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ПРОТОКОЛ  № 3 
засідання науково-технічної ради 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
від 17 березня 2017 р. 

 
Присутні: Голова НТР – Никифоров В. В.  

  Заст. голови – Троцко О. В. 
  Члени НТР – 38 осіб. 

 
Порядок денний: 
1. Про нормативні обсяги виконання НДДКР за рахунок коштів замовника у 2017 році. 

Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В. 
2. Звіт з наукової діяльності кафедри менеджменту. 

Доповідає завідувач кафедри проф. Хоменко М. М. 
Проект рішення готує комісія: голова – доц. Маслак В. І.  
члени комісії – проф. Сизова К. Л., доц. Глухова В. І. 

3. Підсумки роботи ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина в інформацій-
ному просторі».  

Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Маслак В. І. 
4. Різне. 

 
По першому питанню  
СЛУХАЛИ: першого проректора проф. Никифорова В. В. про нормативні обсяги виконання 
НДДКР за рахунок коштів замовника у 2017 році. Протягом останніх п’яти років значно зросла 
інфляція, тому є доцільним збільшити нормативні обсяги виконання робіт за рахунок коштів 
замовників у 1,5 рази. Таким чином, для професора нормативний обсяг складе 15,0 тис. грн. на 
рік, для доцента – 7,5 тис. грн.  
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
По другому питанню  
СЛУХАЛИ: звіт завідувача кафедри менеджменту проф. Хоменка М. М. про наукову роботу 
кафедри.  

Професорсько-викладацький склад кафедри «Менеджмент» 13 ставок, серед яких два до-
ктора наук, професори, вісім кандидатів наук, доцентів, три сумісники (з них два д.е.н, профе-
сори). Із вересня 2017 року, після створення кафедри туризму, у складі звітної кафедри зали-
шилося дев’ять штатних співробітників із них: два доктора наук, професора, п’ять кандидатів 
наук, доцентів, два старших викладача та три сумісника (із них один к.е.н., доцент). 

Основними напрямами наукової роботи кафедри менеджменту є:  
 розробка і реалізація загальної стратегії та напрямків операційної діяльності підприєм-

ницьких організацій Полтавського регіону;  
 удосконалення управління підприємницькими організаціями в умовах трансформації 

економіки;  
 розробка і впровадження інноваційних проектів з метою підвищення якості та конку-

рентоздатності продукції; 
 удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств; 
  вирішення проблем та обґрунтування раціональних напрямків розвитку підприємств 

туристичної індустрії на регіональному рівні; 
Наукова робота співробітників кафедри зосереджена у рамках тематики наукової школи 

«Регіональне управління конкурентоспроможністю підприємств», що очолюється завідувачем 
кафедри, д.е.н., проф. Хоменко М. М. та дисертаційних досліджень. 
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Кафедрою «Менеджмент» виконується науково-дослідна робота за темами: 
 управління туристичною діяльністю підприємств Полтавського регіону; 
 регіональні аспекти публічного управління та адміністрування на сучасному етапі роз-

витку; 
 удосконалення методів економічного обґрунтування випуску конкурентоздатної про-

дукції промисловими підприємствами Полтавського регіону; 
 управління маркетингово-збутовою діяльністю з використанням економіко-

математичних методів; 
 методологічні засади реформування управління сферою вищої освіти; 
 використання методів інформаційних технологій в плануванні та управлінні 

логістичними процесами; 
 сучасні методи управління збутом із використанням логістичного підходу.  
Виконання держбюджетних, внутрішньовузівських та госпрозрахункових науково-

дослідних робіт. 
У 2014–2016 рр. кафедрою виконано дві госпдоговірні роботи, на які своєчасно отримані 

реєстраційні та облікові картки із УкрІНТЕІ:  
– 2014 р. «Модернізація стратегії розвитку системи вищої освіти у контексті професійно-

кваліфікаційної збалансованості ринку праці», керівник доц. Почтовюк А. Б. Результати дослі-
джень впроваджено у діяльність підприємств регіону, отримані акти впровадження наукових 
розробок, впроваджено результати НДР до навчального процесу, представлено на науково-
практичних конференціях та опубліковано у наукових виданнях.  

