток самого дизайну, розширення можливостей реалізації себе в про -
фесії завдяки появі нових робочих майданчиків і сфер діяльності.
Нові технології стали також і постачальником нових інструментів
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для безпосереднього створення продуктів дизайну. Деякі з них
є альтернативною заміною більш традиційних інструментів таких
як олівці, лінійки, папір, фарби, це Photoshop, CorelDraw, 3ds Max
та інші графічні редактори, а деякі є абсолютно новими унікальни-
ми, які подарували дизайнерам нові можливості в роботі, які рані-
ше були неможливими, наприклад, технологія AR та VR.

Унікальним є те, що з появою операційних систем iOS та And -
roid почали з’являтись нові професійні програми для дизайнерів,
розроблені спеціально для користувачів смартфонів та мультимедій-
них планшетів. Що дало можливість розробляти дизайн максималь-
но швидко і доступно. Адже все необхідне для роботи є в компак-
тному телефоні чи планшеті, який завжди під рукою. Список таких
програм досить довгий і постійно поповнюється, зараз з нього
мож на виділити такі додатки як:

Faradise — мобільний додаток, який дозволяє використовує
технологію доповненої реальності і приміряти предмет в існуючому
інтер’єрі, розмістити в ньому потрібну модель на екрані смартфона.

CamToPlan — визначає розміри в горизонтальній площині, до -
даток зберігає весь розмірний ланцюжок, збираючи з неї обмірний
план, який можна експортувати для подальшої роботи в будь-якій
програмі для дизайну інтер’єрів. Він також може визначати кути
стін, навіть якщо вони знаходяться за меблями.

Toolbox — крім простої рулетки, транспортира та рівня, має
інструментарій для визначення напруженості магнітного поля або
висоти над рівнем моря.

SketchUpViewer — програма, яка дозволяє працювати з 3D-мо -
де лями, вибудовувати і заповнювати простір. Стане в нагоді для
ескізних робіт.

HutQA — дуже зручна і проста у використанні програма-кальку-
лятор для ремонту. З її допомогою легко розрахувати необхідну
кількість оздоблювальних матеріалів.

Колориметр AR — допомагає визначити необхідний колір по
зображенню або реальному об’єкту, отримати його код в системах
RGB, CMYK або HEX, a також підібрати найбільш близькі відтінки
по системі кодування Pantone, яка використовується при марку-
ванні лакофарбових матеріалів.

Нові технології є загально доступними і продовжують стрімко
розвиватись. Інженери постійно працюють над вдосконаленням іс -
нуючих технології. Останні моделі планшетів iPadPro роблені ком -
панією Appel і випущені у 2018 році були обладнані 8-ядерним про-
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цесором Apple A12X Bionic, який, на момент випуску, не могла
навантажити у повній мірі жодна існуюча програма операційної
системи iOS. В недалекому майбутньому будуть розроблені нові
про грами з новим функціоналом і новими унікальними можливос-
тями, у тому числі і для дизайнерів, що дозволить працювати зруч-
ніше та ефективніше, користуючись найновішими розробками.

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНУ 
НА ПРИКЛАДІ АРХІТЕКТУРИ 

ПОЛТАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА

Кох Н. І.
ІІ курс, група ДЗ 21\18-Б, спеціальність «Дизайн»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гук Л. Й., засл. діяч культури, проф.

Будинок Полтавського губернського земства — споруджено
у 1903–1908 роках за проектом архітектора Василя Кричевського,
з використанням первісних проектів Є.І. Ширшова, М.О. Ніко лає -
ва. Сьогодні використовується як Полтавський краєзнавчий музей.

Загальна композиція будинку визначається трьома виступаю-
чими об’ємами і двома високими баштами. Високий цоколь, скла-
дений з великих грубо обколотих каменів рожевого граніту, прорі-
зують вікна з фігурними перемичками, над якими простягається
міцний карниз. Основну стіну, обличковану світло-жовтою керамі-
кою, на першому поверсі прорізують стрункі вікна з напівциркуль-
ною перемичкою, вписані у ніші трапеційної форми. На другому
поверсі вікнам теж надано трапеційну форму. Головний вхід заглиб-
лено в лоджію такої ж форми, яку повторює і дверний проріз. Над
головним порталом влаштовані потрійні вікна з крученими біло-
синіми колонами, над якими зображено герб Полтави. Карнизну
плиту великого виносу підтримують кронштейни у вигляді «кони-
ків», а під ними по стіні простягається фриз.

На фасаді будівлі широко застосовуються орнаментальні при-
краси: на 2-му поверсі вони скомпоновані, як арабески у вигляді
«вазонів», над вікнами розміщені орнаментальні вставки. Увінчує
будинок високий дах зеленаво-блакитної, покритої поливою чере-
пиці, викладеної прямим мозаїчним набором. Загальне колористич-
не вирішення фасаду: поєднання рожевого цоколю з світло-жовтою
і золотаво-вохристою керамікою стіни, оперезаною на рівні вікон
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1-го поверху широкою оранжевою смугою, поліхромні орнамен-
тальні композиції, біло-сині кручені колонки, блакитно-зеленавий
дах. Цей стрій архітектури підкреслюють дві високі башти, накриті
наметовими дахами із заломами.

Внутрішній простір у своїх головних частинах з’єднується
через широкі аркові прорізи і перетікає від вестибюля до централь-
ного холу з його розлогими мармуровими, розгорнутими в два боки
сходами, які освітлюються через скляну стелю. Оточують хол
синьо-білі колони, помережані стилізованими орнаментами. Стіни
на рівні сходів вкриває біла фаянсова плита із блакитно-зеленими
квітками. Стіни під колонами і на фризі над залізобетонними бал-
ками також прикрашають орнаменти.

Головний зал перекритий еліптичним склепінням. Стіни залу
вкривають рослинні орнаменти, виконані за ескізами Миколи Са мо -
киша, та три великі тематичні картини, написані Сергієм Василь ків -
ським. На головній вісі залу розташована картина «Вибори полтав-
ського полковника М.Пушкаря», ліворуч на повздовжній стіні —
«Козак Голота і татарин», праворуч — «Ромоданівський шлях» [1].

Будинок Полтавського губернського земства став першим
зразком нового архітектурного стилю «український модерн»,
в основі якого лежать народні традиції хатнього і церковного будів-
ництва з врахуванням впливу європейського модерну.

Література

1. Полтавщина:Енциклопедичний довідни». Довідник. (За ред. А.В.Куд -
рицького. — К.: УЕ, 1992). Стор. 787–789.

ПЕРСПЕКТИВИ ДАЗАЙНУ 
З ІМПРЕСИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Лаврів В. Б.
ІІ курс, група ДЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Дизайн»

Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Червінська В. І.

Стрімкий розвиток імпресивних технологій вплинув на різні га -
лузі діяльності, в тому числі і на дизайн та проектування. Зараз тех -
нологія VR активно використовується в торгівлі, продажі та купівлі
нерухомості. Вона використовується для того, щоб клієнт зміг огля-
нути приміщення, квартиру, яку буде збудовано лише через рік.
Також відомий стартап iStaging, який дає змогу записувати відео
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у форматі VR, що дозвояє створити максимально реалістичну презен-
тацію квартири, яку зможе переглянути клієнт навіть з іншого конти-
ненту. Стартап став досить успішним і зміг притягнути до себе інвес-
тицій більше, ніж на 5 млн. доларів. Згідно з дослідженнями компанії
GoldmanSachs, сьогодні продаж нерухомості з допомогою VR оціню-
ється понад 107 млрд. доларівів і продовжує набирати обертів.

Віртуальна реальність (VR) — моделює окремий світ. На даний
момент ця технологія найбільш поширена в ігровій індустрії, але
розробляються програми і для роботи на підприємствах, для прода-
жу нерухомості, також застосовується в навчанні, медицині і т. д.

За даними Forbes майже 75% світових брендів використовують
VR-додатки в своїй індустрії, щоб підвищити рівень свого сервісу.

Зараз існує багато VR-додатків, які допомагають в різних галу-
зях, також в дизайні та архітектурі, в яких активно працюють такі
«гіганти» як: Google, Nvidia, та Autodesk. Робота останніх відома під
назвою: Holodesk. Ця колаборація дозволяє, наприклад, кільком
дизайнерам удосконалювати та обговорювати проект, перебуваючи
в ньому ж. Таким самим чином можна продемонструвати проект
клієнтам.

TiltBrush — це VR додаток від Google, який стирає багато меж
та дає змогу власникам VR гарнітури власноруч створювати все, що
завгодно: фільми чи швидкі ескізи потрібних користувачу речей
у форматі 3D. Тут користувача обмежує лише фантазія і довжина
кабеля гарнітури.

З доповненою реальністю (AR) працювати легше. Це реальний
світ доповнений віртуальним, який «розширює» або ж «збагачує»
його. Перевагою є те, що нею може користуватись будь-який влас-
ник сучасного смартфона з підтримкою AR.

Технологія Tango розробником якої також став Google — допо-
магає поглянути на вигляд та розміри того чи іншого об’єкта
в існуючому інтер’єрі, в режимі реального часу завдяки камері
смартфона користувача. На даний момент технологія доповненої
реальності є найдоступнішою з відомих нам імерсивних технологій,
тому що призначена здебільшого для смартфонів, які є у більшості.

Технологію AR вже використовує всесвітньо відомий магазин,
який спеціалізується на продажі меблів: IKEA. Додатком «IKEA
Place» може скористатись будь-який власник iPhone або iPad з під-
тримкою функції AR.

Не зважаючи на швидкий ріст, технологія VR має безліч сер -
йоз них проблем, які заважають популяризації віртуальної реаль-
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ності в масах: висока ціна приладів для VR; відсутність у розробни-
ків потрібних інструментів та висока недовіра з боку користувачів.

Навіть якщо брати до уваги всі теперішні проблеми технології
XR, вони однозначно мають майбутнє у багатьох сферах дизайну та
проектування. І в найближчі роки вони кардинально змінять звич-
ний для нас світ не лише у сфері дизайну, це торкнеться усіх галузей
людського життя. Але на даний момент ці технології ще надто
«сирі». Для розвитку цієї сфери потрібні великі інвестиції та підви-
щення довіри з боку користувачів. Тому потрібно чекати і в недале-
кому майбутньому ми побачимо як XR технології змінять наш світ
на краще не лише в сфері дизайну.

АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА 
ВУЛИЦІ ГОРОДЕЦЬКОГО У КИЄВІ

Малахова З. В.
I курс, група ДЗ 19-1, спеціальність «Дизайн»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. І., доцент

Вулиця Городецького виникла в 1895 році у зв’язку із розплану-
ванням і забудовою колишнього саду та садиби професора Ки -
ївського університету Фрідріха Мерінга як одна із новопрокладених
вулиць, під назвою Миколаївська (на честь імператора Миколи ІІ).
Сучасну назву отримала у 1996 році.

Забудова вулиці здійснювалася протягом 5–7 років видатними
архітекторами, які створили тут визначний з архітектурної точки
зору житловий район, який кияни неофіційно назвали «Київським
Парижем». Зокрема, у будівлі, на місці сучасного кінотеатру
«Україна» знаходився величезний цирк Крутікова, який на той час
став найбільшим розважальним центром у Європі. Основну забудо-
ву вулиці складали прибуткові будинки, виконані у різних стилях:
модерн, ренесанс, необароко, неоготика. На сьогодні, всі ці будин-
ки є пам’ятниками архітектури: №4; №6; № 10/1, купчихи
М.В.Поч тар (архітектор М. Яскевич); №13, Йосифа Кімаєра (арх.
М.Клуг та В.Городецький); 17/1,Всеволода Демченка (арх. Іван
Бєляєв); готель «Континенталь» (1897; 1940-ті рр., арх. Георгій
Шлей фер та Едуард Брадтман); № 12/2/3, А. Ф. Берлінера (1909,
арх. Микола Яскевич); будинок Гінзбурга (1900–1901, арх. Г. Шлей -
фер та Е.Брадтман); будинок товариства «Работник» (1896, арх.
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В.Городецький; надбудова 1911, арх. Е. Брадтман); будинок барона
Гессельбейна (початок ХХ століття)[1].

Найкращим в Києві в кінці XIX століття вважався готель
«Континенталь», в архітектурі якого поєднувались неокласичні, рене-
сансні і барочні елементи. Готель мав 96 номерів, зокрема 32 — великі
апартаменти з електричним освітленням та вентиляцією, паровим
опаленням, окремим регулюванням температури для кожного номе-
ра; два електричних ліфта (пасажирський і багажний); фешенебель-
ний ресторан; зимовий сад з басейном; внутрішній двір з дерев’яним
павільйоном сцени та танцмайданчиком; велику більярдну залу [2].

Серед прибуткових будинків виділявся будинок Гінзбурга. Це
був найвищий будинок Києва — висотою 32,5 м, на його даху було 5
дерев’яних башт покритих цинком, висотою по 6,4 м. Фасад будівлі
прикрашають різноманітні скульптури на античну тематику. Стіни
парадних мармурових сходів з кованою витою огорожею і поручнем
з дуба, були покриті художнім розписом і ліпниною. Поряд в окре-
мому приміщенні розташовувався ліфт. У підвалі знаходилися скла-
ди, опалювальна техніка і машинне відділення ліфту. 1-й і 2-й повер-
хи займали магазини, а на 3–6 поверхах — 11-, 9-, 3-, і 2-кімнатні
квартири з просторими кухнями і ванними кімнатами. Підлоги у всіх
внутрішніх приміщеннях будинку були викладені паркетом, а стелі
прикрашала ліпнина і розписи фарбою, сріблом і позолотою [3].

Ще одним із яскравих пам’ятників раннього модерну є буди-
нок барона Гессельбейна. Це п’ятиповерхова, цегляна, тинькована
будівля, у плані прямокутна, чотирисекційна. Композиція фасаду
симетрична, в її оздобленні використано барельєфи, ліпний ліній-
ний орнамент. Центральна частина акцентована підковоподібною
декоративною аркою головного входу, завершена параболічним
фронтоном, окреслення якого повторено у фігурному парапеті.
Численні квіткові орнаменти займають майже весь вільний простір
парадного фасаду. Ковані грати балконів продовжують загальну для
будинку квіткову тему. Фронтон будинку прикрашено маскою
Хроноса. Замковий камінь арки — стилізована герма, увінчана
головою жіночого божества — титаніди Реї (Цібели) [4].

Вулиця Городецького є зразком забудови початку ХХ століття
і зберігає шарм старого дореволюційного Києва.
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СЕЛФ-БРЕНДИНГ. 
ПРОФЕСІЙНЕ ПОЗИЦІЮВАННЯ ДИЗАЙНЕРА

Молчанова К. В.
група ДЗ-51, кафедра дизайну

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гук Л. Й., засл. діяч культури, проф. кафедри дизайну

Cелф-брендинг або особистий бренд — це концепція особис-
того позиціювання в житті суспільства, яка являється інструментом
продажів власних знань, умінь і досвіду. Також є нативною рекла-
мою, головним ресурсом якої є інфополе вашої персони, яке тво-
рить особистий образ, транслюючи іншим потрібну інформацію
про те, що думати про вас, вашу роботу і ваше життя.

Бренд особистості існував задовго до того, як це слово означи-
ли і почали використовувати маркетологи. Наприклад, у Старо дав -
ньому Єгипті фараони мали особистих ювелірів, які були шановані
у суспільстві, про це свідчить знахідка усипальні ювеліра Аменем -
хата і його дружини, які жили за часів правління XVIII династії
фараонів у районі міста Луксору. У Стародавній Греції, якщо на вазі
не стояло ім’я автора, то ваза вважалася середньої якості.

У світовій практиці хорошими прикладами особистого бренду
є: Стів Джобс, Ілон Маск, Біл Гейтс, Марк Цукерберг, Річард Брен -
сон, Джефф Безос та інші. Вони не лише керівники створених ни -
ми брендів, вони самі — бренди. Особистість кожного з них впли-
ває на імідж та репутацію їхнього бізнесу.

Молодий український досвід представляють такі особистості,
як: Юрій Гладкий, співзасновник та СЕО Grape & Grape Hub,
засновник діджитал агенції СОХО; Андрій Буренок засновник сер-
вісу подорожей TripMyDream; Євген Шевченко генеральний
директор компанії Carlsberg Ukraine; Андрій Здесенко, засновник
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та СЕО корпорації «Біосфера», засновник Charisma Fashion Group,
співвласник мережі ресторанів «Vapiano» та інші.

Особистий бренд — один з найважливіших світових трендів на най -
ближчі десятиліття, адже практично є універсальним інструментом
для будь-якої професії. Для професії дизайну селф-брендинг являєть-
ся відповідним інструментом в наданні послуг і товарів, адже
дизайн завжди містить в собі першопочаткову роль авторства, без-
посередню роботу з клієнтом, потребу самопрезентації та саморек-
лами. Тому застосування селф-брендингу, як професійного пози-
ціювання дизайнера є адекватним і ефективним у його діяльності.

Основними характерними засобами і прийомами особистого
брендування є те, що їх формує сам індивід, який його створює від-
повідно до особистих можливостей і потреб, тобто саме це унемож-
ливлює створення універсальної бази селф-брендингу, але можна
виділити певний абстрактний алгоритм дії для його формування.
Алгоритм дій формування селф-брендингу: особистий аналіз
бажань — визначення власних компетенції — визначення цілі та
орієнтирів — відповідність цілі та психоемоційного стану — визна-
чення і аналіз цільової аудиторії — створення візуально-аудіально-
го контенту — створення особистої історії і початок її транслюван-
ня — аналіз реакції людей на особистий бренд — постійний
розвиток бренду — створення кола професійного товариства — від-
відування тематичних заходів для розвитку особистого бренду.

Селф-брендинг створює можливість професійної самореаліза-
ції і самоорганізації, що в результаті створює нові робочі місця,
сприяючи соціально-економічному зростанню держави, також вста-
новлює довіру та комфортну взаємодію зі споживачем, через що
формує авторитет для залучення зовнішнього капіталу. Особисті
бренди диференціюють продукцію на насичених ринках, через
характерне позиціонування індивідуальності бренду, тому це дає
більшу можливість реалізації послуг чи товарів.
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ФРЕСКИ КИРИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ
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Кириилівська церква, Церква Святих Кирила та Афанасія Алек -
сандрійських — пам’ятник архітектури та монументального маляр-
ства XII, XVII, XIX століть. Унікальність цього храму — в його
автентичності — після Софійського собору це другий храм у Києві,
що зберігся з часів Стародавньої Русі в справжніх стінах і зберігає
давньоруський живопис.

Сучасний вигляд Кирилівської церкви у формах українського
бароко лише умовно нагадує її оригінальну архітектуру, в той час як
інтер’єр майже не зазнав змін з XII ст. Церква, зведена місцевими
майстрами, відображала напрямок давньоруського зодчества, що
склався наприкінці XI — першій третині XII ст. у чернігівській архі-
тектурі. На формування цієї будівничої школи, окрім візантійського
і київського зодчества, значний вплив справила романська архітекту-
ра. Будівля має дуже міцні стіни, так як за часів князівства Всеволода
виконувала функцію церкви-фортеці. Церква стала місцем упокоєн-
ня представників чернігівської князівської династії Ольговичів.

В XII ст. стіни Кирилівської церкви були розписані фресками, від-
повідно до іконографічних канонів. Всього збереглося до 800 кв. м
дав ньоруських фресок, що не мають аналогів в жодному з пам’ятників
православного світу. Особливої уваги заслуговує композиція «Страш -
ний суд» — найбільш раннє зображення Страшного суду у давньору-
ському мистецтві. Оригінальна за інтерпретацією фреска «Ангел, що
звиває небо», цикл житія святих Кирила та Афанасія Олександ рій -
ських. У простінках вікон барабану склепіння розміщені фігури два-
надцяти апостолів. На вітрилах середхрестя — чотири євангелісти [1].

У XVII ст. фресковий живопис храму був частково поновлений
темперними фарбами.

Під час реставрації у ХІХ ст. олійний розпис інтер’єру викону-
вали 30 учнів київської малярської школи і 10 художників із Пе -
тербурзької академії. Серед них: М.О.Врубель, М. К. Пимоненко,
І. Ф. Селезньов, М. В. Глоба, І. С. Їжакевич та ін.

Один з найбільш відомих творів М.О.Врубеля у храмі —
«Богоматір», яка сприймається як втілення материнської скорботи
і стоїть у ряду найкращих жіночих образів, створених художником.
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У зображеннях апостолів в «Зішесті святого духа», що займає скле-
піння хор, художник з надзвичайною силою передав складність
людських почуттів, створив галерею портретів з глибокою психоло-
гічною характеристикою. А його «Надгробний плач» вражаюче пе -
редає глибину людського горя. Для мармурового іконостаса, вико-
наного за ескізами А. Прахова, Врубель написав у Венеції ікони
«Афа насій», «Богоматір», «Христос» і «Кирило». Кирилівський роз -
пис та ікони стали важливою віхою у творчій біографії художника
і в історії вітчизняного монументального живопису XIX сторіччя [2].

Синтез різних культур і шкіл живопису становить одну з особ-
ливостей художнього оздоблення Кирилівського храму.

Література

1. Музей «Кирилівська церква»-пам’ятка архітектури XII ст. Електрон -
ний ресурс. —Режим доступу: http://www.primetour.ua/uk/excursions/muse-
um/Muzey—Kirillovskaya-tserkov—-pamyatnik-arhitekturyi-XII-veka-.html».

2. Кирилівська церва. Електронний ресурс. — Режим доступу: https://
uk.m.wikipedia.org/wiki /Кирилівська_церква.

МАЙБУТНЄ ДИЗАЙНУ З XR ТЕХНОЛОГІЯМИ

Соколовський А. М.
викладач Тернопільського коледжу Університету «Україна»

Незважаючи на те, що сьогодні на ринку представлено безліч
додатків для цифрового живопису та ілюстрації, Procreate поступо-
во піднімається на вершину творчого натовпу.

Procreate — це додаток для цифрового живопису, призначений
виключно для мобільних пристроїв, це означає, що він оптимізований
для початку малювання при кожному настанні настрою. Щоб вико-
ристовувати додаток, потрібно лише мати доступ до iPad та ApplePencil
і завантажити додаток з AppleStore. Додаток найбільше відомий завдя-
ки інтуїтивно зрозумілому робочому процесу, де дизайнери перегляда-
ють кисті, шари та ефекти, використовуючи жести пальців і настрою-
ють штрихи ApplePencil. Виконані роботи можна легко зберігати,
впорядковувати і експортувати в різних форматах файлів.

