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Р. Г. Аннаєв очолював до кінця свого життя. 
Значною подією у науковому житті Туркменістану стало відкриття з 

ініціативи академіка Р. Г. Аннаєва у січні 1970 року на основі спеціальної 
постанови Державного Комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки і 
постанови Ради Міністрів Туркменістану першої в республіці проблемної 
науково-дослідної лабораторії з фізики твердого тіла на засадах 
самостійного фінансування, яку він і очолив. Це було свідченням того, 
що результати досліджень Р. Г. Аннаєва в галузі магніто-електричних 
явищ у складних за структурою сплавах металів мають велике практичне 
значення у промисловості. 

Проводячи наукові дослідження в галузі магнетизму і фізики 
металів, Р. Г. Аннаєв виявив аномалію парного термомагнітного ефекту у 
сплавах нікелю з марганцем. Досліджував вплив конфігурації теплового 
потоку на термомагнітний ефект. Відкрив низку нових закономірностей у 
подвійних сплавах. 

Обіймаючи посаду віце-президента Академії Наук Туркменістану у 
1956–1959 роках, академік Р. Г. Аннаєв керує групою науковців 
Товариства з поширення наукових знань при Академії Наук Туркменістану. 

Р. Г. Аннаєв брав участь у спільних наукових дослідженнях з 
ученими Інституту металургії ім. Байкова, Фізичного інституту ім. Лєбедєва, 
інституту Фізики Сибірського відділення Академії Наук Радянського 
Союзу за програмою комплексної теми «Фізика магнітних явищ». 

Рухи Гусейнович був знаним ученим у середовищі міжнародної 
наукової спільноти, він був почесним членом Французької, Нью-
Йоркської, Азербайджанської і Узбецької Академії наук. Володів 
дев’ятьма іноземними мовами. 

Видатний учений в області магнетизму і фізики металів, доктор 
фізико-математичних наук, професор, академік Академії Наук 
Туркменістану Р. Г. Аннаєв, що був першим доктором наук своєї країни, 
зробив значний внесок в організацію наукової інфраструктури держави, 
помер 7 липня 1977 року у віці 66 років. 
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Анотація 
У статті розглянуто питання використання популярних соціальних мереж у музейній 

діяльності. Обґрунтовано переваги застосування можливостей соціальних мереж музеями у 
своїй науково-дослідній та просвітительській роботі та аналізуються їх недоліки. Досліджено 
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ступінь інтеграції українських музеїв в популярні соціальні мережі – «Вконтакті», 
«Однокласники», Facebook і мікроблог Twitter. 
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Abstract 

The issue of the usage of the most popular social networks in museum activity had been 
studied. Advantages of the usage of social networking opportunities for museums in their research 
and educational work were analyzed. The degree of integration of Ukrainian museums into popular 
social networks such as «VK», «Classmates», «Facebook» and micro blog «Twitter» was studied. 

Keywords 
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Порівняно недавно про музеї дізнавалися за назвою або найбільш 

популярним експонатом з його зібрання. Це стосувалося в першу чергу 
великих музеїв зі світовою популярністю. В інформаційному суспільстві 
ситуація кардинально змінилася. Популярність музеї набувають не 
скільки завдяки своїм колекціям, скільки завдяки вдалим рекламним 
кампаніям. Популярний сьогодні термін «просування» прийшов з 
маркетингу, де фахівці з реклами та продажу за рахунок створення 
привабливого образу продукту або послуг підвищують його популярність 
на ринку. В умовах економічної кризи від музеїв стали також вимагати 
підвищення рентабельності «музейного продукту» і більш того, 
ефективного надання послуг. Якщо в минулому столітті інформація 
поширювалася в основному за допомогою друкованої продукції і через 
ЗМІ, то з початку XXI століття про все можна прочитати у мережі 
Інтернет. Частка людей, що виходять щодня в Інтернет постійно зростає. 
Згідно з даними Київський міжнародний інститут соціології (опубліковано 
на їхньому офіційному сайті 4 травня 2016 року), які представляють 
результати опитування, проведеного протягом лютого 2016 року, на 
початку року 61,6% дорослого населення України користуються 
Інтернетом. На сьогодні практично всі вітчизняні музеї обзавелися 
представництвами в віртуальному просторі [1]. 

