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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Теорія і практика соціальних комунікацій 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 061 – «Журналістика» 

Рік навчання І, семестр ІІ 

Кількість кредитів: 6, Мова викладання: українська 

Звітність:  диференційований залік 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Сізова Ксенія Леонідівна 

Профайл викладача http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=1820 

Контактна інформація Ел. адреса: inmov.krnu@gmail.com 

Телефон: +38(098)3677955 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні, практичні заняття (на основі 

проблемного викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких 

методів), самостійна робота з використанням навчальної та наукової літератури, 

консультування з викладачами. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика соціальних 

комунікацій» є засвоєння студентами комплексу теоретичних і практичних знань 

про систему, елементи, процеси та механізми соціальних комунікацій; 

простежити сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства, розвитку 

соціальних баз, вдосконалення системи пошуку та подачі інформації у 

суспільство.   

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія і 

практика соціальних комунікацій» є розкрити основні  категорії та поняття 

предметної галузі; виявити  роль та вплив комунікаційних каналів розвитку 

людства та суспільства; виявити перспективи розвитку комунікаційної 

діяльності у глобальних інформаційних мережах.  

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень 

і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується 

невизначеністю умов. 

http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=1820
mailto:inmov.krnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою. 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у 

своїй професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 

діяльність. 

СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт. 

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності. 

СК08. Здатність комплексно аналізувати літературні та публіцистичні твори 

та здійснювати їх експертну оцінку. 

СК09.Здатність аналізувати інформаційний контент з метою здійснення 

багатоаспектної правки. 

 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань .  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 

ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що 

організована й проведена самостійно або разом з колегами. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 

ПР05. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.  

ПР06. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 

обмежень та передбачуваних ризиків. ПР07. Координувати виконання особистого 

завдання із завданнями колег. 
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ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, 

про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань. 

ПР10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і досягнень. 

ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та  

електронну комунікацію, українською мовою. 

ПР13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 

наук. 

ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обов’язкових джерел інформації. 

ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з 

урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. 

ПР16. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування як 

на інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його 

промоцію. 

ПР17. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних 

інтернет-платформах. 

ПР18. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва. 

ПР20. Комплексно аналізувати літературні та публіцистичні твори та здійснювати 

їх експертну оцінку. 

ПР21.Аналізувати інформаційний контент та здійснювати багатоаспектну правку. 

 

 

Структура курсу 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
а

м
.

р
. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади соціальних комунікацій. 

2 4 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Тема 1. Соціальна 

комунікація як 

умова існування 

соціуму. 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії 

та операції на основі отриманих 

знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної 

акції. 

ПР03. Оцінювати свій чи чужий 

інформаційний продукт, 

інформаційну акцію, що організована 

й проведена самостійно або разом з 

колегами. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних джерел. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 



6 

 

  

технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення для 

вирішення професійних завдань. 

ПР06. Планувати свою діяльність та 

діяльність колективу з урахуванням 

цілей, обмежень та передбачуваних 

ризиків. ПР07. Координувати 

виконання особистого завдання із 

завданнями колег. 

ПР08. Виокремлювати у виробничих 

ситуаціях факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує знань, і 

розкривати способи та джерела 

здобування тих знань. 

ПР10. Оцінювати діяльність колег з 

точки зору зберігання та 

примноження суспільних і 

культурних цінностей і досягнень. 

ПР11. Вільно спілкуватися з 

професійних питань, включаючи 

усну, письмову та електронну 

комунікацію, українською мовою. 

ПР13. Передбачати реакцію аудиторії 

на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на 

положення й методи 

соціальнокомунікаційних наук. 

ПР14. Генерувати інформаційний 

контент за заданою темою з 

використанням доступних, а також 

обов’язкових джерел інформації. 

ПР15. Створювати грамотний 

медіапродукт на задану тему, 

визначеного жанру, з урахуванням 

каналу поширення чи платформи 

оприлюднення. 

ПР16. Планувати свою роботу та 

роботу колег, спрямовану як на 

генерування як на інформаційного 

контенту, так і створення 

медіапродукту, а також його 

промоцію. 

ПР17. Розміщувати оперативну 

інформацію про свій медіапродукт на 

доступних інтернет-платформах. 

ПР18. Використовувати необхідні 

знання й технології для виходу з 

кризових комунікаційний ситуацій на 

засадах толерантності, діалогу й 

співробітництва. 

ПР20. Комплексно аналізувати 

літературні та публіцистичні твори та 
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здійснювати їх експертну оцінку. 

ПР21.Аналізувати інформаційний 

контент та здійснювати 

багатоаспектну правку. 

2 4 

 

 

12 

Тема 2. Типи 

комунікацій. 

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної 

акції. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних джерел. 

ПР06. Планувати свою діяльність та 

діяльність колективу з урахуванням 

цілей, обмежень та передбачуваних 

ризиків.  

ПР07. Координувати виконання 

особистого завдання із завданнями 

колег. 

 ПР08. Виокремлювати у виробничих 

ситуаціях факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує знань, і 

розкривати способи та джерела 

здобування тих знань. 

 ПР13. Передбачати реакцію аудиторії 

на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на 

положення й методи 

соціальнокомунікаційних наук. 

ПР16. Планувати свою роботу та 

роботу колег, спрямовану як на 

генерування як на інформаційного 

контенту, так і створення 

медіапродукту, а також його 

промоцію. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 4 

 

 

 

 

12 

Тема 3. Мова як 

символічна 

комунікативна 

система. 