Procreate розроблений для iPad — це середовище для створення
цифрової ілюстрації, лідер всіх рейтингів і добірок. Тисячі худож-
ників по всьому світу використовують його у своїй роботі завдяки
практичності, багатофункціональності і невисокій ціні. Для того,
щоб працювати з Procreate на iPadPro, необхідний ApplePencil або
ApplePencil 2.

прогрес і дизайн Секція 14.4



Procreate поєднує в собі безліч передових технологій в області
малювання, серед яких великий вибір графічних інструментів, мож-
ливість працювати з шарами, підтримка відеозапису і ряд інших
інструментів, за допомогою яких створюються фотореалістичні арт-
композиції. Користувач програми може навіть намалювати власну
унікальну кисть, з якою йому буде максимально зручно працювати.

Procreate дозволяє створювати малюнки за допомогою великої
різноманітності інструментів, включаючи олівці і чорнило.
Додаток запам’ятовує 250 останніх дій для того, щоб користувач міг
скасувати останні дії і надає в розпорядження до 18 шарів на одно-
му цифровому полотні.

У Procreate використовується новітня технологія, за рахунок
якої забезпечується реалістичний процес роботи з кистями.
Завдяки запатентованому движку, що задіює апаратне прискорення
графічної плати iPhone, художник може змішувати, розкладати
і розмивати свої малюнки так, як би робив це справжніми фарбами
на справжньому полотні.

Особливості: ультра-висока роздільна здатність (до 16K×4K на
iPadPro); приголомшливий інтуїтивний інтерфейс, створений спе-
ціально для iPad і ApplePencil; простий та ефективний інструмент
розтушовування; найшвидший 64-бітний движок для малювання
на iPad-Valkyrie; можливість підключити клавіатуру і користуватися
поєднаннями клавіш; 250 кроків скасування і повтору; безперервне
автозбереження.

Для більш компактного малювання, що називається «на колі-
ні», була випущена версія ілюстратора для iPhone — ProcreatePocket
(тепер ProcreatePocket 2). Ця кишенькова версія пропонує користува-
чеві 136 кистей — звичайних і текстурних, і інші зручні інструменти.

Тут, як і у версії для планшета, можна створювати зображення
як порожньому полотні в дозволі до 8к, так і на основі сканів або
фотографій, імпортованих з галереї. Найзручніше працювати з ним
на iPhone X і новіших моделях через розміри дисплея, але в при-
нципі додаток буде відмінно функціонувати і на інших моделях.

Не можливо не згадати про аналоги, які також доступні, як для
графічних планшетів так і для звичайних смартфонів.

Технологічний прогрес в дизайні дозволив нам удосконалюва-
тись, пробувати щось нове і значно полегшив деталі створення пев-
ного ескізу чи повноцінного арту.

Procreate дає все необхідне для створення легких начерків, при-
голомшливих картин, яскравих ілюстрацій і прекрасних анімацій.
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МОЛОДЬ І ДИЗАЙН МАЙБУТНЬОГО

Сухорукова А. І.
ІІІ курс, група ДЗ-19-1-tr, спеціальність «Дизайн»
Тернопільський коледж Університету «Україна»

Науковий керівник: Сухорукова Н. С.

Анотація. Нове покоління дизайнерів формує нові тренди і за -
дає високу планку для інших поколінь. Відкривається нова епоха
молодіжних ініціатив змінювати світ.

Щоб зробити цікавий упізнаваний дизайн, молодим доводить-
ся виходити за рамки усталених правил. Ставити під сумнів те, що
вже придумано до нас. Відшукати й вставити свою родзинку: несхо-
жість і шорсткість. Адже ринок і так перевантажений усім однако-
вим та причесаним.

Annotation. A new generation of designers is shaping trends and set-
ting the bar for other generations. A new era of youth-driven initiatives is
beginning to change the world.

To make an interesting, recognizable design, young people have to go
beyond the established rules. To question what has already been invented
for us. Find and insert your highlight: dissimilarity and roughness. After
all, the market is overloaded with all the same and combed.

Ми живемо в добу культурно-естетичного і науково-технічного
прогресу. Це час експериментів, коли в молодих дизайнерів вини-
кає сміливість ризикнути і спробувати нові стилі, методи і форми.
Створити дещо не подібне на те, що було раніше. Самому створити
тренд наступного року.

Відкритість до всього нового та оригінальність мислення дають
змогу молодому поколінню генерувати свіжі ідеї, які змінюють світ.

Для мене дизайн майбутнього складається з двох частин: есте-
тики та інженерії. З естетикою зрозуміло: всі прагнемо до краси,
привабливості, позитиву, інтриги дизайнерських рішень. Тут моло-
дому дизайнеру треба мати вишуканий смак, багату уяву, художнє
мислення, розкішну фантазію. Всі вірно цінять роль естетики
в дизайні, але про потреби інженерії замислюються не всі.

Що таке інженерія в дизайні? Це, насамперед, якість, практич-
ність і зручність у використанні. Також це всебічне дослідження
і розуміння призначення, стратегія і маркетинг в бізнесових спра-
вах. До нових принципів інженерії слід віднести ергономіку — лег-
кість у використанні об’єкта дизайну. Останні тенденції — застосу-
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вання нових технологій в дизайні для спрощення його використан-
ня. Важливо задавати собі запитання щодо кінцевої мети та робити
дизайн всесторонньо усвідомленим В інженерії враховується
й багато іншого: інфраструктура, інструменти, методи тощо.

Внаслідок цього можна зробити висновок, що дизайн виходить
далеко за свої межі. І молодий дизайнер має бути в деякій мірі і кон-
структором, і аналітиком, і художником та володіти низкою інших
особливостей, без яких розуміння дизайну майбутнього просто
неможливе.

Мобільність і креативність молоді в сфері дизайну — незапе-
речна. Іде процес формування національної еліти, що має креатив-
ний ресурс у розв’язанні складних задач і проблем, проведення
досліджень та здійснення інновацій. Молодь виробляє власні при-
нципи в дизайні. І так хочеться, щоб чесний, сміливий і осмисле-
ний дизайн ставав успішним трендом майбутнього.

ЕКОДИЗАЙН ЯК МИСТЕЦТВО ЄДНАННЯ З ПРИРОДОЮ

Твардовська О. А.
викладач Тернопільського коледжу Університету «Україна»

Анотація. Ніщо не стоїть на місці. Життя змінює наше уявлен-
ня про дизайн і ставить нові вимоги у створенні дизайнерських
проєктів. Багатогранність принципів дизайну розширюється. Тому
поряд з вимогами практичності, естетики, моди і стилю виникає
потреба в екологічності дизайну. Екодизайн, як галузь дизайнер-
ської діяльності, допоможе зблизити мистецтво і природу.

Summary. Nothing stands still. Life is changing our conception of design
and setting new requirements for design projects. The diversity of design pri-
nciples is expanding. Therefore, along with the requirements of practicality,
aesthetics, fashion and style, there is a need for eco-friendly design. Eco-
design, as a design industry, will help bring art and nature closer.

Нарешті, після стрімкого технічного прогресу і атомної ери люд-
ство повертається лицем до природнього середовища. На задній
план відступає синтетика і хімія. А все природнє, натуральне, еколо-
гічно чисте переважає і відіграє провідну роль у створенні дизайну.

Екодизайн — це напрямок в дизайні, що визначає особливу
увагу охороні довкілля упродовж усього процесу здійснення дизай-
нерських проєктів і об’єктів. З іншого боку — це екологічний ди -
зайн місця перебування людини (вулиці, будинку, квартири, дачі,
офісу і т.д.). Він покликаний зробити середовище не лише зручним,
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красивим і комфортним, а перш за все — екологічно чистим та яко-
мога більше гармонізувати його із природою.

Природа — найкращий дизайнер. Краса природи надихає на
творчі підходи до створення дизайнерських шедеврів. Окрім того,
вона обдаровує нас екологічно чистими матеріалами, з яких ми може-
мо створювати дизайнерські продукти. Природні ресурси відкрива-
ють перед дизайнерами широке поле діяльності і великі перспективи.

У високорозвинених країнах Європейського Союзу екодизай-
ну приділяють особливе значення. В цьому можна переконатись,
коли знайомишся з європейськими країнами під час туристичних
поїздок, де привертає увагу поєднання у населених пунктах зеленої
архітектури, квіткових ландшафтів з природніми об’єктами. Вабить
оригінальність використання природніх матеріалів і кольорової
гами, їх поєднання із сучасним модерним стилем.

Можна виділити кілька напрямів екодизайну. Це ландшафтний
дизайн, фітодизайн, дизайн інтер’єру, а також фен-шуй — китай-
ське вчення про гармонію людини і природи.

Особливістю екодизайну є врахування смаків, екологічних
влас тивостей, традицій і природніх ресурсів. Він звільнює і скеро-
вує позитивну животворну енергію на благо людини. Природні
кольори створюють затишок та заспокійливу атмосферу.

Наш щоденний побут, робота, відпочинок безпосередньо зале-
жать від оточуючої обстановки і дизайнерського облаштування дов -
кілля. Безпечно і добре почувають себе люди там, де їх оточує еколо-
гічно чисте середовище, приємний природній ландшафт, комфортні
помешкання та інтер’єр з природніх матеріалів (з використанням
дерева, каменю, вапняку тощо).

За принципом екодизайну кожне дизайнерське рішення має не
тільки гармонійно вписуватися в природнє середовище, але й для
його створення здебільшого повинні використовуватися природні
атрибути, елементи і матеріали. Доцільно ширше використовувати
природні гармонійні кольори, які благотворно впливають на пси-
хологічний стан людини. А екологічно чисті матеріали зміцнюють
здоров’я.

Екодизайн ставить собі за мету зберегти та відновити природнє
начало. Він позитивно змінить життя людини. Дизайнерам треба
зрозуміти природу і прагнути відновити і повернути те, що було
втрачено через необережне втручання людини.

Екодизайн допоможе створити чисте й здорове середовище,
в якому можна жити щасливо, красиво й екологічно.
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МАСКАРОНИ КИЄВА

Титенко К. С.
І курс, група ДЗ 19-1, спеціальність «Дизайн»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., канд. арх., доц.

Маскарон (з італ. «mascherone») — вид архітектурного декору
в формі маски людини, тварини чи якоїсь фантастичної істоти.
В давнину маскарони мали сакральне значення та були оберегами
від злих духів. Наприклад, голова горгони Медузи, яка прикрашала
егіду знаменитої скульптури Афіни, захищала афінський Акрополь.

В античній архітектурі маски богів розміщували на замкових
каменях арок, під антаблементами. Саркофаги з левиними головами
стали прообразом фонтанів, що стояли на площах і садах світу.
В середньовіччя маскарони, зазвичай, відображали алегорії христи-
янських чеснот і смертних гріхів. Потворна голова, вмурована в стіну,
була символом перемоги над гріхом, а гарна жіноча та чоловіча голо-
ви — образом чистоти та святості. В епоху відродження появились
маскарони-гротески. Епоха бароко використовувала найбільше різ-
номаніття архітектурного декору: маски левів, фантастичні маски-
гротески, алегорії різних емоцій та фруктів. Маскарони класициз-
му — маски лева, голови античних героїв і богів. В епоху модерну
найчастіше використовували привабливі жіночі обличчя. [1]

Найбільшу групу київських рельєфних масок складають маска-
рони на фасадах доби модерну. Маски цього періоду відображають
портрети власників будинків, приналежність до певної соціальної
групи, стають їх гербами, відображають функцію будівлі (театраль-
на маска на театрі, Марс — на військовому закладі).

Серед найбільш відомих, садиба на вулиці Лютеранській, 23,
збудована у 1907 році за проектом Е. Брадтмана для купця С. Ар -
шавського, яку знають як «будинок невтішної вдови». Особливістю
фасаду є декор центрального фронтону з боку Лютеранської вулиці
у вигляді жіночого обличчя. Коли йде дощ, каплі стікають та нага-
дують сльози.

Фасад прибуткового будинку по вулиці Лютеранській, 6 (архітек-
тор Мартін Круг), відомий як «будинок кажана», прикрашає мас карон
жінки-птаха — жіноче обличчя з крилами та короною на голові.

«Будинок з котами» по вулиці Гоголівській, збудований у 1909 р.
(інженер Володимир Безсмертний) декорований численними
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химерами та чоловічими маскаронами. Вхід до будинку прикраша-
ють фігури сов, а велике напівкругле вікно на першому поверсі —
барельєфи котів із зеленими очима та червоними ротами, від яких
і походить поширена назва будинку. [2]

Над входом до будівлі на Ярославому Валу, 14 б (архітектор
М.Яскевич), розміщений вінок з головою дівчини, а міжвіконні
простінки еркерів декоровані головами тигра. Бічні портали входу
та проїзду фланковано лізенами. Над ними — скульптурні голівки
янгола із крилами. [3]

Маскарони Києва є не тільки декором будівель, але й роман-
тичним зв’язком з його історією.
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АРХІТЕКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Хоменко В. І.
І курс, група ДЗ 19\1, спеціальність «Дизайн»

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. А., ст. викладач

На кінець ХІХ століття інтенсивний розвиток банківської спра-
ви вимагав модернізації ділових приміщень Києва, в зв’язку з чим
постало питання реконструкції двоповерхової будівлі Київської
контори Державного банку, побудованої в стилі ампір в 1841 році.

У конкурсі на кращий проект майбутнього банку переміг архі-
тектор Олександр Кобелєв і восени 1902 року поруч зі старою було
закладено фундамент нинішньої будівлі Національного банку
України, в архітектурі якого поєднуються північно-італійська готи-
ка та раннє флорентійське Відродження. Головний фасад розробле-
ний за ескізами О. М. Вербицького. Облицювати будинок штучним
каменем і виконати художні роботи всередині приміщення було
доручено італійському скульптору Еліо Саля.
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На той час будівля стала вершиною технічної досконалості —
була оснащена центральним паровим опаленням, електричним
освітленням, першою в Європі системою протипожежної безпеки
та складною системою вентиляції. Сім електричних вентиляторів
загальною потужністю близько 18 кінських сил могли протягом го -
дини двічі перекачати в приміщеннях усе повітря. Взимку воно
підігрівалося батареями, влітку, проходячи холодними підземними
каналами, — охолоджувалося (крім того, його можна було охолоди-
ти додатково, якщо заповнити зволожувальний резервуар льодом).
В дворі передбачався розарій для того, щоб спеціальними повітроз-
бірниками аромат троянд подавати у приміщення працівників
банку [1].

Коли у 1934 році Київ повернув собі статус столиці України,
виникла необхідність модернізації будівлі згідно вимог нового часу.
Успішний проект з надбудови банку знову реалізував Олександр
Кобєлєв спільно зі своїм учнем Валер’яном Риковим. Третій і чет-
вертий поверхи мурували одночасно з підняттям даху. Під час пере-
будови дах не знімали, а розрізали автогеном на сім частин і посту-
пово піднімали за допомогою домкратів. Після того як кладку стін
було завершено, частини даху встановили на чавунних подушках
і знову зварили.

В плані будівля має форму літери Н. Два паралельно розміще-
них чотириповерхових корпуси композиційно об’єднані головним
приміщенням банку — двосвітловим операційним залом, багато
оздобленим ліпним декором у техніці високого рельєфу і вітража-
ми. Монументальність будинку підкреслюється широким карни-
зом, прикрашеним майолікою. На фасаді розміщені герби трьох
губерній, які у той час обслуговував банк, — Київської, Подільської
та Волинської. Поруч — чотири символи різних сфер діяльності,
що потребують банківського кредиту: жезл Меркурія кадуцей сим-
волізує торгівлю; зубчасте колесо, циркуль і рейсшини (символи
інженерії) — промисловість; ланцюг і снопи колосків — сільське
господарство; якір, колесо і крила — транспорт. Наріжні сторони
фасаду закріплені витими колонками з декоративними вежами, які
підтримуються скульптурами величезних грифонів — в античній
міфології вони вважалися охоронцями золотих копалень.

Операційна зала банку прикрашена скульптурами античних бо -
гів: Гермес допомагає в отриманні прибутку й торгівлі; Деметра опі-
кується землеробством і родючістю; Афіна Паллада наділяє мудрістю;
Гефест допомагає відточувати майстерність і професіоналізм [2].
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На сьогодні, будівля Національного банку України вважається
однією з найкраще збережених архітектурних пам’яток Києва.
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СЕКЦІЯ XIV

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

14.5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 
ТЕОРІЯ БЕЗПЕКИ ТА НЕБЕЗПЕКИ

Безруких А. Ю.
IV курс, група ЖР16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: проблема захисту людини від небезпек акту-
альна з часів існування людства на Землі. З моменту виникнення
людської цивілізації кожна людина дбає про власну безпеку та безпе-
ку своїх близьких так само, як і людству доводилося дбати про безпе-
ку свого існування. Турбота людини про безпеку з’явилась тоді, коли
вона почала усвідомлювати важливість певного обсягу знань та вмінь
про небезпеки для здоров’я. Людська цивілізація досягає все більшої
могутності, а проблема безпеки її існування стає все більш гострою.

Мета: метою дослідження є аналіз питання про людську безпе-
ку, небезпеку та основи захисту людини на підприємстві від небез-
пек різного типу.

Основний матеріал: «Відсутність безпеки паралізує промислову
і торгівельну ініціативу, боляче відгукується на всьому житті краї-
ни...» (В. І. Вернадський).

У процесі трудової діяльності можна виділити, з одного боку,
людину, котра працює, а з іншого, — виробництво (простір, в якому
відбувається трудова діяльність, де виникає небезпека і де людина
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зазнає її впливу), куди включається предмет та знаряддя праці,
а також навколишнє середовище. Для захисту людини від виробни-
чої небезпеки передбачена система охорони праці.

Небезпека — це явища, процеси, об’єкти, здатні за певних умов
завдати шкоди здоров’ю чи життю людини як відразу, так і в май-
бутньому, тобто викликати небажані наслідки.

Основними термінами в науці про безпеку є небезпека, безпе-
ка, ризик. Небезпека — центральне поняття в безпеці життєдіяль-
ності. Під небезпекою розуміють можливість виникнення обставин
за яких матерія, поле, енергія та інформація або їх поєднання
можуть завдавати шкоди здоров’ю людини, збиток навколишньому
природному середовищу і соціально-економічній інфраструктурі,
тобто викликати небажані наслідки безпосередньо або побічно.
Небезпека — може реалізуватися у вигляді прямого або непрямого
збитку для об’єкту (предмету) діючи поступово або раптово, і різко
в результаті відмови системи.

Безпека є результатом комплексного процесу взаємодії людини
з довкіллям, включаючи фізичні, соціальні, культурні, технологіч-
ні, політичні, економічні і організаційні середовища. Безпека
однак, не визначається, як повна відсутність небезпеки.

Безпека — це стан системи, коли дія зовнішніх та внутрішніх
факторів на неї не призводить до утруднення чи унеможливлення її
функціонування та розвитку. А безпека людини — це стан людини,
коли дія зовнішніх та внутрішніх факторів не призводить до утруд-
нення чи унеможливлення її функціонування та розвитку.
Негативний вплив передбачає дію на систему (людину, об’єкт), що
призводить до погіршення її функціонування або повного її руйну-
вання, тоді як небезпека є тільки можливістю такої дії.

Види небезпек: потенційна, уявна, провокована, реальна.
Висновок. Безпека людини залежить не лише від системи яку

встановили власники підприємства чи держава, а і від самих людей
(співробітників) в цілому. Люди повинні уміти комунікувати один
з одним та налагоджувати систему безпечних зон на підприємстві
для поліпшення умов перебування в тих чи інших умовах праці.
А робота власників підприємства чи держави підтримувати зв’язок
із співробітниками та забезпечувати їх всім необхідним для захисту
від непередбачених небезпечних умов.

Таким чином, працюючи у команді можна уникнути жорстоких
наслідків з боку небезпечних ситуацій, або виправити помилку на
ранньому етапі її виникнення.

Безпека життєдіяльності Секція 14.5



ТРАВМАТИЗМ І ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Васіна С. В.
IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: рівень захворюваності на підприємствах за -
лишається в кілька разів вищим, ніж в економічно розвинених
країнах. Він пов’язаний із важкими та шкідливими умовами праці
на виробництві. Майже 27% громадян працюють в умовах, які не
відповідають санітарним і гігієнічним правилам та нормам. Саме
цей негативний вплив призводить до виникнення професійних
захворювань. За останні роки, хімічне навантаження на організм
працівника зросло в декілька разів.

Мета: метою дослідження є травматизм і захворювання на ви -
робництвах, класифікація та причини їх виникнення.

Основний матеріал: травматизм — слово грецького походження
(trauma — пошкодження, поранення). Виробничий травматизм
можна класифікувати за такими причинами:

Технічні причини. До них відносяться: недосконалий техноло-
гічний процес, конструктивні недоліки обладнання, інструментів
та пристосувань, недостатня механізація тяжких робіт; недоскона-
ле огородження, відсутність спеціальних захисних засобів, засобів
сигналізації та блокувань, недостатня міцність та надійність
машин, шкідливі властивості оброблюваного матеріалу.

Організаційні причини повністю залежать від рівня організації
праці на виробництві. До них можна віднести: незадовільний стан
території, проїздів, проходів, порушення правил експлуатації облад-
нання, транспортних засобів, порушення технологічного регламенту,
порушення правил і норм при транспортуванні, складанні та збері-
ганні матеріалів; порушення норм і правил при плановому технічно-
му обслуговуванні, ремонті обладнання, транспортних засобів.

Санітарно-гігієнічні причини, до котрих можна віднести: пере-
вищення запиленості та загазованості повітря робочої зони; відсут-
ність або недостатність освітлення, підвищення пульсації світлово-
го потоку; підвищення рівня шуму та вібрації, інфразвукових та
ультразвукових коливань на робочому місці.

Психофізіологічні причини, до котрих відносяться фізичні,
нервово-психічні перевантаження працюючих. Психофізіологічні
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причини — грубі помилки в діях, пов’язані з фізіологічним (втом-
леність), психічним (підвищена дратівливість) або хворобливим
станом працівників.

