
4. Катерина Нюкало: Проблеми читання в Україні
на сучасному етапі (Київ, Ук раїна).
5. Аліна Демченко: Промоція книг як складова кому-
нікації (Київ, Ук раїна).
6. Лідія Бур, Вероніка Головач: Веб-портали видав-
ництв як інструмент взаємодії з клієнтами (Київ,
Ук раїна).
7. Марина Мазурова: Книгоиздание в Республике Бела-
русь в начале XXI века (Мінськ, Республіка Білорусь).
8. Кирило Калиновський: Вплив кольору на спожива-
ча (Харків, Ук раїна).
9. Екатерина Трошко: Интернет-ресурсы в системе ин-
формационной поддержки издательства «Пачатковая
школа» (Мінськ, Республіка Білорусь).
10. Дарья Самсонович: Сравнительный анализ книжных
интернет-магазинов Беларуси (Мінськ, Республіка
Білорусь).
11. Вадим Горегляд: Белорусские блог-сообщества
в книжном деле (Мінськ, Республіка Білорусь).
12. Валерия Прусевич: Рекламная деятельность бело-
русских издательств в интернете (Мінськ, Республіка
Білорусь).
13. Светлана Хваленя: Взаимодействие с обществен-
ностью в рамках рекламной деятельности издательст-
ва «Народная асвета» (Мінськ, Республіка Білорусь).

Обговорення доповідей.

19 квітня 2018 року
Засідання секцій: 1000 – 1400,

вул. Акад. Янгеля, 1/37, корпус 8

Секція «Видавнича справа» — 32 ауд.
Голова секції — д.н. із соц. ком., професор О. В. Тріщук,
секретар — О. Левчук.

Доповіді на секції:

1. Наталья Ковалевская: Роль детского чтения в ста-
новлении и развитии информационного общества
(Мінськ, Республіка Білорусь).

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського»

Видавничо$поліграфічний іститут

ГО «Науково$технічне об’єднання
поліграфістів»

ПРОГРАМА
Пленарного засідання та секцій

«Еко номіка та ор ганізація 
ви дав ни чо$поліграфічної спра ви», 

«Кни гоз нав ство», «Видавнича справа», 
18$ї міжнародної

науково$технічної конференції
студентів і аспірантів

«Друкарство молоде»,

17$19 квітня 2018 р.

Київ$2018

2. Ольга Кривенко: Авторське право у фанфікшені
(Київ, Ук раїна).
3. Екатерина Щигельская: Система управления кон-
тентом сайта Белорусского государственного техно-
логического университета (Мінськ, Республіка
Білорусь).
4. Валентина Євсев’єва: Медіаосвітні можливості
української галузевої преси поліграфічного спряму-
вання (Київ, Ук раїна).
5. Ксения Омельянович: Ресурсы фанфикшен и по-
пулярные фэндомы (Мінськ, Республіка Білорусь).
6. Анна Рейтер: Проблеми редакторської підготовки
політичного ток-шоу (Київ, Ук раїна).
7. Оксана Ровба: Обзор литературных конкурсов
для молодых авторов (Мінськ, Республіка Білорусь).
8. Інна Вашуленко: Редагування дитячої пізнавальної
періодики згідно з віковим призначенням (Київ,
Ук раїна).
9. Ольга Ващенко: Дизайнерські видавничі рішення
(на прикладі вітчизняного «Видавництва Старого Лева»)
(Київ, Ук раїна).
10. Кристина Богданович: Для чего нужен словарь
личных существительных? (Мінськ, Республіка
Білорусь).
11. Дарья Жих: Реклама и пропаганда чтения
(Мінськ, Республіка Білорусь).
12. Мария Комлева: Основные синтаксические
средства в современной рекламе (Мінськ, Республіка
Білорусь).

Обговорення доповідей.



