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2020.01/0372 «Спеціалізована система медичного інформування та безпека особистості в умовах 
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Рішення наукової ради Національного фонду досліджень України щодо визначення переможця 
конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» 
протокол від «16-17» вересня 2020 року № 21.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

Тривалість виконання Проекту 
Початок -  27.10.2020;
Закінчення -  2021 рік.

Загальна вартість Проекту, грн. 1 376 962

Вартість Проекту по роках, грн.:
1- й р ік -  167 310
2- й рік -  1 209 652

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦІВ ПРОЄКТУ

до виконання Проекту буде залучено 8 виконавців, із них: 
доктори наук 2;
кандидати наук 4; 
інші працівники 3.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООТРИМУВАЧА ТА ОРГАНІЗАЦІЮ(Ї)
СУБВИКОНАВЦЯ(ІВ) ПРОЄКТУ
Сумський державний університет має необхідну дослідницьку інфраструктуру, управлінський та 
експертний потенціал для реалізації проекту. Посідає високі місця в консолідованому рейтингу 
українських університетів, уже всьоме увійшов до списку кращих університетів світу, згідно з 
рейтингом QS на 2020/21 н.р., бере активну участь у міжнародних грантових програмах (BUP, 
TEMPUS, Erasmus+, Jean Monnet, Horizon 2020), Програмі розвитку ООН, Британської Ради,



Світового Банку, двосторонніх науково-дослідних проектах тощо (більше 250 грантів щорічно). За 
останні 5 років обсяг науково-дослідної роботи в рамках міжнародних грантових проектів 
збільшивсь у 20 разів. За кількістю комерційних договорів і грантів та ефективністю використання 
бюджетних коштів СумДУ є одним із лідерів серед українських університетів. Стратегічні напрями 
наукової діяльності: Біологія та охорона здоров’я; Гуманітарні науки та мистецтво; Математичні 
та природничі науки; Суспільні науки; Технічні науки. Наукова діяльність кафедри журналістики 
та філології СумДУ визначається дослідженням комплексної проблеми «Особливості формування 
національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної 
моделі» (номер державної реєстрації 011511001713), що є суголосним із поданим проектом.

4. ОПИС ПРОЄКТУ
4.1. Мета Проекту (до 200 знаків)
Побудувати науково обґрунтовану, цілісну, багатокомпонентну, експериментально перевірену, 
безпекову модель соціальної комунікації в системі спеціалізованого медичного інформування, 
здатну комплексно здійснювати інформаційні кампанії в періоди соціальних потрясінь та 
надзвичайних ситуацій, викликаних епідеміями, пандеміями, зооантропонозами, явищами 
природного чи техногенного характеру.
4.2. Основні завдання Проекту (до 400 знаків)

розкрити теоретичні основи категорій дослідження: «інформаційний простір», 
«спеціалізований інформаційний простір», «інформаційна безпека особистості», «ефективна 
соціокомунікаційна модель»; визначити хронологічні межі дослідження поширюваної інформації 
про СОУГО-19 у національному та світовому інформаційному просторі; розроблення конфігурації 
джерельної бази для проведення наукових досліджень.

4.3. Детальний зміст Проекту:
Сучасний стан проблеми (до 400 знаків)

Ситуація щодо розвитку пандемії гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, акумулювала та 
загострила проблему відсутності ефективної, науково обґрунтованої моделі комунікації у системі 
медичного інформування. Відповідно в суспільстві поширилися страхи, супротив, недовіра та 
протистояння, провокування конфліктів. Відсутність спланованої інформаційної кампанії 
створювала умови для поширення в ЗМІ фейків і маніпуляцій. Така ситуація негативно впливає на 
рівень довіри як до системи охорони здоров’я, так і до діяльності державних органів.

Новизна Проекту (до 400 знаків)
Дослідження організаційних форм і структур формування моделі соціальної комунікації у системі 
спеціалізованого медичного інформування, на основі якого буде вироблений науково 
обґрунтований та практико-зорієнтований підхід до розв’язання проблеми, визначає головну 
спрямованість проекту та його новизну.