Постійними причинами виробничого травматизму на вироб-
ничих підприємствах є: відсутність інструкцій з охорони праці;
робота на несправному обладнанні, на обладнанні без засобів
захисту; відсутність засобів проти випадкового ураження працівни-
ків електричним струмом.

Власник або уповноважений орган не вправі вимагати від праців-
ника виконання роботи, пов’язаною із небезпекою для життя. Пра -
цівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо йому або
оточуючим загрожує небезпека. У разі неможливості усунення небез-
печних і шкідливих для здоров’я умов праці, власник зобов’язаний
повідомити про це орган державного нагляду за охороною праці,
який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах.

Висновок: трудові колективи повинні обговорювати і схвалю-
вати комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та сані-
тарно-оздоровчих заходів, які контролюють виконання цих планів.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ЖІНОК І МОЛОДІ

Вовченко О. Р.
IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: в сучасному світі важливо знати й відстою-
вати свої права на робочому місці. Враховуючи фізіологічні, психо-
логічні, вікові та інші особливості, правове регулювання трудових
відносин жінок та молоді має певні відмінності щодо інших катего-
рій працівників.

Мета: аналіз особливостей правового регулювання праці жінок
та молоді. Перешкоджаннянеправомірним діям роботодавців.

Основний матеріал: Кодексом законів про працю України забо-
роняє застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із
шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних
роботах (окрім нефізичних робіт — по санітарному та побутовому об -
слуговуванню). Піднімання та пересування вантажів допускається
тільки в межах санітарних норм (до 7 кг при постійному перенесенні
і до 10 кг при періодичному). Робота жінок обмежується у нічний час.
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Вагітні жінки і ті, що мають дітей до 3-х років, не залучаються до
роботи в нічні години і вихідні дні, до надурочних робіт, а також не
направляються у відрядження.Жінки, що мають дітей 3–14 років або
дітей з інвалідністю, не залучаються до надурочних робіт і не направ-
ляються у відрядження без їх згоди. Жінок із дітьми віком до 3-х
років можуть, за їх бажанням, переводити на легшу або зручнішу для
них роботу із збереженням середньомісячного заробітку. Пільги
вагітним жінкам і при пологах: надається відпустка — 70 календар-
них днів до пологів і 56 після пологів, до 2-х років по догляду за дити-
ною з виплатою допомоги по соціальному страхуванню, до 3-х років
без збереження заробітної плати. За медичним висновком (догляд
дитини) відпустка може досягати 6 років.Відпустка по вагітності,
догляду за дитиною зараховується в загальний стаж роботи і профе-
сійний стаж. Передбачено позачергове забезпечення путівками до
санаторію або будинку відпочинку жінок з дітьми віком до 14 років
і надання їм матеріальної допомоги.Працівники віком до 18 років
користуються такими ж правами, що і повнолітні, а в галузі охорони
праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користу-
ються пільгами.У виняткових випадках, за погодженням із проф-
спілками, можуть прийматись на роботу 15-річні особи. Для прак-
тичної підготовки молоді, що навчається, допускається приймати
з 14 років учнів загальноосвітніх шкіл і професійних навчальних
закладів для виконання легкої роботи у вільний від навчання час за
згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює. Особи до 18 років
приймаються на роботу після попереднього медичного огляду і,
в подальшому, до 21 року щороку підлягають обов’язковому медич-
ному огляду.Усі працівники до 18 років не можуть бути залучені до
виконання важких або небезпечних робіт, до робіт із шкідливими
умовами праці, а також до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні
дні. Для працівників віком від 16 до 18 років робочий тиждень не
повинен перевищувати 36 годин, для осіб віком від 15 до 16 років
і для учнів 14–15 років, що працюють під час канікул — 24 години.
Для здачі вступних іспитів до вищих і середніх спеціальних закладів-
працюючій молоді надається відпустка:

– для вступу до вищих навчальних закладів — 15 календарних
днів;

– для вступу до середніх навчальних закладів — 10 календарних
днів.

Молодь, що навчається, може отримати 1 вільний день на тиж-
день без збереження заробітної плати.
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Висновок: жінки — потребують особливого захисту і підтримки
з боку держави. Тому одним із головних обов’язків держави є забезпе-
чення належних умов праці для таких верств населення, як жінки, а та -
кож молодь, якій не вистачає знань про права, пільги та умови праці.

ЗАБРУДНЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НІТРАТАМИ 
І НІТРИТАМИ

Гришакіна О. В.
IV курсу, група ТХ16-1, 

спеціальність «Інженер-технолог харчової промисловості»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: на даному етапі розвитку харчових техноло-
гій нітрати та нітрити займають вагоме місце та є причиною отру-
єнь та захворювань.

Мета: метою дослідження є аналіз принципу дії нітритів та ніт-
ратів на організм людини, а також зменшення кількості добрив.

Основний матеріал: нітрати — це солі азотної кислоти, які
є природними сполуками і добре розчиняються у воді, а при нагрі-
ванні можуть переходити у нітритиз виділенням кисню. Вони вхо-
дять в склад мінеральних добрив, а також являються натуральним
компонентом харчових продуктів рослинного походження. У рос-
лини нітрати надходять з ґрунту. Концентрація нітратів в продуктах
харчування залежить в основному від неконтрольованого викорис-
тання азотних добрив. Основним джерелом нітратів у сировині та
продуктах харчуванні крім азотовмісних з’єднань являються ніт-
ратні харчові добавки, які вводять у м’ясні вироби для покращення
їх харчових показників і подавлення деяких мікроорганізмів.
В Україні майже шоста частина сільськогосподарської плодоовоче-
вої продукції містить нітрати у дозах, які перевищують максималь-
но допустимий рівень. У першу чергу надмірний вміст нітратів
у харчових продуктах сприяє розвитку онкологічних і алергічних
захворювань. Надмір нітратів у плодоовочевій продукції не лише
наслідок неправильного використання азотних добрив, а й резуль-
тат сорбції окисів азоту безпосередньо з атмосфери, які утворюють-
ся при спалюванні різних видів палива. Основними причинами
надміру нітратів у овочах із закритого ґрунту (парники, теплиці та
ін.) є недостатнє освітлення, загущення посівів. Вміст нітратів
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у рослинах залежить і від видових і сортових особливостей, часу
збирання та ін. За однакових умов невелику кількість їх накопичу-
ють баклажани, томати, цибуля; підвищену — салати, капуста,
ревінь, петрушка, редька, редиска. При звичайному вирощуванні
нітрати не накопичуються в яблуках, ягодах, вишні, сливі, сморо-
дині, аґрусі. Менше нітратів містять дозрілі рослини. У харчових
м’ясо-молочних продуктах наявність нітратів залежить від їх рівня
в організмі тварин, а в кормових культурах — від видового складу,
сорту, дози внесення азотних добрив, грунтово-кліматичних умов
вирощування та інших агротехнічних факторів. Велике значення
для зниження нітратів має технологічна обробка сільськогосподар-
ських продуктів. Так, при митті кропу, салату, петрушки й інших
зелених культур кількість нітратів знижується на 20%, а після дво-
годинного вимочування у воді на 30–60%. Відварювання до готов-
ності картоплі, буряків, моркви (після чистки і миття) дозволяєз-
низити концентрацію цих речовин відповідно на 65, 35, 25, 70%.
Допустима доза нітратів для людини при надходженні в організм
з продуктами харчування і водою за добу становить 5 мг/кг. Через
загрозу забруднення нітратами продуктів повністю забороняється
застосування азотних мінеральних добрив при вирощуванні кар-
топлі і овочево-баштанних культур на сильно кислих ґрунтах, на
ґрунтах з високим вмістом мінерального азоту, на замерзлому або
вкритому снігом ґрунті, при внесенні під овочеві культури і картоп-
лю вапна, у заплавних ґрунтах з низьким вмістом калію та на тери-
торії зони санітарної охорони джерел господарсько-питного поста-
чання. Забороняється також вносити під картоплю та овочі селітру
і безводний аміак. Внаслідок споживання 3,5 г калієвої селітри
спостерігалось смертельне отруєння серед дорослих. Найчутливіші
до нітратів діти у перші місяці життя, люди похилого віку та хворі
на анемію, із захворюваннями серцево-судинної, дихальної і ви -
дільної систем.

Висновок: Щоб запобігти отруєнню потрібно добирати сорти, які
накопичують мало нітратів; використовувати повільно діючі азотні
добрива; вносити добрива смугами; вносити добрива під час вегета-
ції та припиняти підживлення за 1–2 місяці до збирання врожаю.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

Клейман О. О.
IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Пекреклад»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: Наразі більшість виробничих травм і аварійних
ситуацій трапляються через «людський фактор». Тому варто розіб-
ратись у психологічних чинниках, що впливають на нещасні випадки.

Мета: метою дослідження є аналіз психологічних факторів
попередження нещасних випадків на виробництві.

Основний матеріал: 
Що таке психофізіологічні фактори? Психофізіологічні факто-

ри включають до себе такий комплекс «людських факторів»:
– виконання помилкових дій робітниками в наслідок тяжкості

та напруженості праці;
– підвищена втомленість, зниження уважності;
– недостатня професійна підготовка;
– порушення правил безпечного виконання робіт, трудової

і виробничої дисципліни;
– невідповідність психофізіологічним даним працівника, який

виконує роботу; 
– алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсичне отруєння;
– хворобливий стан.
Обставини, що спричиняють виникнення небезпечних ситуацій: 
1. Відсутність з боку адміністрації належного контролю за до -

триманням правил безпеки. 
2. Конструктивні недоліки засобів захисту працюючих від впли -

ву небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які дають мож-
ливість проникнення в небезпечну зону. 

3. Конструктивні недостачі блокуючих пристроїв, що дозволя-
ють нейтралізувати їх дії і можливість ведення роботи небезпечни-
ми методами. 

4. Недосконала технологія виробничих процесів, що допускає
ведення операції з порушеннями правил безпеки. 

5. Плинність кадрів, яка призводить до залучення до робіт
у вихідні дні, надурочних робіт; погано поставлена пропагандист-
ська і виховна робота. 
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6. Порушення правил виконання операцій в результаті відсут-
ності інструменту, механізму, матеріалу, установки, на наявність
яких виконавець мав право розраховувати при виконанні завдання.

7. Недостатня надійність. Інструмент, матеріал, верстат або
установка раптово стають непридатними для подальшого викорис-
тання, в той час як раніше вони знаходилися в робочому стані. 

8. Недоліки в проектуванні обладнання. Помилки в проекту-
ванні призводять до того, що інструменти, верстати або установки
стає важко використовувати при виконанні виробничих завдань. 

9. Особисті чинники. Недостатні знання методів виконання
завдання, помилки інструктажу, погане навчання способів вико-
ристання інструменту, неправильна або небезпечна поведінка під
час роботи. 

10. Неповне виконання елементів завдання. Елемент заплано-
ваного завдання не був виконаний вчасно або виконувався
з помилками.

Висновок: Отже, з метою попередження порушення правил без -
пеки необхідно застосовувати заходи організаційного та технічного
характеру, що виключають можливість появи або створення умов
для виконання небезпечних дій, позбавити працюючого можли-
вості робити вибір між небезпечним і безпечним способом діяль-
ності; посилити виховну, пропагандистську і навчальну діяльність,
направлену на формування необхідної поведінки.

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА ЙОГО
ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЛЮДСТВА ТА ПЛАНЕТИ

Коробко І. П.
ІV курс, група ПЛ 16-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету Україна
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: світ не стоїть на місці — нові технології і від-
криття дають нам можливість пізнавати інші сторони буття. До ко рін -
но змінюється життя людей їх кількість, а от наша екологія і запаси
природних речовин зменшується і зменшується з кожною хвили-
ною. Тому проблема екології в наш час є такою затребуваною для
розуміння та вирішення.

Мета: метою дослідження є бажані й небажані та непередбаче-
ні екологічні наслідки через науково технічний прогрес.
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Основний матеріал: ми живемо на самому дні блакитного повіт-
ряного океану Землі — її атмосферного шару. Земля — це наш дім.
А який він? Французький географ Елізе Реклю дуже влучно сказав:
«Людина створює навколишнє середовище по своєму образу і подо-
бі». Тобто ми маємо те навколишнє середовище, яке заслужили.
Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини,
супроводжувана знищенням природних ресурсів і забрудненням
навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера
планети перебуває в критичному стані, коли до глобальної катас-
трофи залишилися лічені кроки. Забруднення природного середо-
вища — це таке привнесення в геосистему різних речовин і сполук,
за якого перевищуються граничні концентрації, а отже, і місткість
геосистеми. Отже, мають місце дві проблеми: перша — безпосеред-
нє забруднення навколишнього середовища; друга — збільшення
масштабів водоспоживання. Ми хочемо отримати від природи все
і по максимуму, а зворотного зв’язку немає. Якщо забрати всі при-
родні ресурси, такими чином у нас не залишиться з чого черпати
людству на воду, щоб в пустелі побудувати гольф клуби і скільки
потрібно затратити води на кілометрові зелені поля коли в той же
час у Африці люди добувають джерела щоб можна було прожити.
Але ж ні там же сучасні гольф клуб для багатіїв вони про це і не заду-
муються що десь там комусь може не вистачити води для існування.
Планета не за одне століття і мільйони років накопичувала запаси
природних ресурсів щоб в один момент все витратити без залишку.
Морські тварини які помирають від пластику, поліетиленових паке-
тів які ми бездумно викидаємо на вітер, це наші нові технології щоб
людям жилось краще але які наслідки вони дають землі. Острови
сміття в океанах, вирубування лісів, винищування тварин і це тіль-
ки маленька частина всього. Це все призводить технічний прогрес
на благо людству та на протидію планеті.

Висновок: до початку ХХ — го століття в системі «людство —
природне середовище» відбулася важлива якісна зміна: природа
перестала бути пасивним джерелом матеріальних та енергетичних
благ для людей, вона почала виступати як активне гальмо розвитку
суспільства. Це гальмо звісно не стримує розвиток людської цивілі-
зації, але воно все більш активно перешкоджає технологічному
типу розвитку. Стає очевидним, що деякі новітні технології ведуть
людство до прірви невирішених конфліктів між інтересами людини
як біологічної істоти та природного середовища, яке вже не може
забезпечити підтримку її добробуту і навіть існування.
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СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ ТА
ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Слободянюк Я. Р.
IV курс, група ЖР16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій «Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: закон у житті кожного з нас займає важливе
значення, кожна людина керується певними правилами у певній сфе -
рі. Часто, робітники не знають свої права, обов’язки, тому не отри-
мують компенсацію, не можуть скористатися пільгами. Громадяни
повинні дотримуватися норм законодавства, знати своє право на
здорові та безпечні умови праці, вміти захистити себе у випадку
його порушення.

Мета: детальніше проаналізувати основні правила страхування
від нещасного випадку, дослідити види загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування, види соціальних послуг та мате-
ріального забезпечення, підвищити рівень правових знань.

Основний матеріал: в Україні як соціальній, правовій державі,
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпе-
ка визнаються найвищою соціальною цінністю. Право на соціаль-
ний захист віднесено до основоположних прав і свобод. Це право
гарантується, зокрема, загальнообов’язковим державним соціаль-
ним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підпри-
ємств, установ та організацій. Соціальне страхування є системою
прав і гарантій, це один із видів загальнообов’язкового державного
страхування, що передбачає надання соціального захисту та матері-
альну підтримку громадян. Соціальне страхування є важливим
фактором соціального захисту населення. Воно забезпечує соціаль-
ний захист, охорону життя та здоров’я громадян під час їхньої профе-
сійної діяльності. Насамперед, страхування стосується працюючих,
і членів їх сімей у разі втрати ними з незалежних від них обставин
(хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності,
нещасний випадок втрати годувальника, безробіття з незалежних
від них обставин, а також при досягненні пенсійного віку та
в інших випадках, передбачених законом). Таке страхування здійс-
нюють згідно із законом України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування». Дія цього закону поширюється на
осіб, які працюють в умовах трудового договору (контракту) на під-
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приємствах, в установах, організаціях, незалежно від їхньої форми
власності та господарювання, а також на фізичних осіб та на осіб,
які забезпечують себе роботою самостійно і громадян-суб’єктів під-
приємницької діяльності.

Тобто, основними завдання страхування від нещасного випадку є:
– запобігання нещасним випадкам на виробництві;
– професійним захворюванням та іншим;
– випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умо-

вами праці;
– відновлення здоров’ятапрацездатностіпотерпілих на вироб-

ництві від нещасних випадків або професійних захворювань;
– проведення профілактичнихзаходів.
Основи законодавства України про загальнообов’язкове дер-

жавне соціальне страхування, відповідно до Конституції України,
визначають принципи та загальні правові, фінансові та організа-
ційні засади страхування громадян в Україні.

Висновок: отже, загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання — це система гарантій, які надаються з метою впровадження со -
ціального захисту громадян за рахунок державних страхових коштів.

Фонд соціального страхування зобов’язаний: забезпечувати фі -
нансування та виплачувати матеріальне забезпечення, страхові ви -
плати і надавати соціальні послуги, здійснювати контроль за дотри-
манням порядку.

ШУМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Ціпан В. С.
ІІІ курс, група ВС-17-1 мс, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»

Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: одним із важливих факторів впливу навко-
лишнього середовища на людину є звук, який оточує нас цілодобо-
во. Ми настільки звикли до цього, що забули про шкоду тривалого
шуму, а саме: негативний вплив на органи слуху, розлад діяльності
серця та печінки, а в результаті виснаження нервових клітин.
Ослаблена нервова система не може чітко координувати роботу різ-
них систем організму. Виникають порушення їхньої діяльності.
Шкідливі наслідки — дзенькіт у вухах, запаморочення, головний
біль, підвищення утоми. У людей, що працюють у шумних умовах,
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підвищений рівень нервово-психічних захворювань. Шуми викли-
кають розлади в сердечно-судинній системі; впливають на зоровий
і вестибулярний апарат, знижують рефлекторну діяльність.

Мета: детально розглянути питання впливу шуму на організм
людини та знайти спосіб зменшити цей вплив.

Основний матеріал: шумове забруднення в містах практично
завжди має локальний характер і переважно викликається засобами
транспорту. З метою захисту атмосферного повітря від забруднення
викидами автотранспорту велике значення мають містобудівні
заходи, спрямовані на зниження концентрацій вихлопних газів
у зоні перебування людини. Боротьба із шумом у центральних ра -
йонах міст ускладнюється щільністю забудови, через яку неможливе
будівництво шумозахисних екранів, розширення магістралей і ви -
са дження дерев, що знижують рівень шуму на дорогах. Таким чи -
ном, найбільш перспективними вирішеннями цієї проблеми є:

– Удосконалення транспортних засобів: застосування гумових
шин, пластмасових деталей, реконструкція двигунів знижують рі -
вень шуму;

– Зниження шуму на метрополітені радикально вирішується
при застосуванні коліс на пневматичних шинах;

– Знизити шум електричних машин можна усуненням неврів-
новаженості ротора, регулювання підшипникових вузлів і щитових
контактів;

– Внутрішні поверхні салонів і всі перегородки покривають
звуко-поглинаючими панелями, у місцях з’єднання використову-
ють гумові ущільнювачі. У надзвукових літаків у момент переходу
від звукової швидкості до надзвукового виникає удар повітряної
хвилі, що сприймається як постріл зброї або удар грому.

Висновок: при достатній увазі до проблеми з боку відповідних
посадових осіб можливо істотне поліпшення акустичного клімату
в населених пунктах. Наприклад:

– У Японії побудували на острові, штучно створеному з будівель-
ного сміття, в океані аеродром, щоб літаки не турбували жителів.

– Деякі країни озеленяють міста: дерева, посаджені близько
одне від одного, знижують рівень шуму;

– Розробляють спеціальні пристрої глушення шуму;
– Законом також передбачені заходи захисту населення від за -

надто голосної музики та шуму в нічний час для повноцінного від-
починку.
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Єнг І.С. – старший викладач кафедри кафедри української мови

і літератури, іноземної філології та перекладу
Адамчук Н.В. – доцент кафедри журналістики, видавничої справи,

поліграфії та редагування, к. філол. н;
Бобренко Р.В. – доцент кафедри журналістики, видавничої справи,

поліграфії та редагування, к. п. н.;
Монтрін І.І. – доцент кафедри туризму, документних та міжкуль-

турних комунікацій, к. е. н.;
Ізуїта П.О. – професор кафедри цивільного, господарського, адмі -

ністративного права та правоохоронної діяльності;
Бригінець О.О. – професор кафедри цивільного, господарського, адмініст -

ративного права та правоохоронної діяльності, д. ю. н.;
Кіслов Д.В. – завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних

відносин та соціально-гуманітарних дисциплін,
д. н. держ. упр., професор;

Слюсар К.С. – завідувач кафедри конституційного права та теоре-
тико-правових дисциплін, к. ю. н., доцент;

Забара С.С. – завідувач кафедри інформаційних технологій та про-
грамування, д. т. н., професор;

Гук Л.Й. – завідувач кафедри дизайну, заслужений працівник
культури України;

Ратушенко А.Т. – завідувач кафедри технології харчування;
Кущевська Н.Ф. – завідувач кафедри сучасної інженерії та нанотехно-

логій, д. т. н., професор;
Хавхун Г.М. – доцент кафедри дизайну, канд. архітектури;
Тугай Т.І. – завідувачка кафедрою мікробіології, сучасних біотех-

нологій, екології та імунології, доктор біологічних
наук, професор;

Дубовський О.С. – директор видавничо-друкарського комплексу.
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІІЇ:

КОНФЕРЕНЦІЯ ВІДБУДЕТЬСЯ В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ 
У ДОДАТКУ ZOOM

Рекомендуємо Вам ознайомитись з додатком ZOOM
і налаштувати його,  якщо Ви ніколи в ньому не працювали раніше. 

Обов’язково протестуйте програму завчасно для уникнення на
Конференції проблем зі звуком і відео.