– 2016 р. «Соціологічні дослідження стану розвитку підприємництва у місті Кременчуці 
Полтавської області», науковий керівник доц. Сакун Л.М. Виявлено внутрішні та зовнішні 
проблеми підприємницького середовища міста Кременчука, доведено до Управління розвитку 
підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики, результати досліджень апробовано 
на науково-практичних конференціях та опубліковано у наукових виданнях. 

Слід зазначити, що показники виконуються не в повному обсязі, але кафедра активно 
працює над укладанням угод. Ведеться робота щодо продовження госпдоговірної теми «Соціо-
логічні дослідження стану розвитку підприємництва та регуляторної політики у місті Кремен-
чуці» із Кременчуцьким міськвиконкомом. 

Згідно тематичного плану науково-дослідних робіт, які виконувались викладачами кафе-
дри «Менеджмент» за рахунок другої половини робочого часу виконано:  

– 2014 р. «Формування господарських рішень в умовах трансформації відкритої економі-
ки», керівник – проф. Хоменко М. М. 

– 2015 р. «Організаційно-економічне забезпечення механізму управління туристично-
рекреаційним комплексом (на прикладі Полтавського регіону)», керівник – проф. Хомен-
ко М. М. 

– 2016 р. «Організаційно-економічні засади розвитку туризму в регіонах України», керів-
ник – проф. Хоменко М. М. 

У 2017 році викладачі працюють над розкриттям наукової тематики «Регіональні аспекти 
публічного управління та адміністрування на сучасному етапі розвитку». 

Кафедра плідно співпрацює з ВНЗ, академічними установами та підприємствами як Укра-
їни, так і закордонними, зокрема з: Вищою школою європейських та регіональних досліджень 
(Чехія); Опольським університетом (Польща); Університет Матея Бела (м. Банська Бистриця, 
Словаччина); Господарською академією ім. Д. А. Ценова (Болгарія); Вроцлавським економіч-
ним університетом (Польща); Одеським національним економічним університетом; НТУ «Хар-
ківським політехнічним університетом»; Уманським державним педагогічним університетом 
імені Павла Тичини. У 2017 році підписано угоду про співпрацю із Алітус Коледж Університе-
том прикладних наук (Литва). 

Загалом кафедра щорічно приймає участь в укладанні однієї–двох діючих угод про нау-
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ково-педагогічну співпрацю, переважно міжнародних, що передбачають як підвищення квалі-
фікації викладачів, так і спільне проведення наукових досліджень, участь у міжнародних про-
грамах тощо.  

Розвиток лабораторної бази. План розвитку кафедри передбачав створення та введення до 
експлуатації двох науково-дослідних лабораторій туристичного спрямування (ауд. 5501, 5505), 
що були передані кафедрі туризму. 

Кафедра здійснює підготовку проектів лабораторного практикуму, що включають муль-
тимедійне обладнання та пакет методичного забезпечення з дисциплін кафедри (ауд. 5307 ) та 
кабінет дипломного проектування (ауд. 5304). 

Міжнародне співробітництво. Кафедра менеджменту працює над розвитком міжнарод-
них зв'язків, які спрямовано на розширення співпраці з навчальними та науковими установами 
зарубіжних країн з метою підвищення ефективності навчального процесу та розвитку науково-
дослідної діяльності, пошук партнерів для виконання спільних проектів та отримання грантів, 
стипендій. 

У рамках міжнародного співробітництва передбачено організацію і проведення наукових 
конференцій, обмін викладачами і студентами, співпрацю у науковій та навчальній сферах, пі-
дготовку іноземних студентів, аспірантів, а також участь у міжнародних програмах. 