Методологія дослідження (до 400 знаків)
Теоретико-методологічна основа -  системно-цілісний підхід до вивчення системи 

соціальної комунікації в Україні, засади джерельної достовірності, теоретичні узагальнення 
набутого знання. Основу склали описові методи. Застосовано метод добору й систематизації 
матеріалу. Контент-аналіз дозволив вивчати тематичну складову та проблематику інформації. 
Проведено вибірковий аналіз мас-медійних матеріалів країн, найбільш постраждалих від пандемії.

5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в 
поточному році/ в рамках реалізації Проекту, зокрема:
5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 
Проекту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик)
Головним науковим результатом виконання першого етапу стане визначення теоретичних основ 
категорій дослідження: «інформаційний простір», «спеціалізований інформаційний простір», 
«інформаційна безпека особистості», «ефективна соціокомунікаційна модель».
Інформаційний простір -  це сукупність перевіреної, документально підтвердженої, достовірної, 
доступної, валідної інформації, а також інформаційних структур та суб’єктів по виробленню, 
збиранню, формуванню, зберіганню, поширенню інформації всіма структурованими та



неструктурованими каналами за допомогою технічних, електронних, матеріальних та соціальних 
ресурсів.
Спеціалізований інформаційний простір -  це сукупність перевіреної, документально 
підтвердженої, достовірної, доступної, валідної галузевої інформації, призначеної для виконання 
певних життєвих процесів, виду чи комплексу подібних видів діяльності, а також інформаційних 
структур та суб’єктів по виробленню, збиранню, формуванню, зберіганню, поширенню такої 
інформації всіма структурованими та неструктурованими каналами за допомогою технічних, 
електронних, матеріальних та соціальних ресурсів.
Інформаційна безпека особистості -  це системне явище захищеності людини, при якому 
забезпечуються всі її життєво важливі інтереси, навчання щодо розуміння інформаційних 
маніпулятивних впливів задля прогресивного розвитку.
Ефективна соціокомунікаційна модель -  це вироблення, збирання та поширення спеціалізованої 
інформації, здатної поєднати представників соціальних інститутів (заклади вищої освіти, наукові 
та галузеві установи), професійних агентів комунікування та всіх споживачів з метою насичення 
інформаційного простору спеціалізованими знаннями, здатними повністю забезпечувати 
інформаційні потреби.
Вивчення спеціалізованого медичного інформаційного простору в період пандемії гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, залежить від розуміння дослідниками джерельної бази.
5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 
існуючими аналогами

5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проекту для економіки та 
суспільства (стосується проектів, що передбачають проведення прикладних наукових 
досліджень і науково-технічних розробок)
Вироблення науково обгрунтованого алгоритму інформування різних цільових груп допоможе 
убезпечитися особистості від впливу неперевіреної та недостовірної інформації і дозволить 
віднаходити координати фахових повідомлень.
5.4. Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання Проекту в 
суспільній практиці.
Результати, отримані в ході реалізації першого етапу проекту, поширені в академічній, 
професійній (медичні працівники, журналісти) та громадській спільнотах шляхом:
1. Публікаційної активності. Підготовлено й опубліковано дві наукові статті у фахових виданнях 
із журналістики;
2. Публічної активності. Результати роботи оприлюднені на п ’яти наукових конференціях 
міжнародного та всеукраїнського рівнів, присвячених питанням журналістикознавства, 
соціолінгвістики, філології;
3. Публічного поширення. Організація відкритих публікацій у мас-медіа для широкого 
ознайомлення громадськості як із ходом реалізації, так і з підсумками проекту.
4. Представлення в інтернет-просторі. Створена й активно наповнюється матеріалами сторінка
проекту на сайті факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного 
університету: https://ifsk.sumdu.edu.ua/uk/nauka/hrant-nfdu.html. Інформація, що там
розміщуватиметься, спрямується як на експертне середовище споживачів, так і на широку 
громадськість.

Примітка: Анотований звіт не повинен містити відомостей, заборонених до відкритого 
опублікування

Науковий керівник Проекту
Доцент кафедри журналістики та філології СумДУ 
В. О. Садівничий

https://ifsk.sumdu.edu.ua/uk/nauka/hrant-nfdu.html