27 травня 2020 року
за розкладом онлайн-засідань 

секцій: 

28 травня 2020 року
за розкладом онлайн-засідань 

секцій:

1000 — Початок роботи 
секційних засідань

1100 — Початок роботи 
секційних засідань

1800 — Завершення роботи 
секційних засідань

1600 — Завершення роботи 
секційних засідань
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
СЕКЦІЯ №1

«ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ»

Керівник секції: Дубас Ростислав Григорович, завідувач кафедри
менеджменту, д.е.н., доцент 

Секретар: Семененко Олена Володимирівна, доцент кафедри
менеджменту, к.е.н.

Андрущенко Р. П., І курс, група ПУ-19-1, спеціальність «Публічне
уп равління», Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИ-
ЄМСТВА

Артюх-Пасюта О. В., к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та
адміністрування, Полтавський інститут економіки і права Уні вер -
ситету «Україна»
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
В УКРАЇНІ

Атаманов С. Ю., ІІ курс, група ЗФН-18-1м-nk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування», Новокаховський гумані-
тарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ФОНДІВ ГРО-
ШОВИХ КОШТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙ-
СЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ахметов О. Ю., ІІ курс, група ОО-18-1, спеціальність «Облік та опо-
даткування», Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ
РИНКІВ ПРАЦІ

Байдецька Л. В., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Україна» СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ СУЧАСНОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТУ



Бартальов А. Е., І курс, ОР «магістр», група МЕН-52-19, спеціаль-
ність «Менеджмент», Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПОЛІТИКИ ЕФЕКТИВ-
НОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІД-
ПРИЄМСТВА

Бженчаківська М. А., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність
«Менеджмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Яковець О. П., старший викладач кафедри
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Білецька С. С., ІV курс, група ЗМК-16-1, спеціальність «Мар ке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ЗБУТОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИ -
ЄМСТВА

Боєва Д. Д., І курс, група ФН-19-1, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування», Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач
СТАН ТА НАПРЯМКИ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРО-
ДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Бойко О. І., ІІІ курс, група МК-17-1мс, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Бойко О. І., ІІІ курс, група МК-17мс, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.
ОСВІТА І ТУРБУЛЕНТНІСТЬ «ШВИДКОГО СВІТУ» ТА ПРОФЕ-
СІЇ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАТРЕБУВАНІ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Бойкова Є. П., І курс, група ЗОО-19-1-nk, спеціальність «Облік
і опо даткування», Новокаховський гуманітарний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Іванова Л. В., ст. викладач 
СУЧАСНИЙ СТАН ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

392



393

Бойкова Є. П., І курс, група ЗОО-19-1-nk, спеціальність «Облік і
оподаткування»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Болховітіна К. М., II курс, група 2ПУ, спеціальність «Публічне уп -
равління та адміністрування», Київський Міжнародний Уні вер ситет
Науковий керівник: Могилевська О. Ю., к. е. н., доцент
СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Бондаренко П. І., старший викладач кафедри управління та адмі-
ністрування,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗОЛОТА В УМОВАХ
ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ

Бурба І. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Мене дж -
мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
КЕРІВНИЦТВО І ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ

Вакуленко Н. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Ме -
неджмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ
ЕКВІВАЛЕНТІВ

Вдовенко Я., ІV курс, група МН-16-1, спеціальність «Менеджмент»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент кафедри ме -
неджменту
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

Вдовиченко Є. В., ІІІ курс, група ФБСС-31, спеціальність «Фі нан -
си, банківська справа та страхування», Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ АДАПТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ



Воробйова О. О., старший викладач кафедри управління та адмініс-
трування,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФРАНЧАЙЗИН-
ГУ В УКРАЇНІ

Гавриленко Є. В., IV курс, група ЗМН 16-1, спеціальність «Мене -
джмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шафранова К.В., к. е. н.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
СТРУК ТУР

Гарбаренко О. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Ме -
не джмент»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гладун М. Є., ІІI курс, група ЗФН-17-1, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та ме -
неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гладун М. Є., ІІI курс, група ЗФН-17-1, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Рудюк Л. В., старший викладач кафедри фінансів та обліку, Інс -
титут економіки та менеджменту Університету «Україна»
СУЧАСНІ ТРЕНДИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УК -
РАЇНІ

Глеба М. Ю., VI курс, група ЗФН-18-2м, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та ме -
неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
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Грабіна Д. В., ІІІ курс, група МН-17-1-zh, спеціальність «Мене дж -
мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Яковець О. П., старший викладач кафедри
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Грас Т. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Менедж мент»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Грінцевич Т. В., група ЗОО-19-1м, спеціальність «Облік та оподатку-
вання», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н., професор
ФІНАСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕК-
ТОРА ЕКОНОМІКИ

Гром Ю. В., ІІІ курс, група ЗМК-17-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ У СФЕРІ
ПОСЛУГ

Грушовий А. Ю., Снісаренко О. С., II курс, група ФН-18-1, спеціаль-
ність «Фінанси, банківська справа та страхування», Інститут еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРИЧИН БЮД-
ЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ

Дацюк-Томчук М. Б., к.е.н., доцент кафедри права та фінансів,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
СТАНОВЛЕННЯ ТА СУТНІСТЬ СТАРТАПУ

Демус С. В., ІІІ курс, група МЕН-31, спеціальність «Менеджмент»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
МОНІТОРИНГ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ
ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ



Дивинська Ю. А., асистент кафедри менеджменту та туризму,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН»

Драла Р. І., VI курс, група ФБМ-21, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування», Інститут економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка»
Науковий керівник: Алєксєєв І. В., д. е. н., професор 
АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ

Діденко О. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Ме не -
джмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Дученко Ю. В., Шатило А. Ю., IV курс, група ЗФН-16-1, спеціаль-
ність «Фінанси, банківська справа та страхування», Інститут еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ

Забута Н. В., к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, Інститут
економіки та менеджменту Університету «Україна»
ЕНДАУМЕНТ-ФОНДИ ЯК НАПРЯМ ФІНАНСУВАННЯ УНІ-
ВЕРСИТЕТСЬКИХ ЗАКЛАДІВ

Загорулько К. В., ІІІ курс, група ОО-17-1мс, спеціальність «Облік та
оподаткування», Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄК-
ТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Загорулько К. В., ІІІ курс, група ОО-17-1мс, спеціальність «Облік
і оподаткування», Інститут економіки та менеджменту Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.
ТУРБУЛЕНТНІСТЬ: РИНОК ПРАЦІ НА КАРАНТИНІ
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Науковий керівник: Карпенко С.В., к. е. н., доцент
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Захарчук О. В., д. е. н., професор кафедри фінансів і обліку, Інс -
титут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ

Зигар Д. А., ІІІ курс, група ФБСС-31, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування», Миколаївський міжрегіональний
інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Зінченко А. Т., ІІІ курс, група ЗМК-17-1, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА НОВИЙ РИНОК

Кажева Л. С., IV курс, група ЗМН 16-1, спеціальність «Менедж мент»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Калиновський В. Ю., V курс, група МК-19-1м, спеціальність «Мар ке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Аль-Тмейзі А.Ю., к. е. н., доцент
ОКРЕМІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА



Камратов С. В., аспірант Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Карпенко О.А., к. е. н., Ph.D., доцент, доцент кафедри менеджмен-
ту Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»
АКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Карпенко С. В., к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та
туризму, Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Кирницька Д. В., IІ курс, група ЗМН 18-1, спеціальність «Ме не -
джмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Кожан С. П., Шульга Ю. Г., ІV курс, група ЗФН-16-1, спеціальність
«Фінанси, банківська справа та страхування», Інститут економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ФІНАНСОВА НАУКА У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: СТАНОВ-
ЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Коломієць А. Ю., ІІІ курс, група МК-17-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ М`ЯСА В УКРАЇНІ

Комелягіна М. І., ІV курс, група ЗМК-16-1, спеціальність «Мар ке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Аль-Тмейзі А.Ю., к. е. н., доцент
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Кондукоцова Н. В., к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕКО-
НОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ
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Костецька К. І., ІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психо -
логія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПЕРСО-
НАЛУ

Крамаренко І. С., к. е. н., доцент, декан факультету права та соці-
ально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інсти-
тут розвитку людини Університету «Україна»
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙ-
ТИНГАХ

Кучмєєв О. О., доцент кафедри фінансів та обліку Інституту еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧ-
НОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лавриненко Л.М., к. е. н., ст. н. с., кафедра фінансів та обліку,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ

Лисняк І. О., ІV курс, група ЗМК-16-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент 
СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТОРГІВЛІ

Ліпченко В. Ю., ІІ курс, група ФН-18-1м-nk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування», Новокаховський гумані-
тарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Луговий В. А., IІІ курс, група ЗМН 17-1, спеціальність «Менедж мент»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Карпенко С. В., к. е. н., доцент
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ



Луста К. О., ІV курс, група МН-16-1, спеціальність «Менеджмент»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент кафедри
менеджменту
КОНЦЕПЦІЯ ГНУЧКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСО НАЛОМ

Лінова А. А., ІІІ курс, група МН-17-1-zh, спеціальність «Менедж -
мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Яковець О. П., старший викладач кафедри
СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗА-
ЦІЄЮ

Мазепа А. В., Расцвєтова Н. Я., ІІI курс, група ЗФН-17-1, спеціаль-
ність «Фінанси, банківська справа та страхування», Інститут еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗ ВИТОК

Майнело Д., ІV курс, група МН-16-1, спеціальність «Менеджмент»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент кафедри
менеджменту
СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОЗДАТ-
НОСТІ

Макаренко М. А., ІІІ курс, група МК-17-1, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Аль-Тмейзі А. Ю., к. е. н., доцент
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ОЦІНЮ-
ВАННЯ

Маринець Ю. В., І курс, група ЗМН-19, спеціальність «Менедж мент»,
Карпатський Інститут підприємництва Університету «Україна»
Науковий керівник: Волощук Н. Ю., доцент, к. е. н.
ЛІДЕРСТВО
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неджмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
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Науковий керівник: Яковець О. П., старший викладач кафедри
СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ: РОЗВИТОК ПРОБЛЕМИ І ПЕРС -
ПЕКТИВИ
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Мороз І. В., ІІІ курс, група МК-17-1мс, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
РИНОК СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ

Нанеску Р. П., І курс, група ФН-19-1, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування», Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИ-
ЄМСТВА

Несірова Н. А., ІІІ курс, група ФБСС-31, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», Миколаївський міжрегіональ-
ний інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Нетьосова А. І., ІІІ курс, група ЗМК-17-1, спеціальність «Мар ке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Аль-Тмейзі А. Ю., к. е. н., доцент
МАРКЕТИНГОВА СУТНІСТЬ УПАКОВКИ ТОВАРІВ

Оводюк В. О., VI курс, група ФН-18-1м, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В УМОВАХ
КРИЗИ

Олексенко Т. Ю., І курс, група ЗФН-18-1м-nk, спеціальність
«Фінанси, банківська справа та страхування», Новокаховський
гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к. е. н.
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мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Яковець О. П., старший викладач кафедри
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ
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Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКА ПРИ ОСО-
БИСТОМУ СТРАХУВАННІ

Хвостик Д. В., VI курс, група ФН-18-1м, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ
СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА

Хуторний О. В., IV курс, група ФН-16-1, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та ме не -
джменту Університету «Україна»
Рудюк Л. В., старший викладач кафедри фінансів та обліку,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
НЕБАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ
СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Чалий А. В., ІV курс, група ЗМК-16-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ

Чамлай В. Є., ІІІ курс, група ОО-17-1-nk, спеціальність «Облік
і оподаткування», Новокаховський гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к. е. н.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ

Черкас В. В., доцент кафедри управління та адміністрування,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ СТРУКТУРІ
ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ`ЄКТА

Черничко А. А., І курс, ОР «магістр», група ФБСС-52-19, спеціаль-
ність «Фінанси, банківська справа та страхування», Миколаївський
міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙ-
НИХ БАНКІВ
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Чубко О. А., IV курс, група ЗМН-16-1, спеціальності 073 «менед-
жмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кондукоцова Н. В., к. е. н., ст. викладач кафед-
ри менеджменту
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕР-
СОНАЛОМ

Шабінська О. М., IV курс, група ЗМН-16-1, спеціальності
«Менеджмент», Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кондукоцова Н.В., к. е. н., ст. викладач кафед-
ри менеджменту
УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Шаравара Р. І., перший заступник директора з науково-педагогіч-
ної роботи к. е. н., доцент, професор кафедри управління та адмі-
ністрування, Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ: ЗАГАЛЬНІ
ЗАСАДИ

Шафранова К. В., к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туризму,
директор Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні -
верситету «Україна»
ПРОБЛЕМИ Й ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
В УКРАЇНІ

Шевченко І. О., ІІ курс, група ЗФМ-21/17, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Шевченко І. О., ІІI курс, група ЗФН-17-1, спеціальність «Фі нан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та ме -
неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ІННОВАЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ: ТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ



Шевчук В. О., ІІІ курс, група МК-17-1мс, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПАРФУМЕРНО-
КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

Шиян І. В., ІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психологія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к. е. н.
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Шкляр І. Д., ІІІ курс, група МК-17-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ЮВЕЛІРНИХ
ВИРОБІВ

Яковець О. П., аспірант спеціальності «Економіка», Інститут еко-
номіки і менеджменту Університету «Україна», старший викладач
кафедри менеджменту та туризму, Житомирський економіко-гума-
нітарний інститут Університету «Україна» 
АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВА-
ЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ УМОВАМ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКО-
НОМІКИ
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ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
СЕКЦІЯ №2

«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Керівник секції: Волинець О.О., доцент кафедри туризму, докумен-
тних та міжкультурних комунікацій 

Секретар: Ткаченко Н.О., старший викладач кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій

Ангелюк А. М., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інформа цій -
на, бібліотечна та архівна справа», Хмельницький інститут соціаль-
них технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дика Л. Л., к. філ. н.
ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Веретюк М. П., ІV курс, група ЗІС-19.3-1, спеціальність «Інформа -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Хмельницький інститут соці-
альних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ТЕОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ

Власенко В. А., VI курс, група IС 11-18м, спеціальність «Бібліотечна
та архівна справа», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кудрейко О. М., к. н. з держ. упр., доцент
ДОКУМЕНТ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІ-
КАЦІЙ

Волинець О. О., к. філос. н., доцент кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ЕСТЕТИЧНИЙ ТА ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ

Волинець О.О., к. філос. н., доцент кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ

Володько Л. О., викладач-методист англійської мови, Коледж «Осві -
та» Університету «Україна»
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙ-
СЬКОЇ МОВИ



Гончарук М. О., ІІІ курс, група ІБАС-3.1, спеціальність «Інфор -
маційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
СЕРВІС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

Гошко М. В., VІ курс, група ЗІС-18-1м, спеціальність «Інформа цій -
на, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Волинець О. О., к. філос. н., доцент кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій
МЕТОДОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІН -
ФОРМАЦІЇ В УСТАНОВАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Данильчук М. О., ІІ курс, група ІБАС-2.1, спеціальність «Інфор -
маційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут Уні вер -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЕКТИ — СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ КНИ-
ГОЗБІРНІ

Дудко Я. О., ІV курс, група ЗІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ

Дудко Я. О., ІV курс, група ЗІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙ-
НИХ КОМУНІКАЦІЇ

Дудко Я. О., ІV курс, група ЗІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ
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Камець М. О., ІІІ курс, група ІБАС-3.1, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут Уні вер -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО
ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ

Кішка С. С., ІІІ курс, група ІС-17-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Коваль Д. В., І курс, магістр, група ЗІСм-19-1., спеціальність «Ін -
формаційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут роз-
витку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНО-
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кожухова Б., ІІІ курс, група ІС-17-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФОРМИ МІЖОСОБИС-
ТІСНИХ СТОСУНКІВ

Кожухова Б., ІІІ курс, група ІС-17-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУС-
ПІЛЬНОМУ СПРИЙНЯТТІ



Конош Т. В., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОГО ПРИНЦИ-
ПУ РІВНОСТІ

Конош Т. В., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна», кафедра туризму, документних та
міжкультурних комунікацій
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ
І НАУКИ

Краснянська Н. Д., VІ курс, група ЗІС-18-1м, спеціальність «Ін -
формаційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та
масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Волинець О. О., канд. філос. наук, доцент ка -
федри туризму, документних та міжкультурних комунікацій
СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Литвин Я., VI курс, група IС 11-18м, спеціальність «Бібліотечна та
архівна справа», Інститут філології та масових комунікацій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Кудрейко О. М., к. н. з держ. упр., доцент
ДОКУМЕНТООБІГ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИ-
ЕМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Мар’юсік І. І., І курс, група ІБАСм-1.1, спеціальність «Інформа цій -
на, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут Універ ситету
«Україна»
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НА -
ПРЯМ БІБЛІОТЕКИ

Мельник І. М., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Ук раїна»
ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА І АРХІВНА СПРАВА — НОВІ
ВИМОГИ І ПЕРСПЕКТИВИ
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Муріна А., VI курс, група IС 11-18м, спеціальність «Бібліотечна та
архівна справа», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кудрейко О. М., к. н. з держ. упр., доцент
СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО: СТАН,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Половнікова Н. І., ІV курс, група ЗІС-16-1, спеціальність «Ін фор -
маційна, бібліотечна та архівна справа», Хмельницький інститут
соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ

Cаакова Л. С., ІІ курс, група ЗІС-18/1м, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій
Науковий керівник: Волинець О.О., к. філос. н., доцент
МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОРГА-
НІЗАЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ

Татаринова І. А., студентка 6 курсу, спеціальність «Документо -
знавство та інформаційна діяльність», Інститут філології та масо-
вих комунікацій
ВНУТРІШНІ КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Ткаченко Н. О., старший викладач кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ПИСЬМОВА КОМУНІКАЦІЯ НОВІТНЬОГО ЧАСУ: ОСНОВНІ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Ткаченко Н. О., старший викладач кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ

Ткаченко О. О., старший викладач кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ В РОБОТІ
З ДОКУМЕНТНИМИ ТА ФАКТОГРАФІЧНИМИ ПОШУКАМИ



Ткаченко О. О., старший викладач кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ КОМУ-
НІКАЦІЙ

Трубійчук А. В., VІ курс, група ЗІС-18-1м, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Волинець О. О., к. філос. н., доцент кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій
ЕТИКЕТНІ ТА ІМІДЖЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЦІВНИКА
В УПРАВЛІНСЬКІЙ СФЕРІ

Худяк Р. М., ІІІ курс, група ІС-17-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ КОМУНІКАЦІЇ

Худяк Р. М., ІІІ курс, група ІС-17-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

Шарупа О. О., VІ курс, група ЗІС-18-1м, спеціальність «Інформа -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Волинець О. О., к.. філос. н., доцент кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВ-
ЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Яременко К. В., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інформа -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна», кафедра туризму, докумен-
тних та міжкультурних комунікацій
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
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Яременко К. В., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна», кафедра туризму, докумен-
тних та міжкультурних комунікацій
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ТЕХ-
НІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Яременко К., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

СЕКЦІЯ №3
«УКРАЇНОЗНАВСТВО — ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського коледжу Універ -
ситету «Україна» 
МЕМУАРНА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ СУС-
ПІЛЬНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ



СЕКЦІЯ №4
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР»

Керівник секції: Єнг І.С., старший викладач кафедри кафедри українсь -
кої мови і літератури, іноземної філології та перекладу

Амірханова К. Г., IV курс, група ПР-16, спеціальності «Філологія»,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Данилюк Л. В., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ
ТОПОНІМІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Бучко В. С., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ЯК ВИД МИСТЕЦТВА

Вапельник Т., І курс, група ПР-19-1, спеціальність “Переклад”
Науковий керівник: Григоренко Н. В, ст. викл.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ МОВИ РЕКЛАМИ

Гарбузов Д. В., студент групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Пере клад»
Науковий керівник: Махінова В.В., старший викладач кафедри
української мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТИПОВІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ПІДМЕ-
ТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ

Григоренко Н. В., старший викладач, кафедра української мови і
літератури, іноземної філології та перекладу
МОТИВАЦІЯ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПЕ -
РІОД КАРАНТИНУ COVID-19

Давлятова Д. Д., І курс, група ЗПР -19-1м, спеціальність
«Філологія»(східні мови), Інститут філології та масових комуніка-
цій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕК-
СТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Єнг (Ожема) І. С., старший викладач кафедри української мови і
літератури, іноземних мов та перекладу Інституту філології та масо-
вих комунікацій Університету «Україна»
TRANSLATION OF SUBTITLES IN CARTOONS
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Єнг І. С., старший викладач, кафедра української мови і літератури,
іноземних мов та перекладу
TRANSLATING STRATEGY IN SLANGUAGE

Жданюк Л. О., І курс магістратури, група ЗПР-19-1м, спеціальність
«Філологія», Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. С., доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК У ВІТЧИЗНЯНІЙ
ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Зінчук В. В., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Махінова В.В., старший викладач, кафедри української мови та
літератури, іноземних мов та перекладу
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Зубчик А. В., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
УТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ
МОВІ

Івахненко А., V курс, група ПР-19м/1, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Коромисел М. В., ст. викл.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ ЮРИ-
ДИЧНОГО ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКОЮ

Івахненко А. Є., студентка групи ПР-19-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри україн-
ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ГУМОР ЯК ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГОГ ПЕРЕКЛАДУ

Йовенко О. М., І курс, група ПР-19М/1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНЛГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У
АФРОАМЕРИКАНЦІВ

Карапота Д. Б., V курс, група ПР-19-1М, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ЕТИКЕТ ТА ІМІДЖ ПЕРЕКЛАДАЧА



Карапота Д., VІІ курс, група ПР19М/1, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Коромисел М. В., ст. викл.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Карасьова А. О., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач кафедри
української мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТА ПРАГМАТИКА ЕМОЦІЙ
ПОБУТОВОГО СЛЕНГУ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

Клейман О. О., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОСТОРІЧЧЯ В АНГЛІЙ-
СЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Клейман О., ІV курс, група ПР-41, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Єнг І. С., ст. викл.
INSPIRING STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES TO
TAKE UP A LANGUAGE