Ор ганізаційний комітет

Го ло ва — Пе т ро Ки ри чок, д.т.н., про фе сор, проректор 
з науково-педагогічної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Володимир Баглай — генеральний директор
Банкнотно-монетного двору НБУ

Оле на Ве лич ко — д.т.н., про фе сор, зав. кафедри
репрографії ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Світлана Га вен ко — д.т.н., про фе сор, 
зав. кафедри, Українська академія друкарства

Юрій Ганжуров — д.п.н., професор,
зав. кафедри МВПГ ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наталія Жукова — доктор культурології, професор, 
зав. кафедри графіки ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тетяна Киричок — д.т.н., професор,
директор ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Олексій Кононенко — начальник управління 
видавничої справи і преси Держкомтелерадіо України

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

біоресурсів і природокористування України
Во ло ди мир Олійник — к.т.н., до цент

Георгій Петріашвілі – д.т.н., професор, директор 
Інституту Поліграфії Варшавської політехніки

Іван Регей — д.т.н., про фе сор, зав. кафедри,
Українська академія друкарства

Оль га Тріщук — д.н. із соц. ком., професор,
зав. кафедри видавничої справи

і редагування ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анатолій Шевчук — д.т.н., професор, 

зав. кафедри МАПВ ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

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,
Алла Боголюбська, Яна Курач

Ви дав ни чоQполіграфічний інсти тут 
КПІ ім. Ігоря Сікорського,

тел. 380 (44) 204Q83Q61, 204Q84Q23, 
елек трон на ад ре са:

druk.molode.vpi.kpi.ua@gmail.com

17 квітня 2018 ро ку
вул. Акад. 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 -
дента ми, вик ла да ча ми та аспіран та ми.

18 квітня 2018 ро ку
вул. Акад. Ян ге ля, 1/37, кор пус 8,

ау ди торія 5

Пле нар не засідан ня — 1200–1400.
Відкрит тя кон фе ренції. Ви с туп го ло ви ор ганізацій-
но го коміте ту, проректора з науково-педагогічної ро-
боти КПІ ім. Ігоря Сікорського, 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. Діана Федорова: Сучасний розвиток технології
Soft Touch в Україні (Київ, Ук раїна).
2. Ольга Гуцол: Аналіз процесів створення 3D-об’єк-
тів для введення їх у електронні навчальні видання
(Київ, Ук раїна).
3. Максим Сірик: Книговидавнича діяльність Київської
міської державної адміністрації (Київ, Ук раїна).
4. Валерія Касянчук: Комунікативне значення та зміст
презентаційних текстів наукового журналу (Київ,
Ук раїна).
5. Сергій Гулєвич: Спрощений прийом гравіюваня
офорту на основі класичних методів гравіювання
(Київ, Ук раїна).

Об го во рен ня до повідей.

19 квітня 2018 ро ку, 1430.
За крит тя кон фе ренції, на го ро джен ня, привітання
 на засідан нях секцій.

19 квітня 2018 року
Засідання секцій: 1000 – 1400,

вул. Володимирська, 7, корпус 25

Секція «Еко номіка та ор ганізація ви дав ни чо$полі-
графічної спра ви» — 17 ауд.
Голова секції — к.е.н., доцент О. А. Сухорукова, секре-
тар — Л. Шендерівська.

Доповіді на секції:

1. Валерія Кавун: Особливості системного управління
на підприємстві (Київ, Ук раїна).
2. Валерія Бондар: Експортоорієнтована модель роз-
витку українських підприємств (Київ, Ук раїна).
3. Ганна Радченко: Напрями підвищення ефективно-
сті діяльності поліграфічних підприємств на реклам-
ному ринку (Київ, Ук раїна).
4. Дар’я Савенок: Модернізація моделі комплексу
маркетингу (Київ, Ук раїна).
5. Оксана Сікорська: Управління проектами в сучас-
них умовах: метод Scrum (СКРАМ) (Київ, Ук раїна).
6. Ліна Сірик: Внутрішні ризики підприємств видав-
ничо-поліграфічної галузі (Київ, Ук раїна).
7. Людмила Стасюк: Можливості професійного вико-
ристання Pinterest підприємствами медіасфери (Київ,
Ук раїна).

Обговорення доповідей.

Підсекція «Кни гоз нав ство» — 17 ауд.

Доповіді на секції:

1. Андрій Цабун: Комунікаційна діяльність медійного
підприємства (Київ, Ук раїна).
2. Антон Пацьора: Система управління взаємовідно-
синами зі споживачами на основі CRM-технологій
(Київ, Ук раїна).
3. Микола Савельєв: Перспективи індивідуальної
книги (Київ, Ук раїна).