Сайт музею вже в меншому ступені використовується як довідкова 
система з віддаленим доступом. Більшість віртуальних відвідувачів в 
середньому не затримується на сайтах більше 3–4 хвилин. Це означає, 
що їм потрібна конкретна інформація обмеженого обсягу за мінімально 
можливий час [2, с. 126]. 

На перше місце виходять зручність і простота програмного 
інтерфейсу, адаптованого під будь-який екранне дозвіл, різні операційні 
середовища, особливо під мобільні пристрої. Найбільш затребуваними 
виявляються створення сторінок в соціальних мережах, які 
використовуються музеями, як локальний інформаційний ресурс, більш 
наближений до користувача, ніж сайт музею. Під терміном «соціальна 
мережа» в області інформаційних технологій розуміється спільноти 
користувачів у віртуальному просторі об’єднанні за спільними інтересами 
на базі одного інтерактивного багатокористувацького сайту (який в цьому 
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випадку називається соціальною мережею), інформаційне наповнення 
якого формується самими учасниками. Соціальні мережі мають ряд 
переваг, які необхідно використовувати в професійних цілях задля 
ефективного розвитку музейної спільноти: високий рівень довіри – вищий 
ніж до офіційних джерел інформації; швидкий зворотній зв’язок; 
використання будь-яких форм комунікації (текст, відео, аудіо, фото) [3].  

Сучасний сайт музейного закладу має бути інтегрованим у різні 
соціальні мережі. За допомогою соціальних мереж простіше і зручніше 
отримувати відгуки та мати зворотний зв’язок із іншими закладами 
культури та суспільними організаціями, і залучати їх до різних проектів 
(виставок, наукових зборів, обговорення виставлених музейних колекцій 
та залучення приватних фондів до цієї діяльності, рекламування, 
поширення та друк збірників і книжкових видань, пропагування власне 
науково-дослідної роботи). Музейні фахівці, прагнучи скористатися 
соціальними мережами в рекламних цілях, найчастіше прирівнюють їх до 
їхніх попередників – преси, радіо, телебачення, не розуміючи, що 
соціальні спільноти за своєю специфікою насамперед є засобами для 
міжособистісного спілкування. Ненав’язливі враження від відвідування 
музейних виставок, проведених конференцій, тренінгів поширених за 
допомогою соціальних мереж набагато впливовіше діють на репутацію 
музею, чим звичайне поширення матеріалів про музейну діяльність за 
допомогою засобів масової інформації [4].  

На сьогодні свої сторінки у популярних соціальних мережах мають 
найбільші музеї України: Національний музей історії України, 
Національний музей історії України у Другій світовій війні, Національний 
художній музей України, Національний науково-природничий музей НАН 
України та ін. Тим не менше, більшість створених представництв 
датується лише 2011–2013 рр., тобто можна говорити про те, що це 
початковий етап входження більшості музеїв в сферу соціальних мереж, 
але до цих пір ще триває створення музейних спільнот в соціальних 
мережах, що вказує на розмитість вказаної періодизації. Музеї України 
розпочинають другий етап інтеграції в соціальні мережі із 2014 р., який 
характеризується постійною роботою на ресурсі. Музеї в соціальних 
мережах використовують різну тактику: реєструються, як «люди» і 
підключають «друзів», створюють групи [6]. 

На головних сторінках в більшості Інтернет-ресурсів музеїв 
розміщені посилання на соціальні мережі Вконтакті, Однокласники, 
Facebook і мікроблог Twitter – де установа має свої власні групи, 
сторінки. Завдяки цим посиланням на головних сторінках сайтів 
збільшується кількість відвідування відповідних ресурсів. На сьогодні 
музеї в більшості випадків використовують можливості соціальних мереж 
лише на початковому рівні – це створення своїх представництв на базі 
даних ресурсів і налаштування експорту новин із сайту музею. 
Закономірним елементом подальшого розвитку являється створення на 
базі соціальної мережі, середовища для ефективної роботи із читачами 
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на рівні проведення наукових семінарів, конкурсів, залучення їх 
безпосередньо до планування діяльності музеїв. 