Кліпко Т. В., студентка групи ЗПР-18-М, спеціальності Філологія
«Переклад»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри україн-
ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРКЛАДУ ПАТЕНТІВ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Коптенко А. Ю., IV курс, група ПР 16/1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕ-
ТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Лещенко А. В., І курс, група ПР-19-1М, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
ОБЕРЕЖНО, АНГЛІЙСЬКІ ШАХРАЇ! СЛОВА, ЯКІ МОЖУТЬ
ВВЕСТИ В ОМАНУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
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Лещенко А. В., V курс, група ПР 19М/1, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Коромисел М. В., ст. викл.
ПЕРЕКЛАД НАЗВ НІМЕЦЬКИХ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ

Литвиненко К. О., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Пе ре клад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ-НЕОЛОГІЗМІВ У ГА -
ЛУ ЗЕВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Лістовський В. В., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Пере клад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР

Лістовський В., спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Ожема І. С., ст. викладач
НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ МОВИ

Лялька Ю. Ю., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри україн-
ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕ-
КЛАДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Мирошниченко А. О., IV курс, спеціальність «Філологія (Пере клад)»,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Ук раїна»
Науковий керівник: Данилюк Л. В., к. філол. н., професор кафедри
перекладу та іноземних мов
СУЧАСНІ СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ІНТЕРНА-
ЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ

Міщанюк Т. О., I курс, група ПР-19-1м, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ
МОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Ніконова М. Д., І курс, група зпр-19-1м, спеціальність «Філологія (пе -
реклад)», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Ожема І. С., старший викладач
ЕВФЕМІЗМИ В АГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ:
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ



Новицька І.В., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач кафедри
української мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА В АНГЛІЙСЬКОМУ
РЕЧЕННІ

Нодь Д. О., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач кафедри
української мови та літератури, іноземних мов та перекладу
КОЛЬОРОНІМИ У СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Онопрієнко Л., І курс, група ПР-19-1, cпеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Григоренко Н. В., ст. викладач
АБРЕВІАТУРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Османов С. М., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
СВОБОДА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА КРЕАТИВ-
НІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ

Пашко С. В., IV курс, спеціальність «Філологія (Переклад)», Пол -
тавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Данилюк Л.В., к. філол. н, доцент, професор
кафедри перекладу та іноземних мов
АНГЛОМОВНІ ЕПІТЕТИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ МИ -
КОЛИ ЛУКАША

Пірогова Ю.І., І курс, група ЗПР-19-1М, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І.С., старший викладач
ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕК-
СТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Пунько Ю. С., І курс, група ЗПР-19-1М, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНИХ МЕТА-
ФОР-НЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В СУСПІЛЬНО-
ПОЛІТИЧНИХ ГАЗЕТАХ
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Савчук К. В., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Філологія»,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. С., ст. викладач кафедри перекла-
ду та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВЕРТАНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙ-
СЬКІЙ МОВАХ

Свіщ Т. А., IV курс, група ПР16-1, спеціальність «Переклад», Інс -
титут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівний: Махінова В. В., старший викладач
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ВИКЛАДАН-
НЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Семенов Р. А., V курс, група ПР-19-1м, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В. ст. викладач
ПЕРЕКЛАД АУДІО МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ (СУБТИТРУВАННЯ)

Тітенко О. А., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
УТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ В ІНТЕРНЕТ
СФЕРІ

Щеховська Л. М., асистент кафедри української мови і літератури,
іноземних мов та перекладу, Інститут філології і масових комуніка-
цій Університету «Україна»
МОВНА АНДРАГОГІКА В ФІЛОЛОГІЇ

Юдіна К. В., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри україн-
ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу
РІЗНОВИДИ АНГЛІЙСЬКОЇ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ
І ЇЇ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ

Ярощук Я. В., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ



СЕКЦІЯ №5
«ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВІДГУК НА ВИКЛИКИ

СЬОГОДЕННЯ»

Керівник секції: Адамчук Н.В., к.філол.н., доцент кафедри журналіс-
тики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Безруких А. Ю., IV курс, спеціальність «Журналістика», група ЖР16/1
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ПОКАЗНИК СУСПІЛЬНИХ ЦІН-
НОСТЕЙ

Беліченко Н. М., IV курс, група ЗЖР 16/01, спеціальність «Жур -
налістика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»,
Науковий керівник: Лоза Г. І., к. наук із соц. ком., доцент
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Бердичевська М. О., IV курс, група ЗЖР 16/01, спеціальність «Жур -
налістика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., к. наук із соц. ком., доцент
СТУДЕНТСЬКА ПРЕСА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУ-
ВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Борозняк А. О., ІІ курс, група Ж-21, спеціальність «Журналістика»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Уні -
вер ситету «Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Микола ївсь -
кого коледжу Університету «Україна»
ІГРОВІ ФОРМАТИ СУЧАСНОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ЖУРНА-
ЛІСТИКИ

Васіна С. В., IV курс, спеціальність «Журналістика» Інституту філо-
логії та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. пед. н., доцент
ВІДЕОБЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЖУРНА-
ЛІСТСЬКОГО ТЕКСТУ

Васіна С. В., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журна ліс ти ка»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
СПЕЦИФІКА ТРЕВЕЛ-ЖУРНАЛІСТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ БЛО-
ГОСФЕРИ
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Вовкотруб М., IV курс, спеціальность «Журналістика» групи ЖР16/1
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ І АФОРИЗМІВ У СУЧАС-
НІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ

Вовченко О. С., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журна ліс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. наук, доцент
ОБРАЗ ЛЮДИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ У МЕДІАПРОСТОРІ

Воловоденко А. О., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журна -
ліс тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., ст. викладач
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РАНКОВИХ ЕФІРІВ (НА ПРИ-
КЛАДІ ПРОГРАМИ «РАНОК ПРО» НА РАДІО «ПРОМІНЬ»

Гороховська А. О., IV курс, група ЖР 16/1, Інститут філології та
масової комунікації
Науковий керівник: Денисенко В. А.
СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРЕСА: ВПЛИВ НА ГРО-
МАДСЬКУ ДУМКУ

Григоренко О., III курс, група ЗЖР-17-1, спеціальність «Журналіс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент
КІБЕРБУЛІНГ

Іванко А. Ю., IV курс, група ЗЖР 16/01, спеціальність «Журналіс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., к. наук із соц. ком., доцент
КОНВЕРГЕНТНІ МЕДІА В РУСЛІ СУЧАСНОСТІ

Кисельчук В. В., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналіс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
РЕКЛАМА НА ТЕЛЕБАЧЕННІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ



Макарчук Х. М., IV курс, група ЗЖР-16/1, спеціальність «Журна -
ліс тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ У СУЧАСНИХ ЗМІ

Сидоренко С. А., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналіс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Бобренко Р. В., к. пед. н.
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕК-
СТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕДІА

Слободянюк Я. Р., IV курс, група ЖР16-1, спеціальність «Журналіс ти -
ка», Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., доцент, кандидат наук із соціальних
комунікацій
ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУ-
ВАННЯ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ

Статкевич А. В., IV курс, група ЗЖР-16/1, спеціальність «Журна ліс ти -
ка», Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. наук, доцент
МІСЦЕ СЕНСАЦІЇ В ІНТЕРВ’Ю

Столяр Т. В., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналіс тика»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., ст. викладач
АСПЕКТИ РОБОТИ СУЧАНОГО ВЕДУЧОГО РАДІОПРОГРАМИ
У ПРЯМОМУ ЕФІРІ

Футрак М. Р., І курс, група ЖР-19-1мс-tr, спеціальність «Журналіс -
тика», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кибалюк Н. М.
РОЛЬ ЗМІ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Шаповаленко М. І., ІV курс, група Ж-41, спеціальність «Жур на -
лістика», Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку
людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаїського
коледжу Університету «Україна»
РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ЖАНРІВ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛІСТИКИ
В УКРАЇНІ
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СЕКЦІЯ №6
«РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ ПРОЦЕСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

Керівник секції: Бобренко Р.В., к.п.н., доцент кафедри журналісти-
ки, видавничої справи, поліграфії та редагування

Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент, Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна» 
ТЕМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ ЕСЕЇСТИЧНОГО ТЕКСТУ ОЛЕК-
САНДРА БОЙЧЕНКА

Ковтун А. В., IV курс, група ВС-16/1, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Неділько Т. П., ст. викладач
СПЕЦИФІКА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Лоза Г. І., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, Інс -
титут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ІНКЛЮЗИВНО-
МУ ПРОСТОРІ (на прикладі Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»)

Лук’яненко А. А., IV курс, кафедра журналістики, поліграфії, видав-
ничої справи та редагування
Науковий керівник: Неділько Т. П., старший викладач кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
ЖАНРИ У ЗМІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

Маковська К., IV курс, група ЗВС-16/1, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к. філос. н., доцент
МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ВИДАВНИЦТВІ

Опанасенко І. Д., IV курс, група ЗВС-16/1, спеціальність «Видав -
нича справа та редагування», Інститут філології та масових комуні-
кацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Козак П. М., ст. викладач
ФОТОДОКУМЕНТАЛІСТИКА ВАСИЛЯ ПИЛИП’ЮКА: ВІД-
ЛУННЯ ЕПОХИ



Сомінська Л. К., IV курс, група ЗВС-16/1, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Козак П. М., ст. викладач
ЕЛЕКТРОННА РЕЛІГІЙНА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ

Юр’єва К. О., IV курс, група ЗВС-16/1, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Козак П. М., ст. викладач
РОЛЬ КНИЖКОВИХ ІЛЮСТРАЦІЙ У ВИДАННІ

СЕКЦІЯ №7
«ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ»

Керівник секції: Монтрін І.І., к.е.н., доцент кафедри туризму, доку-
ментних та міжкультурних комунікацій

Барна І. В., IV курс, група ТУ-16-1, спеціальність «Туризм», Інс -
титут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н., доцент
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ: ПОКРОКОВИЙ
ВИХІД З КРИЗИ

Борейко Д. В., III курс, група ТУ-17-1, спеціальність «Туризм», Жи то -
мирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Дивинська Ю.А., асистент кафедри
СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Бугайчук О. О., І курс, група ТУ-19-1, спеціальність «Туризм», Жито -
мирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Дивинська Ю. А., асистент кафедри менед-
жменту та туризму
СТАН ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Виноградова В. В., ІІ курс, група ТУ-18-1, спеціальність «Туризм»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Дивинська Ю.А., асистент кафедри менедж -
менту та туризму
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
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Волинець Я. А., IV курс, група ТУ-16/1, спеціальність «Туризм»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н., доцент
МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ТУ -
РИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Головень Т. М., ІІ курс, група ТУ-18-1, спеціальність «Туризм», Жи то -
мирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Дивинська Ю. А., асистент кафедри менед-
жменту та туризму
СТАН РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Гольхова К., студентка магістратури, група ЗТУ-11/18, Інститут
філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О. А., професор, завідувачка кафед-
ри туризму, документних та міжкультурних комунікацій,
Університет «Україна»
ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Гомола В. О., IV курс, група ТУ-16-1, спеціальність «Туризм»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н
СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Дачева Є. О., IV курс , група ТУ-16-1, спеціальність «Туризм»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник Монтрін І. І. к. е. н., доцент
МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНО-
МІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Дударенко А. О., IV курс, група ТУ-1-61, спеціальність «Туризм»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н., доцент
ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНI

Куницький М. П., д. і. н., доцент, професор кафедри інформаційної
діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИН -
КУ УКРАЇНИ



Майстер А. А., к. г. н., доцент кафедри інформаційної діяльності та
туризму Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Марчук І.В., Грищенко Ю., IV курс, група Тр-41, спеціальність «Ту ризм»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. біол. н., доцент
АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У ВОЛИНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Ониськів Ю. М., ІІ курс, група ЖР-18-1мс-tr, спеціальність
«Журналістика», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кибалюк Н. М.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Поліщук Д.С., Хлус І.О., І курс, група Тр-11, спеціальність «Ту -
ризм», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. біол. н., доцент
ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР У ЧАРТОРИЙСЬКУ
ЯК ОБ’ЄКТ КРАЄЗНАВЧОГО ТУРИЗМУ НА ВОЛИНІ

Пушкарук Н., VІ курс, група ТУ-11/18, Інститут філології та масо-
вих комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О. А., професор, завідувач кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій, Університет
«Україна»
РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Пушкарь М., VІ курс, група ЗТУ-11/18, Інститут філології та масо-
вих комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О. А., професор, завідувач кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій, Університет
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Степанова О. А., доктор культурології, професор, завідувач кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій, Інститут
філології та масових комунікацій Університету «Україна»
ДЕРЖАВНИЦЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ НАЦІО-
НАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
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Столяр А. О., IV курс, група TУ-16-1-lk, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Майстер А. А., к. г. н., доцент
РОЗВИТОК ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В ЄВРОПЕЙ-
СЬКОМУ РЕГІОНІ

Федонюк І. В., IV курс, група TУ-16-1-lk, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Куницький М. П., д. і. н., професор
РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №8

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Керівник секції: Адирхаєва Людмила Вікторівна, завідувачка кафед-
рою фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання, к.пед.н., доцент

Секретар: Колядич Оксана Іванівна, старший викладач кафедри
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Андрійченко В. С., ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціаль -
на освіта», Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації і фізичного виховання 
ЛФК ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕНІ ВЕН

Бєльський І. О., ІV курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізич -
на терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Панченко Т.М., к. біолог. н., доцент кафедри
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМІ ПРОМЕНЕВОГО
СУГЛОБА

Біліченко С. В., ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна
освіта», Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри фі -
зичної реабілітації та фізичного виховання
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА МІЖХРЕБЦЕВІ ГРИЖІ



Бушмакіна С. К., IІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально- реабілітаційних технологій
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Ванат В. А., ІІІ курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біолог. н., доцент кафедри
ВПЛИВ МАСАЖУ НА ОРГАНТИ І ТКАНИНИ

Вірста Ю. Ю., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІ-
КАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ПРИ
НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТ-
НІМИ ПОТРЕБАМИ

Вітек Т. Л., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілі-
тація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РАДИКУЛОПАТІЇ

Волинець Д. В., II курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Савенко О. В., асистент кафедри соціально-
реабілітаційних технологій
ВИТЯЖІННЯ ХРЕБТА, ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВО-
РИХ ТА ІНВАЛІДІВ

Гайдай В. М., IV курс, група ЗФР-16-1,спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні -
вер ситету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРДЦЯ
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Гайдідей А. М., ІІ курс, спеціальність «Спеціальна освіта», Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри фі -
зичної реабілітації та фізичного виховання 
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОЖИРІННІ

Гайченя Т. В., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Гоменюк А. Є., І курс, група 21-СГ, спеціальність «Біологія та Біо тех -
нології», Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Науковий керівник: Максименко В. В., старший викладач
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

Гончарук І. І., ІІІ курс, група ФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біолог. н., доцент кафедри
ВИКОРИСТАННЯ КОНДУКТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ ПЕТЕ
У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДЦП

Гораль І. П., IV курс, група Злз 4.1., спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія», Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Колісник О.П., к. психол. н., доцент
ДУХОВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Грачова К. В., ІІ курс, група 41- А, спеціальність «Міжнародні від-
носини», Національний університет «Києво-Могилянська ака -
демія»
Науковий керівник: Лахманюк Т. В., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ
ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Грушка О. В., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапіця», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Мацегоріна Н. В., ст. викладач
МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ФІЗІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ СКОЛІОЗІ



Даниленко В. С., ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна
освіта», Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації і фізичного виховання
ЗАСОБИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ ПРОФІ-
ЛАКТИЦІ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕ-
ДОВИЩІ

Дзензелюк Д. О., к. пед. н., доцент кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій, Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Доманська Т. В., І курс, спеціальність «Фізична терапія, ерготера-
пія», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Шипелик О. В., доцент, к. м. н., кафедри
фізичної реабілітації та соціального забезпечення.
ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИ-
МИ ПОТРЕБАМИ

Драгальчук Н. В., ІV курс, група ЗФР-16-1-zh, спеціальність
«Фізична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Панченко Т. М., к. б. н., доцент кафедри
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
В ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Дробишева Г. Г., І курс магістратури, група СПО-19, спеціальність
«Спеціальна освіта», Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»
Науковий керівник: Бойко Г. М., д. пед. н., професор, завідувач
кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЦУК-
РОВОМУ ДІАБЕТІ

Єрмоленко Є. П., ІV курс, група ФТ-16-1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Підпомога А. Ю., к. фіз. вих., доцент
ПРОБЛЕМА ХАРЧУВАННЯ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МО -
ЛОДІ
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Єрмоленко Є. П., IV курс, група ФР-16-1, кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ДІЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ТІЛО ЛЮ -
ДИНИ

Жарова Л. М., IV курс, група ЗФР 16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Туровець Г. М., старший викладач
РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ТА ЛІТНЬОГО ВІКУ, ХВО-
РОБА АЛЬЦГЕЙМЕРА

Житовоз М. П., ІV курс, аспірант, спеціальність «Фізична культура
і спорт», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С.Г., д. пед. н., професор
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ФІЗИЧНИХ
ВПРАВ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІ -
ЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Завадська І. В., ІV курс, група ЗФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТУ

Захарова О. А., І курс, група ЗФТ 1- м, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ ІШЕМІЧНОЇ КОМПРЕСІЇ НА ТРИГЕРНІ
ТОЧКИ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ БОЛЮ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ

Зосимчук Л. С., IV курс, група ЗФР-16, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ЛФК ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ



Іскрицька З. Р., ІV курс, група ЗФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ДЦП

Карчевська В. Є., ІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
КЛАСИЧНИЙ МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ
ТА ІНВАЛІДІВ

Кирилюк В. В., ст. викладач кафедри фізичної реабілітації та соці-
ального забезпечення, Луцький інститут розвитку людини Уні вер -
ситету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ

Кириченко А. В., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕС-
ЛИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВУ ТРАВМУ (ЧМТ)

Кищук А. Ю., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична терапія,
ер готерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ ПРИ ЗАХВОРЮ-
ВАННЯХ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Коваленко О.М., IV курс, група ЗФР-16, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Ковальчук А. А., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ДЦП ДЛЯ ПОКАРЩЕН-
НЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ЖИТТЯ
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Ковальчук А. В., IІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична те -
рапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний інс -
титут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз.. вих. та спорту
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖ-
ЛИВОСТЯМИ

Коломієць О. О., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕ-
ВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Корбаньова Ю., ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна ос -
віта», Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації та фізичного виховання 
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ
ЗАХВОРЮВАНЬ ШКОЛЯРІВ

Корсунський Є. С., IV курс, група ЖР 16/1, спеціальність «Жур на ліс ти -
ка», Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ

Кузьменко Я. Р., II курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична те -
ра пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Колядич О.І., ст. викладач
ОЗДОРОВЧИЙ ВПЛИВ СПА НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Курінна К. Г., IV курс, груп ЗФР-16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ФІЗИЧНА РАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ

Куц Г. В., група ЗФР-19-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерго-
терапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІСЛЯ ПОРАНЕНЬ



Лабунський А. С., II курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Колядич О.І., ст. викладач
МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Луцюк Ю. Л., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
ре абілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ІНСУЛЬТУ

Ліплява С. О., ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна осві-
та», Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації та фізичного виховання 
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТУ У ДІТЕЙ

Малетич Я. В., ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна осві-
та», Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації і фізичного виховання 
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ
ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

Мельник О. О., IV курс, група ЗФР-16, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Михальков Д. І., IV курс, груп ЗФР-16-1, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій 
КІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Михальська А. В., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій 
МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ ЯК ТОЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТ -
РУМЕНТ
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Нігруца М. О., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
ОСТЕОХОНДРОЗ — ХВОРОБА ВСЬОГО ОРГАНІЗМУ

Нісоловська А. В., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фі -
зична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
МАСАЖ ПРИ ДЦП

Новікова І. І., ІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний інсти-
тут ВНЗ «Університет» Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз.. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ

Осіпова О. А., ІІ курс, група ФТ-18-1-zh, спеціальність «Фізична
те рапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент
кафедри
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛІМАТОТЕРАПІЇ У ФІЗИЧНІЙ
РЕАБІЛІТАЦІЇ

Пашко Н. Є., ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна осві -
та», Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації та фізичного виховання
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ГОМІЛКО-
ВОСТОПНОГО СУГЛОБА

Пендюріна Д. В., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність 227 «Фі -
зична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут «Університету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., канд. н. з фіз. вих. та спорту,
доцент
НЕВРИТ СІДНИЧНОГО НЕРВА ТА ПРИЧИНИ ЙОГО РОЗВИТКУ



Поліщук М. І., IV курс, група ФР-16/1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАТИЗМІ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ
ЗАЙМАЮТЬСЯ ХОРТІНГОМ

Поповичук М. А., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фі -
зична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інс -
ти тут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ПРИ ДЦП

Просвірова О. О., І курс, група ФР-1м, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПАТЕРНУ ДИХАННЯ ПІД ЧАС
ПІСЛЯПОЛОГОВОЇ ЛФК

Радько О. В., IV курс, груп ЗФР-16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ТОЧКОВИЙ МАСАЖ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Роговський В. В., ІІІ курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітар-
ний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біолог. н., доцент кафедри
ВИКОРИСТАННЯ БАНОЧНОГО МАСАЖУ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЇ

Родак М., IV курс, група ФР-16/1, спеціальність «Фізична терапія,
ер готерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУ-
ШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ
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Розум А. О., ІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність « Фізична тера-
пія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний інсти-
тут ВНЗ «Університет»Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз.. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКО-
ВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Сайдак Ю. Р., IV курс, група ЗФТ 21-17, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., доцент, кандидат медичних наук
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ КОМПРЕСІЙНОМУ ПЕРЕЛО-
МІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Саприкіна В. А., ІІІ курс, спеціальність «Фізична терапія, ерготера-
пія»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кирилюк В. В., ст. викладач кафедри фізичної
реабілітації та соціального забезпечення
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ ПРИ ІНСУЛЬТІ У
ДИСПАНСЕРНИЙ ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ

Середа Л. І., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Уні верситету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ХВОРИХ
НА ДЦП

Смолкін С. М., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к.н.з фіз.. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ В ПЕРШИЙ
ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ

Сніцар Н. Я., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
РЕАБІЛІТАЦІЯ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ
ТРАВМИ