Співпраця із закордонними навчальними закладами відбувається за напрямами: участь у 
Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України, організовано Британською 
Радою в Україні та Фундацією лідерства у вищій освіті (Сполучене Королівство) у партнерстві 
з Інститутом вищої освіти Академії педагогічних наук України та за підтримки Міністерства 
освіти України (проф. Почтовюк А.Б.) та участь студентів у програмі Work and Travel (щоріч-
на); студентські практики за фахом (Китай); спільні конференції, стажування викладачів, аспі-
рантів у рамках діючої двосторонньої угоди про співпрацю (Чехія); двосторонні угода про 
співпрацю, проведення круглих столів (Словаччина та Польща).  

За звітній період викладачі кафедри проходили стажування за кордоном: проф. Почто-
вюк А. Б. та доц. Буряк Є. В. (Чехія) та літня мовна школа з вивчення польської мови доц. Се-
меніхіна В.В. (Люблінська політехніка, Польща,з 01.08.2016 по 14.08.2016). Проф. Хомен-
ко М. М. має почесне звання закордонного навчального закладу – Дійсний член Міжнародної 
академії науки і практики організації виробництва (Російська Федерація). 

Один студент і один аспірант кафедри проходили навчання в закордонних закладах вищої 
освіти (Ланьчжоуський університет шляхів сполучення, Китай).  

За останні три роки викладачами кафедри було опубліковано 25 статей у закордонних ви-
даннях (Болгарія, Російська Федерація, Польща, Чехія, Велика Британія, Литва). 

Підготовка науково-педагогічних кадрів. Головним напрямом покращення кадрового 
складу кафедра менеджменту вважає підготовку науково-педагогічних кадрів через аспіранту-
ру та докторантуру.  

Характеристика педагогічного складу кафедри 
№ 
п/п Показник 2014/2015 

н. р. 
2015/2016 

н. р. 
2016/2017 

н. р. 
1 Штатна чисельність педагогічних кадрів (всього) 

з них – докторів наук, професорів 
– кандидатів наук (доцентів) 
– старших викладачів 
– асистентів 

13 
1 

9 (8) 
3 
– 

13 
2 
8 
3 
– 

9 
2 
5 
2 
– 

2 Кількість сумісників (всього) 
в т.ч. докторів наук; 
– кандидатів наук (доцентів) 

2 
1 
– 

3 
2 
– 

2 
– 
1 

3 Чисельність аспірантів (всього), 
в т.ч. науково-педагогічних працівників 

4 
– 

2 
– 

2 
– 
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Кафедра проводить політику оптимізації та підвищення якості науково-педагогічного пе-
рсоналу. Так, за звітний період викладачами кафедри захищено дві докторські дисертації (Поч-
товюк А. Б. – 2015 р., Дружиніна В. В. – 2016 р. ) отримано вчене звання професора 
(Почтовюк А. Б.) та доцента (Сухомлин Л. В.).  

На сьогоднішній день на кафедрі «Менеджмент» функціонує аспірантура за спеціальніс-
тю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

В ній продовжують навчання два аспіранта заочної форми навчання – Кондратенко Т. В. 
(4 рік) та Білик М. Ю. (2 рік). Над докторською дисертацією активно працює доц. Буряк Є. В. 

Викладачі кафедри «Менеджмент» проф. Хоменко М. М., доц. Карлик Ю. Ю. є членами 
спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю – 08.00.04 «Економіка та управління підприємст-
вами (за видами економічної діяльності)». Наукове керівництво аспірантами на кафедрі здійс-
нюють: д.е.н., проф. Хоменко М. М.; д.е.н., проф. Почтовюк А. Б.; 

Участь у наукових конференціях та семінарах. Щорічно співробітники кафедри беруть 
активну участь у наукових конференціях. Традиційно, разом зі студентами професорсько-
викладацький склад бере участь у конференціях: 

 Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених 
«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», тематичний напрям «Проблеми менедж-
менту в трансформаційний період розвитку економіки» (Керівник секції проф. Хоменко М.М.); 

 Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання управління сталим 
розвитком в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», тематичні напрями: «Організа-
ційно-економічне забезпечення системи управління конкурентоспроможністю підприємств» 
(Керівник секції проф. Хоменко М.М.), «Сучасні напрями розвитку управління персоналом у 
системі менеджменту організації та публічного адміністрування» (Керівник секції проф. Поч-
товюк А.Б.); 

 Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи 
розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності»; 

 Всеукраїнській науковій конференції за міжнародною участю «Актуальні питання за-
безпечення стійкого розвитку національного господарства». 