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної 

акції. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних джерел. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 4 

 

 

 

12 

Тема  4.  

Соціально-

комунікаційна 

культура 

суспільства. 

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної 

акції. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних джерел. 

ПР10. Оцінювати діяльність колег з 

точки зору зберігання та 

примноження суспільних і 

культурних цінностей і досягнень. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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2 4 

 

 

 

12 

Тема 5. Соціально-

комунікаційні 

структури 

суспільства. 

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної 

акції. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних джерел. 

ПР10. Оцінювати діяльність колег з 

точки зору зберігання та 

примноження суспільних і 

культурних цінностей і досягнень. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 2. Комунікація як процес 

2 6 
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Тема 1. Види 

комунікаційної 

діяльності. 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії 

та операції на основі отриманих 

знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної 

акції. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних джерел. 

ПР06. Планувати свою діяльність та 

діяльність колективу з урахуванням 

цілей, обмежень та передбачуваних 

ризиків.  

ПР07. Координувати виконання 

особистого завдання із завданнями 

колег. 

 ПР08. Виокремлювати у виробничих 

ситуаціях факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує знань, і 

розкривати способи та джерела 

здобування тих знань. 

 ПР10. Оцінювати діяльність колег з 

точки зору зберігання та 

примноження суспільних і 

культурних цінностей і досягнень. 

ПР13. Передбачати реакцію аудиторії 

на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на 

положення й методи 

соціальнокомунікаційних наук. 

ПР16. Планувати свою роботу та 

роботу колег, спрямовану як на 

генерування як на інформаційного 

контенту, так і створення 

медіапродукту, а також його 

промоцію. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 6 
 

 

Тема 2. Суб’єкти, 

об’єкти 

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для 

Дослідження 

теоретичних 
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комунікаційного 

процесу. 

створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної 

акції. 

ПР08. Виокремлювати у виробничих 

ситуаціях факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує знань, і 

розкривати способи та джерела 

здобування тих знань. 

 ПР13. Передбачати реакцію аудиторії 

на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на 

положення й методи 

соціальнокомунікаційних наук. 

ПР20. Комплексно аналізувати 

літературні та публіцистичні твори та 

здійснювати їх експертну оцінку. 

ПР21.Аналізувати інформаційний 

контент та здійснювати 

багатоаспектну правку. 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

2 6 
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Тема 3. Різновиди 

комунікаційних 

каналів. 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії 

та операції на основі отриманих 

знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної 

акції. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних джерел. 

ПР08. Виокремлювати у виробничих 

ситуаціях факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує знань, і 

розкривати способи та джерела 

здобування тих знань. 

ПР13. Передбачати реакцію аудиторії 

на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на 

положення й методи 

соціальнокомунікаційних наук. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 6 
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Тема 4. Еволюція 

соціальних 

комунікацій. 

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної 

акції. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення 

та аналіз інформації з різних джерел. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 6 

 

 

 

12 

Тема 5. Рівні 

комунікаційної 

культури. 

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної 

акції. 

ПР04. Виконувати пошук, оброблення 
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та аналіз інформації з різних джерел. 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 

(письмова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-знань-

здобувачів.pdf 

1. Відвідування лекційних та практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf


11 

 

  

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://193.189.127.179:5010/ 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати 

інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення 

до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково -

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

http://193.189.127.179:5010/
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061
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3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до заліку. 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/course/view.php?id=1297, правила нарахування 

рейтингових балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої освіти 

при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 
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1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: 

Навчальний посібник / За науковою редакцією В. В. Різуна. К.: Центр 

Вільної Преси, 2010. 258 с 

2. Квіт С. Масові комунікації: підручник. Друге видання, виправлене і 

доповнене. К.: Вид дім «Києво-Могилянська академія», 2018. 352 с. 

3. Островська Н. В. Прикладні соціально-комунікаційні технології 

[Електронний ресурс]: навчальний посібникю Електрон. дані.  

Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 

4. Партико З. Теорія масової інформації: Навчальний посібник. Л.: ПАЇС, 

2007. 122 с. 

5. Різун В. Теорія масової комунікації: підручник. К.: Просвіта, 2008. 

260 с. 

6. Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. ред. О. М. 

Холод]. Т. 1. К.: МЦД СК «Комтека», 2015. 314 с. 

Допоміжна 

7. Фінклер Ю. Мас-медіа та влада: технологія взаємин. Л.: Аз-Арт, 2003. 

212 с. 

8. Сізова К. Л.  Консервативна та ліберальна моделі у сучасній 

українській журналістиці. Мас-медіа України на зламі епох: реалії та 

перспективи розвитку. Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», 2018. С. 172–178. 

9. Сізова К. Л., Алексеєнко Н. М.  Робота з медіаконтентом з метою 

формування лексичної компетентності майбутніх журналістів. 

Інженерні та освітні технології [Електронний журнал]. Кременчук: 

КрНУ, 2017. Вип. 3 (19). С. 144–148. Режим доступу: 

http://eetecs.kdu.edu.ua 

10. Sizova K., Alekseenko N.. The effectiveness of extracurricular work 

organization of the future journalists: searching and interpretation of media 

content. Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Кременчук: Крну, 2016. Вип. 2/2016 (97) Ч. 

2.  С. 109–114. 
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http://eetecs.kdu.edu.ua/
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