Соколов І. М., І курс, група ЗФТ 1- м, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
РОЛЬ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ В ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ТА В ПРОФІ-
ЛІКТИЧНИХ ЦІЛЯХ

Соколюк О. О., IІІ курс, група ЗФР-17-2,спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПЛОС-
КОСТОПОСТІ

Сорокін А. О., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
НЕВРАЛГІЯ, НЕВРОПАТІЯ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ НЕРВІВ

Сінельніков Р. О., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фі -
зична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ФІЗІОТЕРАПІЯ ПРИ ДЦП

Сірик Л. Р., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ДІАГНОСТИКА ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Ставська М. В., V курс, група ФТ-19-1м, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н, доцент
ПЛОСКОСТОПІСТЬ. ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЛОС-
КОСТОПОСТІ
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Табурчак Д. С., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій 
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Телестакова О. О., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Тичина А. М., ІV курс, група ФР-16/1, спеціальність «Фізична тера-
пія та ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Мацегоріна Н. В., ст. викладач кафедри фізич-
ної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Урясьєв С. Л., І курс магістратури, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н, професор
АНАЛІЗ ЕФЕКТІВ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ХРЕБТА ВНАСЛІДОК
ПОШКОДЖЕНЬ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ СПОРТСМЕНІВ

Федоренко М. В., IV курс, група ЗФТ 21-17, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Туровець Г. М., старший викладач
ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧІ ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ФІЗИЧНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ В КОМПЛЕКСІ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ

Хмарський Л. Г., ІІ курс, група ФТ-18-1 спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач
РОЛЬ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ



Хмельовська Г. В., ІV курс, група ЗФТ-17-2-zh, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітар-
ний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Троценко Н. О., ст. викладач кафедри
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ — ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Хоменко Т. В., V курс, група ФТ-19-1м, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ГІПЕРТОНІЇ У ЖІНОК МОЛОДОГО
ВІКУ

Цалко Л. С., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична ре -
абілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ОСНОВИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПРИ
ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА УСК ЛАД -
НЕНОГО ГРИЖЕЮ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ НА РІВНІ S1-L5

Цирковняк О. О., І курс магістратури, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н, професор
РОЛЬ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТА З ЮВЕ-
НІЛЬНИМ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ

Цирковняк О. О., І курс магістратури, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія»,Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Дасюкевич О. Й., к. біол. н., провідн. н. с..
Національний інститут раку
ФОТОДИНАМІЧНА ТЕРАПІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Чижик В. В., к. біол. н., доцент, професор, професор кафедри фі -
зичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини Універ -
ситету «Україна»
ПРОФІЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
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Чучуй О. О., ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна
освіта», Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації та фізичного виховання
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕНІ ВЕН

Шипелик О. В., к. мед. н., Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Шпаков Д. С., ІІІ курс, група ФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М.І., асистент кафедри
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПЕРЕЛОМУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ

Юр В. В., ІІІ курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ЗАСТОСУВАННЯ ФІТБОЛГІМНАСТИКИ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЇ

Ярошук Н. В., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІН -
ВАЛІДНІСТЮ



СЕКЦІЯ №9
«СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Керівник секції: Базиленко Анастасія Костянтинівна, завідувачка
кафедрою соціальної роботи та педагогіки, к. психол.
н., доцент

Бабій А. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота», Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ПОСЕРЕДНИКА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
У РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДО-
ВИЩІ

Баглай Т. М., ІІ курс, група СРз-2.1, спеціальність «Соціальна робо-
та», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Закусило О. Ю., старший викладач
ДО ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї

Базиленко А. К., к. психол. н., завідуюча кафедри cоціальної робо-
ти та педагогіки, Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
КАРАНТИН ЯК БУДЕННЕ ЯВИЩЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ

Баранівська Г. Л., ІІ курс, група ЗСР-18-1-zh, спеціальність
«Соціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тимошенко В. І., к. і. н., старший викладач
ПРАКТИКА РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАС-
НИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Барсук Т. Б., IV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри
ВИБІР ОСОБИСТІСТЮ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ

446



447

Бацман О. С., в. о. завідувача кафедри, доцент кафедри соціальної
роботи Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Бех Н. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота», Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Войціх І. В., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Бородіна О. С., к. пед. н., доцент кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій, Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна» 
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ
З СУЧАСНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Будько Ю. С., студентка магістратури, спеціальності «Соціальна
робота», Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. психол. н.
ДОСВІД, СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВ-
НИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ДИ -
ТЯЧИХ УСТАНОВАХ

Бухольський А. Г., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри
соціально-реабілітаційних технологій
ЧИННИКИ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ

Вознесенська Я. В., ІV курс, група ЗПЛ-16-1-nk, спеціальність «Пси -
хологія», Новокаховський гуманітарний інститут Універ ситету
«Україна»
Науковий керівник: Скрипнікова М.А., ст. викладач
ПСИХОСОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї

Войтович Л. І., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
З СІМ’ЄЮ У СЖО



Волковинський С. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

Гніздовська Д. Б., І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ІНВАЛІДНОСТІ

Головко Т. П., ІІ курс, група ЗПЛ-19-1м-hm, спеціальність
«Психологія», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С.М., к. психол. н., доцент
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ІЗ ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Горова-Вершиніна Л. В., І курс магістратури, спеціальність «Со ці альна
робота», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Пузіков Д. О., к. пед. н., доцент
ПІДГОТУВАННЯ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО НАВЧАННЯ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІ: РОЛЬ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ

Грищенко М. С., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри
соціально- реабілітаційних технологій
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Гуцал Л. П., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота», Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ СОЦІ-
АЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
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Дарморос О. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.
ПЕРЕВАГИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНО-
ГО ТИПУ

Дарморос О. Л., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.
ТЕХНОЛОГІЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРАНЕНИХ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Деркач А. Ю., І курс магістратури, група ЗСР-19-1м, спеціальність
«Соціальна робота», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ЛЮДИ-
НИ ПОХИЛОГО ВІКУ ДО СТАРОСТІ

Діденко Г. Ю., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна
робота», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Єгорова Р. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.
ТЕОРІЇ ФЕНОМЕНУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В СОЦІАЛЬ-
НІЙ РОБОТІ

Жмудь В. С., V курс, група СПО-19-1м, спеціальність «Спеціальна
освіта», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЩОДО ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ



Загутіна-Візер Я. Ю., V курс, група СПО-19-1м, спеціальність
«Спеціальна освіта», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., доцент
РОЛЬ ТА МОЖЛИВОСТІ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ У СОЦІАЛЬ-
НІЙ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ

Заіка В. М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Ільченко Р.М., аспірант кафедри психології Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені В.Г. Короленка
НЕСПРИЯТЛИВІ ПОДІЇ ДИТИНСТВА ЯК ЧИННИК ВИНИК-
НЕННЯ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ В МАЙБУТНЬОМУ

Заіка В.М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гришко О.І., к. пед. н., доцент, доцент кафедри дошкільної освіти
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.
Короленка
ОБІЗНАНІСТЬ БАТЬКІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ІНДИВІДУАЛІ-
ЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Заіка В. М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Лобач М. С., V курс, спеціальність «Соціальна робота», Пол тав -
ський інститут економіки і права Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ

Зубенко М. О., І курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психо ло -
гія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лозова В.О., ст. викладач
ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ В СУЧАСНІЙ
ПСИХОЛОГІЇ

Зубрицька С. М., IV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університет «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й. к. пед. н., доцент кафедри
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК ПІДГОТОВКА ДО ТРУДОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
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Капустюк В. В., ІІІ курс, група ЗФТ-18-2-zh, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітар-
ний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Троценко Н. О., старший викладач кафедри
СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ФОР-
МУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Келемен А. В., директор Карпатського інституту підприємництва
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Колесников О. С., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ, ЯКІ ВИХОВУ-
ЮТЬСЯ В СІМ’Ї

Колінко О. О., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна ро -
бота», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ПРАВА ДИТИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Колісник О. П., к. психол. н., доцент, Луцький інститут розвитку
людини Університету «Україна»
ДУХОВНА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Консевич А. В., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Бородіна О.С., к. пед. н., доцент кафедри соці-
ально-реабілітаційних технологій
СОЦІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Коровіцька А. А., студентка магістратури, група ЗСР-19-1м, спеці-
альність «Соціальна робота» Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кириленко В. Г., к. психол. н., доцент
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ,
ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЯКІ
ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ



Кравченко А.В., ІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Пси хо -
логія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лозова В.О., ст. викладач
КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Красножон В. Н., І курс магістратури, спеціальність «Спеціальна
освіта», Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Пузіков Д. О., к. пед. н., доцент, доцент кафед-
ри соціальної
роботи та педагогіки Університету «Україна»
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ ДО
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Криворучко А. М., ІІІ курс, група ЗСР-17-1-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУПРОВОДУ СИРІТ В УКРАЇНІ

Кузнець Ю. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со ці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ХМЕЛЬ-
НИЦЬКИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

Кузьменко В. Й., к. пед. н. доцент кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університет
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФАНДРЕЙЗИНГУ

Кукса Н. В., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Бородіна О.С., к. пед. н., доцент кафедри соці-
ально-реабілітаційних технологій
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
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Курінна Н. О., ІV курс, група ЗСР-16-1-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ-СИРІТ В УКРАЇНІ

Лагода С. П., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, про-
фесор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СО -
ЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ СІМ’ЯМ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАД-
НИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Ладигіна А. С., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ АЛКОГО-
ЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Лампіка А. Р., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЩО ВИХО-
ВУЮТЬСЯ ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ ВНАСЛІДОК РОЗЛУЧЕННЯ

Лисюк А. С., група ЗПУ-19-1м, спеціальність «Публічне управління
та адміністрування», Інститут економіки та менеджменту Уні вер -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Захарчук О.В., д. е. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З МОЛОДДЮ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ

Литовченко О. В., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧА ПОЗА-
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ



Любенко Н. В., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Со ці аль -
на робота», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к. е. н.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РОЗВИТОК
ОСОБИСТОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Макаров Д. С., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, про-
фесор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Мар’янович Г. О., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Со ці -
альна робота», Новокаховський гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИ-
ВИМИ ПОТРЕБАМИ

Матвєєв О. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА БЕЗПРИ-
ТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Матвійчук В. В., ІV курс, група СР-16-1-zh, спеціальність «Со ці -
альна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ЦЕН-
ТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Мельник І. Ф., І курс, група СР-19-1м, спеціальність «Соціальна
ро бота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
си тету «Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б. старший викладач кафедри
соціально-реабілітаційних технологій
АДАТАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВ-
СЬКОГО ПІКЛУВАННЯ У ПРИЙОМНІЙ СІМ’Ї
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Матвєєв О. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА БЕЗПРИ-
ТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Мороз Л. С., ІV курс, група ЗСР-16-1-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні вер -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКО-
НОДАВСТВІ

Мосейчук Ю. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
ЩОДО ДІТЕЙ

Мурга Р. Р. студент магістратури міжнародної освітньої програми
подвійного диплому «Соціальна робота», Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ЗМІСТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Навроцька В. І., ІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Пси хо ло -
гія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лозова В. О., ст. викладач
ПРОБЛЕМНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ

Надовська О. І., І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність «Соці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Тріфаніна Л. С., к. пед. н.
ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ У СКЛАДНИХ
ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ



Наумович О. В., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со ці -
альна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю.О., д. соціол. н., доцент, профе-
сор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМ’ЯМ, ЯКІ
ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Ніконенко О.В., ІV курс, група ЗСР-16-1, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ
«Університет»Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б. старший викладач кафедри
соціально-реабілітаційних технологій
НАСИЛЬСТВО В СІМЕЙНИХ СТОСУНКАХ

Онищук С. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОД-
ДЮ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Остапчук Н. С., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соці аль -
на робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ СІМ’ЯМ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄ-
ВИХ ОБСТАВИНАХ

Палій Н. В., І курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психологія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Скрипнікова М. А., ст. викладач
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Переписний В. В., І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.
ФЕНОМЕН ЕКСКЛЮЗІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ
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Пирогова О. Д., ІV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А.Ю., асистент кафедри
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
ФАХІВЦЯ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

Пітик Л. І., І курс, група ЗСР-19-1м, спеціальність «Соціальна ро -
бота», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОГЛЯДУ ВДОМА ЗА
ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬ-
НИХ ЦЕНТРІВ

Поліщук В. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ В УМОВАХ
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Пославський Д. Г., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Со ці -
альна робота», Новокаховський гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛЮ ЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Пузіков Д. О., к. пед. н., доцент, докторант Інституту педагогіки
НАПН України, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПРИНЦИПИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІСТУ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Рещиковець А. А., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Со ці -
альна робота», Новокаховський гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ



Рихліцький Ю. В., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В.Й., к. пед. н., доцент кафедри
соціально- реабілітаційних технологій
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРОЄКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Розломій Н. М., І курс, група ПЛ-19-1м-nk, спеціальність «Пси -
хологія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лозова В. О., ст. викладач
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рудюк А. Ю., ІV курс, група СР-16-1-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАС-
НОСТІ

Русова Т. В., І курс, група ЗСО-19, спеціальність «Спеціальна педа-
гогіка і спеціальна психологія», Інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЖІНОК ЯКІ ЗА -
ЗНАЛИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА

Савицька А. Ю., аспірант кафедри педагогіки Житомирський дер-
жавний університет ім. І. Франка, заступник директора з навчаль-
но-виховної роботи Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
КОНЦЕПТ СОЦІАЛЬНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ

Савченко В. Ю., студентка магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А.К., к. психол. н.
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДУХОВНОЇ ОПІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ БЕЗХАТ-
ЧЕНКІВ

458



459

Саченко С. Л., V курс, група СПО-19-1м, спеціальність «Спеціальна
освіта», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., доцент
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ РОЗ-
ВИТКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТА-
ЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Соболь Т. В., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна
робота», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Пшенична М.В., к. е. н.
НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕ -
ДБАНИМИ ПІДЛІТКАМИ

Селезньова М. А., І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Тріфаніна Л. С., к. пед. н.
МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Сібова А. А., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю.О., д. соціол. н., доцент, профе-
сор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕ-
ДІНКИ ТА ПРЕВЕНЦІЇ

Стойко І. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПО-
МОГИ СІМ’Ї У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Третьякова Т. О., І курс магістратури, група ЗПЛ-19-ІІ-1м, спеці-
альність «Психологія» Інституту соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО ДО УМОВ МИРНОГО ІСНУВАН-
НЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ



Третьякова Т. О., І курс магістратури, група ЗПЛ-19-ІІ-1м, спеці-
альність «Психологія» Інституту соціальних технологій Універси те -
ту «Україна»
РОЛЬ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ НА ЕТАПАХ ФОРМУ-
ВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Умінський В. Ф., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
СУЧАСНІ ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Утепбергенова А. В., ІV курс, група ЗСР-16-1-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Федькин Б. А., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Войціх І. В., к. пед. н.
СУЧАСНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ВІЛ/СНІДу У СВІТІ

Фрундіна С., студентка магістратури cпеціальності соціальна робо-
та, Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. псих. н.
ПОТРЕБА У СУПРОВОДІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПРО-
ЦЕСІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Хрипта Є.І., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, про-
фесор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ

Чорний О. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ СОЦІАЛЬ-
НОГО СТАТУСУ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ
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Шевляков О. П., ІІ курс, група ПЛ-18-1м-nk, спеціальність «Пси -
хологія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лозова В.О., ст. викладач
ДІТИ І ГАДЖЕТИ

Шевчук А. В., ІІ курс, група ЗСР-18-1-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Тимошенко В. І., канд. іст. наук, старший
викладач
РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ БО -
ЙО ВИХ ДІЙ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Шепетчук Р.І., IV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Соці -
альна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед, н., доцент кафедри
СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК ТА ГРОМАДА СЕЛА

Шиманська Т. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ПРИЙОМНА СІМ’Я ЯК ПРІОРИТЕТНА ФОРМИ СІМЕЙНОГО
ВИХОВАННЯ

Шишук Н. І., ІV курс, група СР-16-1-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ В СОЦІАЛЬ-
НІЙ РОБОТІ

Шпакович В. І., старший викладач кафедри менеджменту та туризму
СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ
СТРУКТУРАМИ



Шульга Л. В., ІV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри
РОЗВИТОК СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІ-
АЛЬНОЇ РОБОТИ

Шумейко В. В., студентка магістратури спеціальності «Соціальна
робота» кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціаль-
них технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ АНІМАЦІЇ У СО -
ЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шургай П. П., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со ці аль -
на робота», Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Войціх І. В., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ: СВІТОВА ІСТОРІЯ

Ярмоленко В. І., студентка магістратури, спеціальності «Соціальна
робота», кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соці-
альних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛО-
ГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБО-
ТІ

Ярмолицька С. В., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, про-
фесор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ
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СЕКЦІЯ №10
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗА-

ЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»

Керівник секції: Федорченко Ірина Миколаївна, доцент кафедри пси-
хології, к. філос. н.

Авраменко Є. О., студент магістратури, спеціальність «Спеціальна
освіта» Інституту соціальних технологій «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент кафедри
психології
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ БАТЬКАМ
У ВИ ХОВАННІ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Білоус А. О., І курс, група ЗПЛ-19-1-М, спеціальність «Пси хо -
логія», Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н., доцент
ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИНДРОМУ ВИГОРАННЯ У ПРАЦІВНИ-
КІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Бойченко К. В., І курс, ступінь вищої освіти «магістр», група ЗПЛ-
19-1м, спеціальність «Психологія», Інститут соціальних технологіи
Університету «Украіна»
Науковии керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ У СТУДЕТІВ

Ватоліна Л. А., ІІ курс магістратури, група ЗПЛ-19- Б-1м, спеціаль-
ність «Психологія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор, завіду-
вачка кафедрою психології
ОСОБИСТІСНІ РЕСУРСИ ПІДВИЩЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ
ОСІБ ІЗ СОМАТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Дацюк В. В., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. філос. н., доцент кафедри
психології
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИ-
ВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ



Жарков О. В., cтудент магістратури, група ЗПЛ-19-1м, кафедра
психології Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, ЯКІ ЗАВАЖАЮТЬ САМОІДЕНТИ-
ФІКАЦІЇ

Жижко О. С., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ
СІМЕЙ

Заіка В. М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Клевака Л. П., к. пед. н., доцент кафедри психології та педагогіки
Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія
Кондратюка»
РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Заіка В. М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Кореняк О. В., студентка ІІ курсу магістратури спеціальності «Пси -
хологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
КРИТЕРІЇ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ЛЮДИНИ

Зайцева Ю. В., ІІ курс, група ЗПЛ-19-1м, спеціальність «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ КОЛЕК-
ТИВУ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Іванюк І. Я., ст. викладач кафедри фізичної реабілітації та соціаль-
ного забезпечення Луцького інституту розвитку людини Універ си -
тету «Україна»
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІС-
ТЮ — ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Іжелюк О. С., I курс, група ЗСПО-19-1м, спеціальність «Корек -
ційна педагогіка та спеціальна психологія», Рівненський інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н., доцент
СОЦІАЛЬНО-ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
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Костенко Є., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
ПСИХОСОМАТИЧНІ ХВОРОБИ ТА XXI СТОЛІТТЯ

Крамниста Л. О., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психо -
логія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І.М., к. ф. н.
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ НА ПІЗНА-
ВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

Ксьонз В. П., І курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інс титут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
ЕНЕАГРАММА — ТИПОЛОГІЯ, ЯКА ДОПОМАГАЄ РОЗВИВА-
ТИСЯ

Кузема Д. С., I курс, група ЗСПО-19-1м, спеціальність «Корекційна
педагогіка та спеціальна психологія», Рівненський інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н., доцент
ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПСИХОФІЗИЧ-
НОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПРО-
БЛЕМАМИ

Курбатова А. О., старший викладач кафедри психології Інституту
соціальних технологій Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ВУЗІ

Лобко А. М., ІІІ курс, група ПС 31, спеціальність «Психологія»,
Білоцерківський інститут економіки та управління Університету
«Україна»
Науковий керівник: Хомчук О. П., к. психол. н.
МОТИВ ЯК СКЛАДНЕ ПСИХІЧНЕ УТВОРЕННЯ

Музиченко Д. С., IV курс, група ПЛ-16-1, спеціальність «Психо -
логія», Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Герасименко Л. Б., к. пед. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕН Т -
СЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬ-
СТВА



Олійник К. О., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І.М., к. ф. н.
ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ

Петровська Д. П., І курс, група ЖР-19-1мс-tr, спеціальність «Жур -
налістика», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кибалюк Н. М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ДО
СА МОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Рекун А. С., ІІ курс, група ЗПЛ-19-1м, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Сабліна А. А., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
ПІДЛІТКІВ

Симонян А. Л., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРИВОЖНОСТІ

Смовженко В. В., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
УСПІШНА ТА НЕУСПІШНА ОСОБИСТІСТЬ: СПРОБА ПОДО-
ЛАННЯ ДИХОТОМІЇ

Стегура О. І., І курс, група ПЗ-19-1-nk, спеціальність «Право»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Притула О. В., ст. викладач
ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЮРИ-
ДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
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Ходикіна В. В., ІІ курс магістратури, група ЗПЛ-19- Б-1м, спеціаль-
ність «Психологія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор, завіду-
вачка кафедрою психології
ЧИННИКИ ПРОЖИВАННЯ КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

Чудіна Т. А., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Якимова Я. Л., ІІІ курсу, група ПЛ-17, спеціальність «Психологія»,
Рівненського інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Савенко Д. О., старший викладач
ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

Янченко П. В., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОІГЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗА-
ЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»



ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
СЕКЦІЯ №11

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Керівник секції: Слюсар Костянтин Сергійович, к.ю.н., доцент, заві-
дувач кафедри конституційного права та теорети-
ко-правових дисциплін
Бригінець Олександр Олексійович, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності, д. ю. н.

