
11. Ольга Шевчук: Роль редактора у фонетич-
ній адаптації тексту перекладу при дублюванні
у контексті міжкультурної комунікації (Київ,
Ук раїна).
12. Варварa Пархоменко: Об’єктивність новин
як джерела інформації (Київ, Ук раїна).
13. Андрій Киричок: PR як соціальна техноло-
гія (Київ, Ук раїна).
14. Елена Парсюкевич: Познавательно-образо-
вательный характер научно-популярной лите-
ратуры для детей (Мінськ, Республіка Біло-
русь).
15. Наталья Дунец: Смысловые схемы пони-
мания газетных заголовков (Мінськ, Республі-
ка Білорусь).
16. Маргарита Мордвяник: Класифікація ін-
терв’ю з точки зору редактора (Київ, Ук раїна).
17. Оксана Януль: Іншомовні вкраплення та вар-
варизми в сучасній прозі (на прикладі творів
С. Жадана) (Київ, Ук раїна).
18. Катерина Романенчук: Громадянська жур-
налістика як частина демократичного устрою
(Київ, Ук раїна).
19. Жанна Мєханошина: Вплив засобів масо-
вої інформації на формування української
національної пам’яті (на прикладі висвітлення
подій Помаранчевої революції) (Київ, Ук раїна).
20. Анастасія Дрижак: Політична джинса в ін-
тернеті в період розгортання Євромайдану
(Київ, Ук раїна).
21. Ксения Цагельникова: Редакторский ана-
лиз учебного издания на примере школьного
учебника по физике (Мінськ, Республіка Біло-
русь).
22. Алексей Апанасевич: Специфика учебника
по русской литературе (Мінськ, Республіка
Білорусь).

Національний Технічний Університет України
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23. Татьяна Обидина: Типология периодиче-
ских печатных изданий (Москва, Російська
Федерація).
24. Анна Кулдошина: Типологический анализ
общественно-политического печатного жур-
нала (на примере журнала «Русский репор-
тер») (Москва, Російська Федерація).
25. Александра Хлевова: Типологический ана-
лиз периодического электронного издания
(на примере газеты «Ведомости») (Москва, Ро-
сійська Федерація).
26. Ирина Чернова: Типологический анализ
досугового электронного сетевого журнала
«WomanJournal.ru» (Москва, Російська Феде-
рація).
27. Мария Касаткина: Типологический анализ
сетевого электронного издания (Москва, Ро-
сійська Федерація).
28. Инна Стародубцева: Анализ конструктив-
ных элементов периодического издания и его
электронной версии (на примере журнала
Cosmopolitan) (Москва, Російська Федерація).
29. Олена Житник: Деякі проблемні питання
видавничої справи в незалежній Україні (Київ,
Ук раїна).
30. Павло Єременко: Інтерактивні фільми як вид
сучасних публікацій (Київ, Ук раїна).

Обговорення доповідей.



Ор ганізаційний комітет

Го ло ва — Пе т ро Ки ри чок, д.т.н.,
про фе сор, ди рек тор ВПІ НТУУ «КПІ»

Олександр Афонін — президент Української
асоціації видавців та книгорозповсюджувачів

Оле на Ве лич ко — д.т.н., про фе сор,
зав. кафедри репрографії ВПІ НТУУ «КПІ»

Алла Кваско — к.е.н., доцент,
зав. кафедри ОВПК ВПІ НТУУ «КПІ»
Мирослав Кіндрачук — д.т.н., професор, 

зав. кафедри, НАУ
В’ячеслав Ловейкін — д.т.н., професор, 

зав. кафедри, Національний університет 
біоресурсів і природокористування України

Анатолій Мураховський — перший заступник 
Голови Держкомтелерадіо України

Во ло ди мир Олійник — к.т.н., до цент
Те тя на Оси по ва — к.т.н., доцент, 

зав. кафедри графіки ВПІ НТУУ «КПІ»
Ігор По пов — пре зи дент

Ук раїнської поліграфічної гру пи
Микола Сенченко — д.т.н., професор,
директор Книжкової палати України 