За звітний період зроблено 180 доповідей на різного рівня конференціях. Силами кафедри 
проведено три міжнародних наукових конференції. У 2015–2016 роках разом із Уманським 
державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Одеським національним економі-
чним університетом проведено конференцію «Перспективи розвитку туристичної індустрії в 
Україні: регіональні аспекти». У 2017 році вже вп’яте проведено Міжнародну науково-
практичну конференцію «Актуальні питання управління сталим розвитком в сучасному суспі-
льстві: проблеми та перспективи». Співробітники кафедри є членами організаційних та робо-
чих комітетів, вченими секретарями секцій зазначених конференцій. 

За звітний період зроблено 47 доповідей на щорічному відкритому науковому семінарі 
що функціонує на базі кафедри (керівник семінару проф. Хоменко М. М.). Так, тільки 2017 ро-
ку проведено два відкритих семінари за підтримки представників Кременчуцької міськради 
«Проблемні питання комунікативної політики в діяльності державного службовця», «Розвиток 
публічного адміністрування на місцевому рівні» сумісно із головою правління громадської ор-
ганізації «Соціальна реабілітація та юридична допомога» Ляпотою В. І. Планується ряд зустрі-
чей із представниками служб Кременчуцької міськради та студентами спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування».  

Публікації та видання. Загалом, за три роки опубліковано понад 303 наукових публікацій, 
з них 66 наукові статті. 

Викладачами кафедри прийнято участь у виданні 19 монографій (з них три одноособові – 
проф. Дружиніна В. В., проф. Почтовюк А. Б., проф. Василенко В. М.); трьох навчальних посі-
бників з грифом МОН (проф. Дружиніна В. В., проф. Почтовюк А. Б.). Готується до видання 
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навчальний посібник «Логістика (практикум)», автори – доценти Сухомлин Л. М. та Коновале-
нко О. Д.; 25 закордонних публікацій (Болгарія, Польща, Чехія, Російська Федерація). 

Спостерігається зміна вектору публікацій і оприлюднення результатів наукової діяльності 
на ті видання, що мають міжнародне рейтингове визнання (Scopus, Web of Science, Index 
Copernicus тощо). 

Підвищення професійної кваліфікації. Викладачі кафедри постійно підвищують свою ква-
ліфікацію відповідно до поточного плану у провідних PDJ України, таких як Одеський націо-
нальний економічний університет, Уманський державний педагогічний університет імені Пав-
ла Тичини, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя). Проф. Почтовюк А. Б., проф. 
Дружиніна В. В. та доц. Буряк Є. В. пройшли міжнародне стажування у Вищій школі європей-
ських і регіональних студій (Чехія). 

Наукова робота студентів. Одним із напрямків залучення студентів до науково-
дослідної роботи є:  

 вивчення фахових дисципліни «Менеджмент і адміністрування», «Ділове адміністру-
вання», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Операційний менеджмент», 
«Управління персоналом», «Публічне адміністрування», де вони отримують теоретичні основи 
наукової роботи;  

 фахова практика (студент має навести в звіті відгуки на практичну цінність запропоно-
ваних організаційно-технічних рекомендацій);  

 захист магістерських та дипломних робіт; 
 студентські наукові та проблемні гуртки;  
 участь в університетських, міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференці-

ях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт; 
 публікація результатів наукових досліджень студентів у наукових збірниках; 
 моральне і матеріальне заохочення кращих студентів за результатами наукових дослі-

джень. 
Так, щорічно на конкурс студентських наукових робіт кафедрою подаються від п’яти до 

восьми студентських наукових робіт за п’ятьма напрямами (менеджмент; маркетинг; економіка 
і управління на транспорті; державне управління; економіка природокористування і охорони 
навколишнього середовища).  