Секретар: Хорт Ігор Володимирович, к.ю.н., доцент кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності

Балла С. Ю., ІV курс, група ЗПЗ-17-1мс, спеціальність «Право»,
Хмельницький іститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Пасічник Я. С., к. ю. н.
ІСТОРІЯ РОЗВИКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ

Барабаш І. В., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, спеціальність «Право», Полтавський інститут економіки і
права Університету «Україна»
Науковий керівник: Аванесян Г. М., доцент кафедри правознавства
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІЙ ТРУДОВОГО КОНФЛІКТУ

Басенко Р. О., к. пед. н., доцент кафедри правознавства,
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬ-
НОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Бунча Г. В., здобувач вищої освіти спеціальності «Право», ОР «Ба -
калавр», Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Аванесян Г. М., доцент кафедри правознавство
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛЗ ІНСТИТУТУ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ

Варава Я. В., ІІ курс, група ПЗ-18-1-nk, спеціальність «Право»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
АДАПТАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНО-
ДАВСТВА ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
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Великоіваненко Г. О., IV курс, група П-41-18, спеціальність «Пра -
во», Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
ОСОБЛІВОСТІ ПІДСТАВ ВИЗНАННЯ ЗАПОВIТУ НЕДIЙСНИМ

Гапон А. М., IV курс, група ПЗ-17.2-1мс, Коледжу «Освіта» Уні -
верситету «Україна»
Хорт І. В., к. ю. н. член-кореспондент МКА, доцент факультету
права та міжнародних відносин, кафедри публічного та приватного
права Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ЄДИНА СУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА
СИСТЕМА: ПРОБЛЕМАТИКА НОВОВВЕДЕНЬ

Гаранжа Р. О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спеціальності Право Полтавського інституту економіки
і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Басенко Р. О., к. пед. н., доцент кафедри пра-
вознавства
ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Гевчук Х. І., ІІ курс, група ЗПЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Право»,
Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ШЛЯХИ НАБЛИЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ДО ПРАВОВИХ НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Голубова Є.К., IІІ курс, група П-31-19, спеціальність «Право»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ ЧАСТКИ У СПІЛЬНОМУ СУМІС-
НОМУ МАЙНІ ПОДРУЖЖЯ

Грицак О. Ю., V курс, група ПЗ-51-15 (з), спеціальності «Пра во -
знавство», Вінницький соціально-економічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Олійник О. М., викладач кафедри бізнесу
і пра ва, магістр права
ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН



Данілішина А. С., ІІІ курс, група ЗПЗ-17-1-nk, спеціальність «Пра -
во», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ

Данилова О. Ю., IV курс, група П-41-18, спеціальність «Право», Ми -
колаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПОБІГАННЯ РЕЙДЕРСТВУ В УК -
РАЇНІ

Добра С. І., V курс, група ПЗ-51-15 (з), спеціальності «Право -
знавство», Вінницький соціально-економічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Олійник О. М., викладач кафедри бізнесу
і права, магістр права
ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕК-
ТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

Довжик Г. І., ІV курс, група ЗПЗ-17-1мс, спеціальність «Право»,
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Ук раїна»
Науковий керівник: Пасічник Я. С., к. ю. н.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД
СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ

Дорошенко В. В., IІ курс, група П-22, спеціальність «Право», Мико -
лаївський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В
УКРАЇНІ

Жураківський В. П., І курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність
«Право», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИК-
НЕННЯ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Жураківський В. П., І курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність
«Право», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ПЕРЕВАГИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ОТГ
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Завітій А. І., І курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Право»,
Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ВЛАДИ ЯК ЧИН-
НИКА РОЗВИТКУ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Зощенко А. О., IV курс, група ПЗ-16-1, спеціальність «Право знав -
ство», Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ

Зощенко А. О., IV курс, група ПЗ-16-1, спеціальність «Право», Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО В УКРАЇНІ

Ірклієнко А. І., Аспірант I року навчання Інституту Законодавства
Верховної Ради України
Науковий керівник: Щербанюк О. В., д. ю. н., доцент, завідувач
кафедри процесуального права юридичного факультету ЧНУ ім.
Федьковича
«ІНСТИТУТ ДВОПАЛАТНОГО ПАРЛАМЕНТУ В УКРАЇНІ»

Коваленко В. Ф., старший викладач кафедри правознавства,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
ПРАВОВА ДЕРЖАВА: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Коломієць П. В., к. ю. н., доцент, доцент кафедри правознавства,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
ПОДАТКОВА ГРАМОТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Конарська М. В., ІV курс, група ЗПЗ-17-1мс, спеціальність «Пра -
во», Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Пасічник Я.С., к. ю. н.
ПОНЯТЯ ДИВЕРСІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Котенко Ю. В., Морозов М. М., IV курс, група П-41-18, спеціаль-
ність «Право», Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку
людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
ВПЛИВ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ



Левчук Т. О., IV курс, група ЗПЗ-2017-1, спеціальність «Право»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОШТОВИХ
ПОСЛУГ

Легач А. І., V курс, група ПЗ-51-15 (з), спеціальності «Право знав -
ство», Вінницький соціально-економічний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Олійник О. М., викладач кафедри бізнесу і
права, магістр права
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЖІНОК ЗА МІЖНА-
РОДНИМ ПРАВОМ

Лісовський П. М., д. філ. н., професор кафедри міжнародного пра -
ва, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін,
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
КВАНТОВА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЕЛЕКТРОННО-ТОТАЛЬ-
НИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ДИФУЗІЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИ-
КИ У СУЧАСНІ ПЕРІОДИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Луговий А. О., ІІ курс, група ПЗ-18-if, спеціальність «Право знав -
ство», Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент
ІНСТИТУТ ПРИМИРЕННЯ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ У КРИ -
МІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Літвінов І. В., IV курс, група П-41-18, спеціальність «Право», Ми -
колаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Олійник О. О., к. ю. н., доцент кафедри
ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ, РІЗНІ ПОГЛЯДИ

Магар М. В., ІV курс, група ПЗ-16-1-nk, спеціальність «Право»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРАВОПОРУШЕННЯ — ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Макаров В. О., IV курс, група ПЗ16-1, спеціальність «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ
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Макаров В. О., IV курс, група ПЗ16-1, спеціальність «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Малиш А. А., І курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Право»,
Тер нопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УК -
РАЇНІ І НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ІНКОРПОРАЦІЇ

Олійник О. О., к. ю. н, доцент кафедри права та соціальних техно-
логій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна»
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ДЕМОКРА-
ТІЮ В УКРАЇНІ

Орловська І. Г., к. ю. н., доцент, доцент кафедри конституційного
права та теоретико-правових дисциплін Інституту права і суспіль-
них відносин Університету «Україна»
ДОПОМОГА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ НА ПЕРІОД
КАРАНТИНУ

Панченко О. П., ІІ курс, група ЗПЗ-18-1-nk, спеціальність «Право»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Севрюков Д.Г., д. ю. н., професор
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

Пікалюк І. М., III курс, група ЗПЗ-2018-1, спеціальність «Право»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач
ЩОДО ПОНЯТТЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

Пікалюк С. С., ст. викладач кафедри права та фінансів Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна»
ЩОДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ

Половченя А. Б., к. ю. н, доцент кафедри права та соціальних тех-
нологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку люди-
ни Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ



Попова Д. А., ІІІ курс, група ПР-17-if, спеціальність «Право -
знавство», Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У
СФЕРІ ВІРОСПОВІДАННЯ

Приступа Г., Веремійчик К., Рехнюк А., І курс, група Пр-1, спеці-
альність «Право», Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. біол. н., доцент
НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК БУРШТИНУ НА ВОЛИНІ

Пшенична А. С., ІV курс, група ЗПЗ-16-2-nk, спеціальність «Пра во»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ
В УКРАЇНІ

Романчук І. О., IV курс, група ПЗ-17.2-1мс, коледжу «Освіта» при
Університеті «Україна»
Хорт І. В., к. ю. н. член-кореспондент МКА, доцент факультету
права та міжнародних відносин, кафедри публічного та приватного
права Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇ-
НИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ

Рудь М. С., ІІ курс, група ПЗ-18-1-bc, спеціальність «Право», Бі ло -
церківський інститут економіки та управління Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сидоренко В. В., к. ю. н., доцент
РЕІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Рязанцев О.Є., к. ю. н., доцент, доцент кафедри права та фінансів
Луцького інституту розвитку людини «Університету «Україна»
РОЛЬ ЕКСПЕРТИЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Рязанцева Н. О., старший викладач кафедри права та фінансів
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЙОГО ЗНА-
ЧЕННЯ
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Сбітнєва А. В., IV курс, група ПЗ-16-1-bc, спеціальність «Право»,
Білоцерківський інститут економіки та управління Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сидоренко В. В., к. ю. н., доцент
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Скільська М. І., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Україна»
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ КОНЦЕСІЇ

Сова Д. А., IV курс, групи ПЗ-17.2-1мс, спеціальність «Право»,
Коледж «Освіта» Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
ФОРМА ДЕРЖАВИ

Соловйов Д. В., VІ курс, група ПЗ-17.2-1мс, спеціальність «Право»,
Коледж «Освіта» Університету «Україна»
Хорт I. В., к. ю. н., член-кориспондент МКА, доцент факультету
права та мiжнародних вiдносин, кафедри публiчного i приватного
права Iнституту права та суспiльних вiдносин Унiверситету «Україна»
ПРОБЛЕМИ РЕАЛIЗАЦIЇ НЕВIД’ЄМНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
В УКРАЇНI

Софілканич В. М., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Жур на -
лістика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ПРОБЛЕМИ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ
ПРАЦІ

Товста С.П., адвокат, ст. викладач кафедри правознавства, Пол -
тавський інститут економіки і права Університету «Україна»
АВТОНОМНІ УТВОРЕННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Тригубова А. П., III курс, група ПЗ-17-1 Інституту права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»
Хорт І. В., к. ю. н. член-кореспондент МКА, доцент факультету права
та міжнародних відносин, кафедри публічного та приватного права
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕ-
ЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ: ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНИ



Хомяк Р. А., IV курс, група П-41-18, спеціальність «Право», Ми ко -
лаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Чорнобай О. В., IV курс, група П-41-18, спеціальність «Право», Ми -
колаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Олійник О. О., к. ю. н., доцент кафедри
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Шевченко Е. Л., ІІ Курс, група ЗПЗ-18-1(М), спеціальність «Пра -
во», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Попов А.А., к. ю. н., доцент
ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ І ДЕЯКІ НАПРЯМКИ УДОС-
КОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

Ягусевич М. В., ІІ курс, група ЗПЗ-18-1-nk, спеціальність «Право»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Севрюков Д. Г., д. ю. н., професор
ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

СЕКЦІЯ №12
«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Керівник секції: Кіслов Денис Васильович, д.н.держ.упр., професор
Секретар: Женжера Сергій Володимирович, к.філос.н., доцент

Бобраніцька К.О., ІІІ курс, група ПЗ-17-1-bc, спеціальність «Пра -
во», Білоцерківський інститут економіки та управління Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Пасічник Н.С., к. і. н., доцент
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ГРОМАДЯНСЬКОЇ САМООР-
ГАНІЗАЦІЇ

Жураківський В. П., І курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність
«Право», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Чипіжук О. В.
БОРОТЬБА ОУН-УПА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
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Коперлян К. В., III курс, група Злз 3.1., спеціальність «Спеціальна
освіта», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Колісник О.П., к. психол. н., доцент
КОНФЛІКТ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ЯК ПРИЧИНА СТАГНАЦІЇ
УКРАЇНИ

Кушпетюк О.І., Твердий Д., І курс, група ЗІФ-19-1м, спеціальність
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кушпетюк О. І., к. і. н., доцент
ПОШУК НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ МУЗЕЯ-
МИ ТА ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ

Ліннік Ю. В., к. філ. н., завідувач навчальною лабораторією, доцент
кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Рівненської медичної
академії
МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Унгурян В. В., Студент магістратури міжнародної освітньої програ-
ми подвійного диплому «Соціальна робота», Інститут соціальних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК ОСОБЛИВА КАТЕГОРІЯ СОЦІ-
АЛЬНОЇ ТУРБОТИ ДЕРЖАВИ



ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
СЕКЦІЯ №13

«ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Керівник секції: Забара Станіслав Сергійович, завідувач кафедри
інформаційних технологій та програмування, д.т.н.,
професор 

Секретар: Котков Володимир Богданович, студент IV курсу,
групи ПІ-18.3-1, спеціальності «Програмна інженерія»

Варарь Х. Ю., II курс, група КІ-18-1-nk, спеціальність «Комп’ю тер на
інженерія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент
КОМП’ЮТЕР У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Василенко В. Ю., I курс, група КІ-19-1-nk, напрям «Комп’ютерна
інженерія », Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗВУКА У ФОРМАТАХ MP3 І MP4

Гречанюк А. В., IV курс, група ПІ-16-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення», Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Саган Н. З. старший викладач
РОЗРОБКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ
МЕТОДУ ІМПУЛЬСНОГО КОДУВАННЯ

Дубей Ю. М., III курс, група ПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення», Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Іляш Ю.Ю., к. т. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WEBASSEMBLY У СУЧАСНИХ
ВЕБ-ДОДАТКАХ

Єзерський А. В., IV курс, група КІ-41, напрям «Комп’ютерна інже-
нерія», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач
ВИМОГИ ДО МЕРЕЖ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
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Забара С. С., д. т. н., професор, завідувач кафедри Інформаційних
технологій та програмування Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Хлапонін Ю. І., д. т. н., професор, завідувач кафедри кібербезпеки
та комп’ютерної інженерії Київського національного університету
будівництва та архітектури
Козубцова Л. М., старший викладач кафедри Інформаційних тех-
нологій та програмування, Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
АНАЛІЗ МЕТОДИК ДІАГНОСТУВАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ
СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕ-
МИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Заремба В. В., ІІ курс, група ПІ-18-1м, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення», Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізварін І. В., к. т. н., доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЙ СИСТЕМ ОБРОБКИ ГРАФІЧ-
НИХ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРОВАНИХ ПАКЕТІВ
ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ PYLAB

Заріцький В. В., IV курс, група ПІ-81.3-1, спеціальність «Програмна ін -
женерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач
БРАУЗЕР В ПРОГРАМІ PHP

Зощенко Б.О., І курс, група ПІ-19-1м, спеціальність «Інженерія
про грамного забезпечення», Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Галісєєв Г.В., ст. викладач
РОЗРОБКА ВІДЕО ГРИ « 5 & 3» З ПРОГРАМНОЮ РЕАЛІЗАЦІ-
ЄЮ ГЕНЕРАТОРА РІВНІВ ДЛЯ НЕЇ 

Іванисик О. М., І курс, група КІ-19-1М, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Семенко А.І., професор
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБОРУ ВІДПОВІДНОСТЕЙ ПРИ КОМП’Ю -
ТЕРНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Кириченко М. В., II курс, група КІ-18-1-nk, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія», Новокаховський гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ



Кіндра О. В., IV курс, група КІ-16-1-nk, спеціальність «Комп’ю тер -
на інженерія», Новокаховський гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Макрушин С. В., ст. викладач
КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Кіт Г. В., к. т. н., доцент, завідувач кафедри Інформаційних технологій
та програмування, Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Козубцова Л. М. старший викладач кафедри Інформаційних техно-
логій та програмування, Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
АНАЛІЗ МЕТОДИК ДІАГНОСТУВАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ
ЖИВУЧОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕ-
МИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Котков В. Б., IV курс, група ПІ-18.3-1, спеціальність «Програмна ін -
женерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач
РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ КОТУШКИ
«TESLA» ТА СТВОРЕННЯ МАКЕТУ ЗА ЇЇ РОЗРАХУНКАМИ

Кратік Б. О., IV курс, група КІ-41, напрям «Комп’ютерна інжене-
рія», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

Лещенко Р.Ю., студент групи КН-19-1м Інституту комп’ютерних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Бескровний О.І., ст. викладач
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМА-
ЦІЇ В КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ

Мамчич О. Р., IV курс, група КІ-41, напрям «Комп’ютерна інжене-
рія», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ
МЕРЕЖІ

Паладієв О. О., VI курс , група КН-19-1м, спеціальність «Комп’ю терні
науки», Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА
РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЬ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
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Райєнд Р. І., I курс, група ПІ-19-1-if, спеціальність «Інженерія про-
грамного забезпечення», Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Копей В. Б., к. т. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ PYTHON-ПАКЕТУ NODEBOX FOR OPENGL
ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ

Ременець В. В., IV курс, група ПІ-18.3-1, спеціальність «Програмна ін -
женерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач
РОЗРОБКА 2D-ГРИ «ПОЛІТ В АСТЕРОЇДАХ» НА PYTHON
PYGAME

Солдан В. Р., IV курс, група ПІ-16-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення», Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Курляк П. О., к. т. н., доцент
РОЗРОБКА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВЕБ-ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОНЛАЙН
ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Фіненко Ю. І., інженер лабораторії кіберфізичних систем Уні вер -
ситету «Україна»
Шматок О. О., ІІІ курс, група КТ-17-1, спеціальність «Програмна ін -
женерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
ПОЄДНАННЯ СТЕГОАНАЛІТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ТА МЕТО-
ДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Хлапонін Ю. І., д. т. н., професор, завідувач кафедри кібербезпеки
та комп’ютерної інженерії Київського національного університету
будівництва та архітектури
Козубцова Л. М., старший викладач кафедри Інформаційних тех-
нологій та програмування, Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
АНАЛІЗ МЕТОДИК ДІАГНОСТУВАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ
НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИС-
ТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Яремчук А. Є., IV курс, група ПІ-81.3-1, спеціальність «Програмна
інженерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач
РОЗРОБКА САЙТУ «КАРШЕРІНГ» НА DJANGO



ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
СЕКЦІЯ №14

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ: 

ПІДСЕКЦІЯ №14.1
«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ 

І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»

Керівник секції: Ратушенко Антоніна Тарасівна, завідувачка кафед-
рою технології харчування, к.т.н., доцент

Андрусишин Д. В., Боженко А. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Салухіна Н. Г., к.е.н., доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ЯКІСТЮ
НАДАНИХ ПОСЛУ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Андрущенко Н. В., Шапошник Д. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеці-
альність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Бублик Г.А., к. т. н., доцент
СУТНІСТЬ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ЗАХИСТУ ЯКОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Анцибор В. С.,Мединський С. С., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор
ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ

Бабич Є. В., Климчук Я. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність
«Харчові технології» Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Салухіна Н. Г., к.е.н., доцент
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕС-
ТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Бедько В. О., Сидоренко І. В., І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність
«Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Завадинська О. Ю., к. т. н., доцент
НИЗЬКОКАЛОРІЙНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ
ДЛЯ ТОРТІВ І ТІСТОЧОК
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Бондар А. Л., Сидорянський О. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології» Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Монастарецька І. І., викл.
ТЕХНОЛОГІЯ ЕМУЛЬСІЙНИХ СОУСІВ НА ОСНОВІ ОВОЧЕ-
ВОЇ СИРОВИНИ

Буневич С. П., Дямінов О. С., І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність
«Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доцент
ПРОДУКТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНА-
ЧЕННЯ ІЗ ЗАДАНИМИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Буневич С. П., Скляренко О. В., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура В. В., ст. викл.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗБИВНИХ СОЛОДКИХ СТРАВ НА МОЛОЧНО-
РОСЛИННІЙ ОСНОВІ

Головаха М. М., Сироватський А. Ю., І курс, група ТХ-19.1м, спеці-
альність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Корзун В. Н., д. м. н., професор
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

Пархоменко В. А., Бабич Є. В., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., ст. викладач
МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ ЛІКУВАЛЬНОГО ТА ПРОФІЛАКТИЧ-
НОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Пелипенко М. В., Бедько В. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доцент
ТЕХНОЛОГІЯ ДЕСЕРТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙ-
НОЇ СИРОВИНИ



Піскун П. Г., IV курс, група ТХ16-1, спеціальність «Технологія харчу-
вання», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач 
ЗАБРУДНЮВАЧІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ: ВИДИ ТА ШКІДЛИ-
ВІСТЬ

Равчук Д. О., Григор`єва О. В., ІІІ курс, група ТХ-19.1мс, спеціаль-
ність «Харчові технології», Коледж «Освіта» Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура В. В., ст. викладач
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИПЛОМАТИЧ-
НИХ ПРИЙОМІВ

Скляренко С. В., Бієнко І. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність
«Харчові технології» Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Юліна А. І., к. т. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ДОБАВОК У ВИРОБНИЦТВІ
МЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Скляренко О. В., Пацелюк Д. А., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор
ХАРЧОВІ ПРОДУКТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З
КОМБІНОВАНОЮ ЖИРОВОЮ ФАЗОЮ

Шапошник Д. О., Яблонська В. І., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ІЗ ІННОЮ СТРУКТУРОЮ

Яблонська В. І., Скляренко С. В., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А.Т., к. т. н., доцент
НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ
КОНДИТОРСЬКИХ МАС
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ПІДСЕКЦІЯ №14.2
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Кущевська Ніна Федорівна, завідувачка кафедрою
сучасної інженерії та нанотехнологій, д.т.н., професор

Секретар: Діана-Марія Ярославівна, доцент кафедри сучасної
ін женерії та нанотехнологій Університету «Україна»,
к.х.н.