ім. Івана Федорова
Оль га Тріщук — д.н.с.к., професор,

зав. кафедри редагування ВПІ НТУУ «КПІ»
Ана толій Шев чук — д.т.н., професор, 

генеральний директор БМД НБУ
Ва лен тин Шер стюк — д.х.н., про фе сор

Юрій Шостачук — к.т.н., доцент,
зав. кафедри МАПВ ВПІ НТУУ «КПІ»

Се к ре таріат:
Ок са на Зо рен ко — го ло ва, к.т.н., до цент

Ва силь Ски ба — вче ний се к ре тар
Ілля Аліпов, Антон Власенко, Іван Гоцко, 

Павло Колядич — сту ден ти ВПІ НТУУ «КПІ»

Ви дав ни чоUполіграфічний інсти тут НТУУ «КПІ»,
тел. 406U83U61, 406U84U23, елек трон на ад ре са

raster@vpf.ntuUkpi.kiev.ua

15 квітня 2014 ро ку
вул. Ян ге ля, 1/37, кор пус 8, ауд. 82

При бут тя іно го родніх го с тей та учас ників кон фе -
ренції, по се лен ня в гур то жи ток, знай ом ство з інсти -
ту том, твор чи ми ви с тав ка ми, спілку ван ня зі сту ден -
та ми, вик ла да ча ми та аспіран та ми

16 квітня 2014 ро ку
вул. Во ло ди мирська, 7, кор пус 25, 

ау ди торія 10

Пер ше пле нар не засідан ня — 1200–1600.
Відкрит тя кон фе ренції. Ви с туп го ло ви ор ганізацій-
но го коміте ту, ди рек то ра ВПІ НТУУ «КПІ», д.т.н.,
про фе со ра П. О. Ки рич ка.
Ви с ту пи членів організаційного комітету та за про -
ше них го с тей кон фе ренції.

Пле нарні до повіді: 

1. Ірина Побідаш: Т. Г. Шевченко — матриця —
перезавантаження (Київ, Ук раїна).
2. Олена Гуща, Єлизавета Сухіна: Зміна параметрів
банкнот у процесі зношування (Київ, Ук раїна).
3. Олена Хлус: Сучасний стан розвитку обробки
звукової інформації для створення музичних
додатків (Київ, Ук раїна).
4. Ірина Мельниченко: Досвід книговидання і кни-
гопоширення Австрії (Київ, Ук раїна).
5. Анастасія Деменчук: Майдан очима студентів
(Київ, Ук раїна).

Об го во рен ня до повідей.

17 квітня 2014 ро ку, 1600.
За крит тя кон фе ренції, на го ро джен ня, привітан ня
 на засідан нях секцій.

17 квітня 2014 року
Засідання секцій: 1000 – 1430,
вул. Янгеля, 1/37, корпус 8

Секція «Видавнича справа» — 32 ауд.
Голова секції — д.н.с.к., професор О. В. Трі-
щук, секретар — Г. Воронка.

Доповіді на секції:

1. Софія Дзендзелюк: Нормативні видання як
особливий різновид кулінарної книги (Львів,
Ук раїна).
2. Юлия Гальченкова: Приложения как сегмент
интернет-ресурсов (Москва, Російська Феде-
рація).
3. Ольвія Гусак: Внутрішня оптимізація сайту
в роботі редактора інтернет-ЗМІ (Київ, Ук раї-
на).
4. Ганна Воронка: Підвищення комунікативної
ефективності білінгвістичного словника (Київ,
Ук раїна).
5. Регіна Владімірська: Електронні видання
в системі соціальних комунікацій: окремі пе-
реваги та недоліки (Київ, Ук раїна).
6. Наталія Литвин: Предметна область медіа-
психологічних досліджень (Київ, Ук раїна).
7. Олеся Оноко: Спеціалізовані журнали в су-
часному медіапросторі (Київ, Ук раїна).
8. Вікторія Довгань: Робота редактора над фактич-
ним матеріалом твору (Київ, Ук раїна).
9. Ірина Пашкевич: Робота редактора над актуалі-
зацією навчального видання як засіб підвищення
мотивації в навчанні молодших школярів (Київ,
Ук раїна).
10. Катерина Лисенко: Мережевий прес-реліз
як феномен (Київ, Ук раїна).