За період 2014–2016 р.р. кафедрою представлено на конкурс понад 25 студентських нау-
кових робіт та підготовлено наступних переможців та призерів ІІ туру у 2013–2014 н.р.: ІІІ міс-
це – Лініченко А. О., Плєшкова М. В. за напрямом «Туризм» у Київському національному тор-
говельно-економічному університеті, науковий керівник – доц. Сакун Л. М., старш. викл. Різ-
ніченко Л. В.; ІІ місце – Тимошенко О. Г. за напрямом «Готельно-ресторанна справа» у Львів-
ському інституті економіки і туризму – доц. Почтовюк А. Б. та ас. Семеніхіна В. В.; ІІІ місце 
студенти: Нетеса С. Ю. та Скоробрух К. І. за напрямом «Економіка природокористування і 
охорони навколишнього середовища», науковий керівник – доц. Почтовюк А. Б.; 2014–
2015 н.р.: ІІІ місце – Рубан В. В. за напрямом «Економіка природокористування і охорони на-
вколишнього середовища», наукові керівники – проф. Почтовюк А. Б., старш. викл. Семеніхіна 
В. В. Заохочувальні грамоти отримали – Карпова В. С. (напрям «Управління проектами»), Ру-
бан В. В., Андрущенко Є. В. (напрям «Державне управління»). Магістрант Рубан В. В. отрима-
ла грамоту за участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Мене-
джмент зовнішньоекономічної діяльності», що проводилася на базі Одеського національного 
економічного університету. В 2015-2016 н.р. переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт стали студенти: Шаповалова М. А. (ІІІ місце) напрям «Економіка 
природокористування і охорони навколишнього середовища» у Кременчуцькому національно-
му університеті імені Михайла Остроградського; студенти Карпова В. С., Соляник К. І. напрям 
«Транспортні технології» (секція «Економіка та управління і транспорті») у Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського. Заохочувальну грамоту отримала 
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студентка Данько Т. В. напрям науково-дослідної роботи: «Державне управління». За період 
2014-2016 р.р. кафедрою підготовлено до участі в олімпіадах понад 30 студентів за напрямами 
«Менеджмент», «Туризм», і спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування», 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 

Публікації студентів. Участь студентів та молодих вчених у наукових дослідженнях – 
важливий елемент підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця як у сфері практичної, 
так і науково-педагогічної діяльності. Активізація участі молодих науковців в конференціях 
засвідчила, що молодь глибоко цікавиться сучасним станом та розвитком менеджменту в різ-
них його аспектах.  

Результати наукової роботи студентів відображаються у їх наукових публікаціях. Щоріч-
но протягом звітного періоду кафедра забезпечує до 70 студентських публікацій, з яких 6–10 
одноосібні. Така кількість публікацій пов’язана із випуском фахівців за спеціальностями ОКР 
«Магістр» та апробацією їх наукових досліджень. Кожен магістр повинен опублікувати тези 
доповідей і виступити на конференції. 
ВИСПУПИВ: голова комісії проф. Маслак В. І. з проектом рішення. 

1. Стан наукової діяльності кафедри менеджменту вважати таким, що в цілому відпові-
дає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших 
нормативних документів МОН України. 

2. Продовжити роботу щодо виконання програми «Кадри – 2021» щодо підготовки та 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, шляхом створення 
умов для їх захисту у встановлені терміни. Розробити персональний план захистів дисертацій 
викладачів кафедри здобувачів Семеніхіної В. В. та Мажаренко К. П. 

Відповідальні: наукові керівники аспірантів, завідувач кафедри проф. Хоменко М. М. 
Термін виконання: травень 2018 р. 
3. Забезпечити виконання НДР, які виконуються за рахунок коштів замовників відпові-

дно до встановлених нормативних обсягів робіт за рахунок участі у міжнародних програмах і 
грантах, зокрема «Horizon–2020», «Erasmus+», виконання галузевих програм й надання науко-
вих послуг за рахунок коштів замовника. 