Opanasenko V. A., I course, group HT-19-1m, specialty «Chemical tec-
hnologies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Gab A. I., Ph. D., Assoc. Prof.
THERMODYNAMIC POSSIBILITY OF IRON AND NICKEL INTE-
RACTION WITH TITANIUM CHLORIDES

Panchenko Yu. V., I course, group HT-19-1m, specialty «Chemical tec-
hnologies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Shakhnin D. B., Ph. D., Assoc. Prof.
STUDY OF IMPURITIES INTAKE FROM THE RETORT TOP PART

Patsalovska L. Yu., II course, group ZHT-18-1m, specialty «Chemical
technologies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Gab A. I., Ph. D., Assoc. Prof.
THERMODYNAMIC POSSIBILITY OF CHROME AND MANGA-
NESE INTERACTION WITH TITANIUM CHLORIDES

Rybalchenko D. S., II course, group HT-18-1m, specialty «Chemical tec-
hnologies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Malyshev V. V., D. Sc., Prof.
NANOCRYSTALLINE SILICIDES OF VI GROUP METALS: NEW
SYNTHESIS METHODS, PHYSICO-MECHANICAL AND CHEMI-
CAL PROPERTIES



Rybalka O. V., I course, group HT-19-1m, specialty «Chemical techno-
logies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Malyshev V. V., D. Sc., Prof.
STUDY OF IMPURITIES INTAKE FROM THE RETORT MIDDLE
PART

Sapsay O. I., II course, group HT-18-1m, specialty «Chemical technolo-
gies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Malyshev V. V., D. Sc., Prof.
STUDY OF IMPURITIES INTAKE FROM THE RETORT LOW AND
BOTTOM PARTS

Shiray Zh. V., III course, group HT-19.3-1, specialty &quot;Chemical
technologies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Shakhnin D. B., Ph. D., Assoc. Prof.
CONSEQUENCES OF IMPURITIES INTAKE FROM A REACTOR
MATERIAL FOR TITANIUM SPONGE OBTAINING

Yalovoy D. A., II course, group HT-18-1m, specialty «Chemical techno-
logies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Malyshev V. V., D.Sc., Prof.
ESSENCE AND ADVANTAGES OF HIGH-TEMPERATURE ELECT -
ROCHEMICAL SYNTHESIS OF TRANSITION METAL SILICIDES

Антонюк Д. В., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
СУЧАСНІ НАНОТЕХНОЛОГІЇ — ЧЕРГОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ ПРОРИВ

Беліменко В.І., ІІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
КУРСИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА-
ДАХ — ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ
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Бобко Д. О., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні техно-
логії та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
НАНОНАУКА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ДО МІНІАТЮ-
РИЗАЦІЇ

Бондаренко О. С., ІІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
СКЛАДОВІ НАУКИ ПРО НАНОМАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Будник Д. О., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРІВ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ —
ПРИЧИНА НОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОМАТЕРІАЛІВ

Булія Н. Є., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні техно-
логії та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОМАТЕРІАЛІВ І НАНОТЕХ-
НОЛОГІЙ ЯК ВИМОГА ДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У
ЦІЙ ГАЛУЗІ

Верболоцький Т. О., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР НАУКИ ПРО НАНОТЕХ-
НОЛОГІЇ

Гребешков В. С., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к. х. н., доцент
БІЗНЕС В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ



Григоренко Д. В., ІІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
ІНВЕСТИЦІЇ, ПРИБУТОК І РИЗИКИ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНО-
ЛОГІЙ

Грущук А. В., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні техно-
логії та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В ГАЛУЗІ НА -
НОТЕХНОЛОГІЙ

Гуменюк Є. Є., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ — НЕОБХІДНА УМОВА ОТРИМАННЯ
ПРИБУТКУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Дмитренко О. А., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
НАНОЕКОНОМІКА І ЇЇ ПРИНЦИПИ

Дудка Д. М., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні техно-
логії та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універси те -
ту «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
АВІАЦІЯ І КОСМОНАВТИКА, АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ,
АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА, БЕЗПЕКА — ВАЖЛИВІ ГАЛУЗІ
НАНОБІЗНЕСУ

Животок В. Л., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА,
ГІРНИЧОВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, МІСЬКЕ І КОМУ-
НАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, МАШИНОБУДУВАННЯ — ВАЖ-
ЛИВІ ГАЛУЗІ НАНОБІЗНЕСУ
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Іштванік О. В., I курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
МЕДИЦИНА, НАУКА, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, БУДІВ-
НИЦТВО, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, ЕКОЛОГІЯ, ЕНЕРГЕТИКА —
ВАЖЛИВІ ГАЛУЗІ НАНОБІЗНЕСУ

Ковтонюк А. В., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
«НЕ ВІР»І «НЕ БІЙСЯ» — ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАНОБІЗ-
НЕСУ

Коробко О. К., I курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
ПРОЄКТУВАННЯ НАНОБІЗНЕСУ

Майстренко О. С., I курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РИНКУ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХ-
НОЛОГІЙ

Микитенко С. Р., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ НАНОПРОДУКТІВ

Новіков М. І., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
РОЗРОБКА, БЕЗПЕКА І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ В НАНОБІЗ-
НЕСІ



ПІДСЕКЦІЯ №14.3
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОР-

ТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 

Секретар: Петренко Тетяна Володимирівна, старший викладач
кафедри автомобільного транспорту Університету
«Україна»

Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільного транспорту Ін -
женерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ЗАЛИШКОВИЙ РЕСУРС АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільного транспорту Ін -
женерно-технологічного інституту Університету Україна
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВІДМОВИ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ З ПРУ-
ЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ

Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільного транспорту, Уні -
верситет Україна
ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ДІАФРАГ-
МИ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУ-
ЛЯТОРОМ

Єрмакович М. Є., група АТ-17-1 мс, Інженерно-технологічний інс -
титут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільно-
го транспорту Університету Україна
ОГЛЯД МІСЦЯ ТА СКЛАДАННЯ СХЕМИ ДОРОЖНЬО-ТРАНС-
ПОРТНОЇ ПРИГОДИ (ДТП)

Кирилюк М. С., ІІ курс, група АТ-18-1, Інженерно-технологічний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільно-
го транспорту
«ЛОГІСТИКА» ЧИ «УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ»?
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Кирилюк М. С., ІІ курс, група АТ-18-1, Інженерно-технологічний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільно-
го транспорту
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПРО ПІЛЬГИ ЛЮДЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Кирилюк М. С., ІІ курс, група АТ 18-1, спеціальність «Автомо біль -
ний транспорт», Інженерно технологічний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
НЕЗВИЧАЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОВИНКИ У СФЕРІ ВИРОБ-
НИЦТВА АВТОМОБІЛІВ

Левадний Д. М., IV курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Лисенко Є. М., IV курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомо біль -
ний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач
СТАН АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАН-
НЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Нагірний В. В., IV курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т.В., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В КРАЇНАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Петренко Т. В., ст. викладач кафедри автомобільного транспорту та
соціальної безпеки Інженерно-технологічного інституту Універси -
тету «Україна»
Якимчук М. В., д. т. н., професор Національного університету хар-
чових технологій
ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНОТРОНІКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХОВИХ
МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ



Прокопенко А. І., III курс, група АТ-17-1мс, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ПОЯВА БЕЗПІЛОТНИХ АВТОМОБІЛІВ — НОВА ЕРА В РОЗ-
ВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Удовенко О. М., IV курс, група ЗАТ-16-1, Інженерно-технологічний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільно-
го транспорту
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В СІЛЬ -
СЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Шевцова С. В., II курс, група ЖР 18/1, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна» 
Науковий керівник : Тропіна А. О., старший викладач
ПРИЧИНИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ТА ТРАВ-
МАТИЗМУ
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ПІДСЕКЦІЯ №14.4
«НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС І ДИЗАЙН»

Керівники секції: Гук Леонід Йосипович, завідувач кафедри дизайну,
заслужений працівник культури України
Хавхун Галина Миколаїна, доцент кафедри дизайну,
канд. архітектури

Секретар: Безуглова Людмила Василівна, фахівець кафедри
дизайну

Бобренко Р. В., к. пед. н., магістрант, група ДЗ-51/19-М, спеціаль-
ність «Дизайн», Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна»
ДИЗАЙН ПОСТАНОВКИ ОПЕРИ В. А. МОЦАРТА «ДОН ЖУАН»
В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Братчиков I. I., І курс, група ДЗ 19-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Сухоцький А. П., ст. викл.
«ШОКОЛАДНИЙ БУДИНОЧОК» НА ШОВКОВИЧНІЙ

Івановський О. Р., ІІ курс, група ДЗ-21, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Бібер С. Г., ст. викладач кафедри дизайну
ЗАПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ
ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Климович С. І., ІІ курс, група ДЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Дизайн»,
Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Червінська В. І.
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН

Кох Н. І., ІІ курс, група ДЗ 21\18-Б, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гук Л. Й., заслужений діяч культури, професор
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНУ НА ПРИКЛАДІ
АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА

Лаврів В. Б., ІІ курс, група ДЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Дизайн»,
Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Червінська В. І.
ПЕРСПЕКТИВИ ДАЗАЙНУ З ІМПРЕСИВНИМИ ТЕХНОЛО-
ГІЯМИ



Малахова З. В., I курс, група ДЗ 19-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. І., доцент
АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА ВУЛИЦІ ГОРОДЕЦЬКОГО
У КИЄВІ

Молчанова К. В., студентка групи ДЗ-51 кафедри дизайну,
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Гук Л.Й., заслужений діяч культури, професор
кафедри дизайну, Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна»
СЕЛФ-БРЕНДИНГ. ПРОФЕСІЙНЕ ПОЗИЦІЮВАННЯ ДИЗАЙ-
НЕРА

Самолук А.С., І курс, група ДЗ 19\1, спеціальність «Дизайн», Ін же -
нерно-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., канд. арх., доцент 
ФРЕСКИ КИРИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Соколовський А. М., викладач Тернопільського коледжу Універ си -
тету «Україна»
МАЙБУТНЄ ДИЗАЙНУ З XR ТЕХНОЛОГІЯМИ

Сухорукова А. І., ІІІ курс, група ДЗ-19-1-tr, спеціальність «Дизайн»,
Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Сухорукова Н. С. 
МОЛОДЬ І ДИЗАЙН МАЙБУТНЬОГО

Твардовська О. А., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Україна»
ЕКОДИЗАЙН ЯК МИСТЕЦТВО ЄДНАННЯ З ПРИРОДОЮ

Титенко К. С., І курс, група ДЗ 19-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г.М., канд. арх., доцент
МАСКАРОНИ КИЄВА

Хоменко В. І., І курс, група ДЗ 19\1, спеціальність «Дизайн», Інже -
нер но-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. А., ст. викладач
АРХІТЕКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
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ПІДСЕКЦІЯ №14.5
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 

Секретар: Тропіна Аліна Олексіївна, старший викладач кафедри
автомобільного транспорту Університету «Україна» 

Безруких А. Ю., IV курс, група ЖР16/1, спеціальність «Журна ліс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ТЕОРІЯ БЕЗПЕКИ ТА НЕБЕЗ-
ПЕКИ

Васіна С. В., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналіс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ТРАВМАТИЗМ І ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Вовченко О. Р., IV курс, група 16/1, спеціальність «Журналістика», 
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ЖІНОК І МОЛОДІ

Гришакіна О. В., IV курсу, група ТХ16-1, спеціальність «Інженер-
технолог харчової промисловості», Інженерно-технологічний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О. , старший викладач
ЗАБРУДНЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НІТРАТАМИ І НІТ-
РИТАМИ

Клейман О. О., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад», 
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ



Коробко І. П., ІV курс, група ПЛ 16-1, спеціальність «Психологія», 
Інститут соціальних технологій Університету Україна
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА ЙОГО ЕКОЛОГІЧ-
НІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЛЮДСТВА ТА ПЛАНЕТИ

Слободянюк Я. Р., IV курс, група ЖР16/1, спеціальність «Журна -
лістика», Інститут філології та масових комунікацій «Університету
«Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ ТА ПРОФЕСІЙ-
НОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Ціпан В. С., ІІІ курс, група ВС-17-1 мс, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій 
Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ШУМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
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ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
СЕКЦІЯ №15

«ПРИРОДА, МЕДИЦИНА, ЗДОРОВ’Я»

Керівник секції: Тугай Тетяна Іванівна, завідувачка кафедрою мікро-
біології, сучасних біотехнологій, екології та імуноло-
гії, доктор біологічних наук, професор

Секретар: Мележик Ольга Вікторівна, доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій, екології та імуноло-
гії, кандидат біологічних наук

Wesam El-Darrat, 1st course, group МБ-19-1-М-fbmt, speciality
«Biology», Faculty of Biomedical technologies, Uni versity «Ukraine»
Zelena L. B., PhD, Department of microbiology, modern biotechnology,
ecology and immunology
Tugay T. I., Doctor of sciences, professor, 
Tugay A. V., PhD, Department of microbiology, modern biotechnology,
ecology and immunology, 
Faculty of Biomedical Technologies, University of Ukraine.
COMPARATIVE ANALYSIS OF STAPHYLOCOCCUS SPECIES
CONCENTRATION IN OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HUMAN DEVELOPMENT «UKRAINE»

Rabab Saleh, 
1st course, group МБ-19-1-М-fbmt, speciality «Biology» Faculty of
Biomedical technologies, University «Ukraine»
Zelena L. B., PhD, Department of microbiology, modern biotechnology,
ecology and immunology, 
Tugay T. I., Doctor of sciences, professor, Department of microbiology,
modern biotechnology, ecology and immunology, 
Faculty of Biomedical Technologies, University of Ukraine
ASSESSMENT OF INDOOR MICROBIOME IN SOME LOCATI-
ONS OF OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HUMAN
DEVELOPMENT «UKRAINE»

Avramenko D. O., Group FM-17-1-fbmt; specialty «Pharmacy, Indust -
rial Pharmacy»
Faculty of Biomedical Technologies, University of Ukraine
Katynska M. G., PhD, Associate Professor, Department of Pharmacy,
Faculty of Biomedical Technologies, University of Ukraine
CURRENT TRENDS IN THE PROVISION OF PHARMACEUTICAL
ASSISTANCE, PHARMACEUTICAL SERVICES AND PHARMA-
CEUTICAL CARE



Бабіч С. А., II курс, група МБ-18-1 fbmt, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ілюк Н. А., к. с-г. н.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКИХ РОСЛИН ВІД ФОТОСИНТЕТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Бабіч С. А., II курс, група МБ 18-1-fbmt, Факультет біомедичних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О. В., к. б. н., доцент
АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

Бакаєвич К. О., група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т., д. б. н., професор
ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕР-
КУЛЬОЗ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Бездільна І.B., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Беспалова О. Я., к. б. .н
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ НЕЙТРОФІЛЬ-
НИХ ГРАНУЛОЦИТІВ ТА МОНОЦИТІВ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ

Богатирьов А. Є., І курс, група МБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедічніх технологій Університет «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІГІЄНІЧНИХ ЗАСОБІВ НА МІКРО-
ФЛОРУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Бойко І. О., IV курс, група ПЗ-17.2-1мс Коледжу «Освіта» при Уні -
верситеті «Україна»
Хорт І. В., к. ю. н член-кореспондент МКА, доцент факультету права
та міжнародних відносин, кафедри публічного та приватного права
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА
ПРАКТИКИ

Васильчук І. В., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чумак А. А., д-р мед. наук, професор
ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ:ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА
ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ rs2430561 ГЕНА
IFN  У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ

Войтюк О. П., І курс, група ЗМБ 19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Беспалова О. Я., професор
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БІОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ХОЗЛ

Волевач М. М., II курс, група МБ-18-1-fbmt, спеціальність «Біо логія»
Мележик О. В., к. б. н., доцент кафедри мікробіології, сучасних біо-
технологій, екології та імунології, Факультет біомедичних техноло-
гій Університету «Україна»
АНАЛІЗ ВИЛОВУ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Волевач М. М., II курс, група МБ-18-1 fbmt, спеціальність «Біоло -
гія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ілюк Н. А., к. с-г. н.
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ ФОТОСИНТЕЗУ

Герасимнюк В. O., І курс, група МБ-19-1-М-fbmt, спеціальність
«Біо логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н.
ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КСИЛОТРОФНИХ МАКРОМІЦЕ-
ТІВ РОДУ INONOTUS P. KARST.

Грабовецький А. Ю., І курс, група група ЕКЛ-19-1м-nk, спеціальність «Еко -
ло гія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Украї на»
Науковий керівник: Іншина А. С., к. ю. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

Грищенко Д. О., слухач наукового товариства «Еврика» Центру
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В.В., керівник гуртка-методист
ХАРЧУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО
ДІАБЕТУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦЮ НЕДУГУ

Гущин І.О., І курс, група МБ-19-1-fbmt, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зелена Л. Б., к. б. н.
ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ І БІОІН-
ФОРМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МІКРООР-
ГАНІЗМІВ

Демчук Ю. А., І курс, група МБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н., доцент
ВПЛИВ СВІТЛА НИЗЬКОЇ ИНТЕНСИВНОСТИ НА АНТИМІК-
РОБНУ АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ МАКРОМІЦЕТОВ



Івасенко В. Ю., II курс, група МБ-18-1-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О. В., к. б. н.
ДИНАМІКА ВИКОРИСТАННЯ ПРІСНОЇ ВОДИ

Івасенко В. Ю., II курс, група МБ-18-1 fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ілюк Н. А., к. с-г. н.
БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФОТОСИНТЕЗ

Казьмірук А. А., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних техноголій Університету «Україна»
Науковий керівник: Беспалова О. Я.
ВПЛИВ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРТІВ НА
РІВЕНЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ПРИ ГОСТРОМУ
ФАРИНГІТІ

Качалкова П. С., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зелена Л.Б., к. б. н.
ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕНТЕРОКОКІВ, ВИДІЛЕНИХ З КИС-
ЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Коваленко Т. І., I курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т.І., д. б. н, професор
МОНІТОРИНГ МІКРОБНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ З
КЛАСОМ ЧИСТОТИ E/D ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СУБСТАНЦІЙ

Козлова В. А., 10 клас, Центр позашкільної роботи Святошин -
ського р-ну м. Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА

Коротка О. А., група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т., д. б. н, професор
ВИКOРИСТАННЯ ПРOБIOТИКIВ В КOСМEТOЛOГIЇ

Котляренко О., ІІІ курс, група МБ 17-1-fbmt, спеціальність «Біо ло -
гія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ілюк. Н. А., к. с.-г. н.
РОЛЬ ФІТОГОРМОНІВ ДЛЯ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН
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Кравченко А. А., І курс, група ЕКЛ-19-1м-nk, спеціальність «Еко логія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Ук раїна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н. 
ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМ УПРАВ-
ЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Кравченко Є. І., І курс, група МБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н.
ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ КСИ-
ЛОТРОФНОГО МАКРОМІЦЕТА Fomitopsis officinalis (Fomitopsidaceae)

Крисенко О. А., I курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
ло гія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Тугай А. В., кандидат біологічних наук, кафедра мікробіології, су -
час них біотехнологій, екології та імунології 
Тугай Т. І., доктор біологічних наук, кафедра мікробіології, сучас-
них біотехнологій, екології та імунології Факультет біомедичних
технологій Університету «Україна»
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСТУ Penicillium stekii,
ВИДІЛЕНИХ З ПОВЕРХНІ «ГАРЯЧИХ» ЧАСТИНОК ЧОРНО-
БИЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Куликова О. С., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Шликов С. Г., старший науковий співробітник, доктор біологічних
наук, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н., професор
ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МІТОХОНДРІЙ МІОМЕТРІЯ
ТА ІОНІЗОВАНИЙ КАЛЬЦІЙ

Лахно І. В., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н., доцент
ФАКТОРИ РЕГУЛЮВАННЯ ФОТОЧУТЛИВІ ЇСТІВНИХ І ЛІ -
КАРСЬКИХ ГРИБІВ

Литвиненко О. О., слухач наукового товариства «Еврика» Центру
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
ВИВЧЕННЯ АВОКАДО ТА ВИРОЩУВАННЯ ЇХ ІЗ КІСТОЧКИ

Лузан І. В., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н., доцент
БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ СУМЧАСТИХ МАКРОМІ-
ЦЕТІВ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП



Маланчин М. І., І курс, група ЕКЛ-19-1м-nk, спеціальність «Еко ло -
гія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ДЛЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

Малюк В.І., д-р.м.н., 
Макаренко М.В., к.с-г.н.,
Репецька Г.Г., к.м.н., Національний медичний університет ім. О. О. Бо -
 гомольця
ПРИНЦИП ПОЗИТИВУ

Маркітан В.О., IV курс, група МБВ-16-1-fbmt, спеціальність «Біо -
ло гія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Тугай А. В., кандидат біологічних наук, кафедра мікробіології, су -
час них біотехнологій, екології та імунології 
Ілюк Н. А., кандидат сільськогосподарських наук, кафедра мікро-
біології, су час них біотехнологій, екології та імунології, Факультет
біомедичних технологій Університету «Україна»
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНИХ ГРУП
МІКРООРГАНІЗМІВ В ҐРУНТАХ РІЗНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО
ЗНАЧЕННЯ

Марков Д. С., І курс, група ЕКЛ-19-1м-nk, спеціальність «Еко ло гія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОЛО-
ГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО
КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

Миненко О.С., Сергійчук Н.М., Відкритий міжнародний універси-
тет розвитку людини «Україна»
Білявська Л. О., Інститут мікробіології і вірусології НАН України
ВПЛИВ ЖОВЧОРЕЗИСТЕНТНОСТІ НА БАКТЕРІОЦИНОГЕН-
НУ ФУНКЦІЮ ПРОБІОТИКІВ

Митник М. О., слухач наукового товариства «Еврика» Центру поза-
шкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
РИНОСИНУСИТ — ПОСЕЗОННІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ

Москаленко Г. С., ІII курс, група МБ-17-1 fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ілюк Н. А., к. с-г. н.
ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ РОСЛИН
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Палащин П. А., І курс, група МБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н., доцент
ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЯК ФАКТОР РЕГУЛЯЦІЇ БІО-
СИНТЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ГРИБІВ

Полегенько Д. В., І курс, група ЕКЛ-19-1м-nk, спеціальність «Еко ло -
гія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Пономаренко І. С., І курс, група ЗМБ-19-1- М-fbmt, спеціальність
«Біо логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЛЯМБЛІОЗУ

Потапко В. В., І курс, група МБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія», 
Тугай Т. І., доктор біологічних наук, кафедра мікробіології, сучас-
них біотехнологій, екології та імунології Факультет біомедичних
технологій Університету «Україна»
ВПЛИВ ТРІХОТЕЦЕНОВИХ МІКОТОКСИНІВ НА СИНТЕЗ
РНК У Saccharomyces cerevisiae

Приходько (Клімчук) Є. В., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність
«Біологія», Факультет біомедичних технологій Універ си тету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н.
ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПА-
РАТІВ ДИСКО-ДИФУЗІЙНИМ МЕТОДОМ НА ПРИКЛАДІ
Staphylococcus aureus

Руда М. С., IV курс, група МБ 16-1-fbmt, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Ілюк Н. А., к. с.-г. н., доцент кафедри мікробіології, сучасних біо-
технологій, екології та імунології, Факультет біомедичних техноло-
гій Університету «Україна»
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