Відповідальні: завідувач кафедри проф. Хоменко М. М., викладачі кафедри.  
Термін виконання: постійно 
4. Забезпечити належну кількість публікацій (відповідно до розпорядження від 

22.05.2015 р. № 09-Р) у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зок-
рема Scopus та Web of Science. 

Відповідальні: завідувач кафедри проф. Хоменко М. М., професорсько-викладацький склад 
кафедри.  

Термін виконання: вересень 2018 р. 
5. Забезпечити видання монографій, навчальних посібників та підручників, забезпечив-

ши видання однієї монографії та одного навчального посібника раз на два роки.  
Відповідальні: завідувач кафедри проф. Хоменко М. М., проф. Почтовюк А. Б. доц. Бу-

ряк Є. В., доц. Сакун Л. М., доц. Сухомлин Л. В. 
Термін виконання: за планом 
6. Спільно з Вищою школою європейських та регіональних досліджень (Чехія), Універ-

ситетом Матея Бела в Банській Бистриці (Словаччина), Алітус Коледж Університетом прикла-
дних наук (Литва), Одеським національним економічним університетом здійснювати заходи 
покликані підвищити рівень ефективності НДР та поліпшення співпраці.  
Відповідальні: завідувач кафедри проф. Хоменко М.М., проф. Почтовюк А.Б.  
Термін виконання: постійно 

7. Активізувати підготовку студентів щодо участі в ІІ турі Всеукраїнських конкурсів на-
укових робіт і олімпіад за профільними дисциплінами кафедри та створити передумови для 
отримання призових місць на вищезазначених заходах. 
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Відповідальні: завідувач кафедри проф. Хоменко М. М., професорсько-викладацький склад 
кафедри.  

Термін виконання: постійно 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора проф. Никифоро-

ва В. В. 
 
По третьому питанню  
СЛУХАЛИ: голову оргкомітету проф. Маслака В. І. зі звітом про роботу ІІ Всеукраїнської нау-
ково-практичної конференції «Людина в інформаційному просторі». 

Відповідно до дозволу Українського інституту науково-технічної і економічної інформа-
ції (посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію № 578 від 02.11.2015 року) 14 грудня 2016 року на 
базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського була прове-
дена ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина в інформаційному просторі». 

Метою конференції було залучення науковців, аспірантів та студентів до обговорення 
проблем становлення інформаційного суспільства, їх взаємозв’язку з напрямами соціально-
економічного, науково-освітнього і культурного розвитку нашої країни, а також забезпечення її 
національної безпеки. 

Робота конференції проходила за наступними секціями: 
 інформаційне суспільство – нова стадія розвитку цивілізації; 
 соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства; 
 інтернет як соціокультурний феномен; 
 становлення інформаційного суспільства в Україні; 
 документ як соціокультурний феномен у комунікативному просторі інформаційного 

суспільства; 
 редакційно-видавнича діяльність: історія, сучасність, вектори розвитку. 
В роботі конференції взяли участь близько 70 науковців та студентів з восьми ВНЗ та 

установ країни (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Полтавський уні-
верситет економіки і торгівлі, Харківська державна академія культури, Кременчуцький націо-
нальний університет імені Михайла Остроградського, Кременчуцький інститут Дніпропетров-
ського університету імені Альфреда Нобеля, Одеський національний політехнічний універси-
тет, Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка та ДВНЗ «Український 
державний хіміко-технологічний університет»). Серед учасників: п’ять докторів наук, 22 кан-
дидата наук, чотири старших викладачі, чотири асистента, два аспіранта та 33 студента.  

За результатами виступів на конференції було видано збірник матеріалів. 
РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Визнати ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Людина в інформаційному 
просторі» конструктивною, плідною, корисною з огляду обміну новітніми знаннями у галузі 
інформаційної діяльності. 

2. Запланувати проведення наступної конференції на грудень 2018 року, тобто раз на два 
роки. 

3. Залучити до участі у конференції більш широке коло фахівців та розширити тематику 
конференції. 

4. Забезпечити участь у наступних конференція іноземних учених-дослідників. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 
 

Голова НТР        В. В. Никифоров 
 
 
Секретар       Н. В. Кіцель 