Користувачі проводять свій час в соцмережах спілкуючись, 
розвиваючи дискусії, шукаючи цікаві теми та новини. Беручи до уваги 
цей факт, музейне співтовариство повинно розуміти, що це надзвичайно 
велика потенційна аудиторія, яку можна залучити до діяльності музею. 
Треба чітко усвідомлювати, що перш ніж приступати до просування 
музею в соціальних мережах, необхідно скласти обґрунтований план дій, 
в якому будуть прописані завдання, мета та причини вибору тієї чи іншої 
соціальної мережі. Якщо недостатньо серйозно поставитися до розробки 
стратегії розвитку музею в соціальній мережі, то в результаті можна 
отримати неприємні наслідки у вигляді втрати відвідувачів Інтернет-
ресурсу, а також репутації самої установи. Найбільш важливий етап при 
складанні стратегії діяльності музею в соціальній мережі – це чітка 
постановка мети. Має бути чітке розуміння того, що необхідно досягти в 
соціальній мережі. Наприклад, набрати передплатників до групи, 
мотивувати користувачів перейти на музейний сайт тощо. Потрібно 
розуміти за рахунок чого планується досягнення мети і чи вистачить 
ресурсів (часу, грошей, досвіду) для її досягнення. Визначення істинності 
мети. Чи справді виконання даної задачі дозволить досягти бажаної 
мети? Необхідно впевнитися, що просування в соціальній мережі є 
дійсно актуальним та необхідним, а не викликано модою. Визначення 
часового проміжку по настанню, або закінченню якого повинна бути 
досягнута мета (виконана поставлена задача).  

На початковому етапі головним завданням для музеїв, звичайно, є 
саме створення подібних представництв в соціальних мережах, 
налаштування облікового запису в соціальній мережі, формування бази 
підписників. Наступний етап розвитку закономірно повинен припускати 
організацію постійної роботи музею в соціальних мережах [5].  

Часто в музейних працівників виникає питання, яку мережу вибрати 
для створення музейного представництва. Соціальні мережі відрізняються 
одна від одної складом аудиторії і можливостями просування. 
Найчастіше користувачі зареєстровані в декількох, а перевагу віддають 
якійсь одній. Потрібно перш за все порівняти всі плюси і мінуси кожної із 
соціальних мереж, наприклад, Facebook – відмінні технології та 
відсутність нелегального контенту, велику популярність має у 
європейських країнах; Вконтакті – популярна у молоді, багато спаму і 
нелегального контенту; Однокласники та мікроблог Twitter – 
користується пріоритетом серед людей середнього та старшого віку, що 
мають відносно слабкі технічні можливості.  

Завдяки інструментальним можливостям соціальних ресурсів можна 
вирішувати ряд питань. Наприклад:  

 Формувати знання про діяльність музею.  

 Обмінюватися файлами (текстами, малюнками, фотографіями, відео); 

 Проводити опитування та голосування (найкращий працівник музею, 
яка виставка музею найбільше зацікавила тощо); 
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 Підтримувати постійне коло читачів завдяки обговоренню та дискусії 
щодо важливих питань, отримувати зворотній зв’язок (скарги, подяку, 
пропозиції);  

 Збирати статистичні дані для аналізу аудиторії і майбутньої проектної 
діяльності тощо. 

 При роботі з соціальними мережами в музейних працівників 
виникають також і ряд труднощів, а саме: 

 Багато неофіційних сторінок музею (в більшості випадків, це 
спостерігається у великих музеях), які представляють не завжди 
достовірну інформацію; 

 Поступово робота в соціальних мережах, яка починалася завдяки 
особистій ініціативі співробітників музею, замінюється офіційною 
звітністю, а критерії оцінки ще не вироблені; 

 Необхідність підтримувати постійну активність, яку важко 
організовувати, тому співробітники, що працюють з соціальними 
мережами, зазвичай виконують ще й інші посадові обов’язки; 

 Кадрова нестача, необхідно виділення спеціально підготовлених 
співробітників – менеджерів соціальних мереж, що володіють 
знаннями в галузі психології, інформаційних технологій, відкритих і 
енергійних [4]. 

Українські музеї все ще повільно освоюють простір популярних 
соціальних мереж, але вже розпочинають рух до перебудови методів 
взаємодії із своєю потенційною аудиторією. У відвідувачів музейних 
спільнот з’являється можливість висловити свої побажання та задати 
запитання, а також отримати на них своєчасні відповіді. Музеї ще не 
повністю використовують усі інтерактивні можливості, які їм надаються 
для спілкування із відвідувачами в просторі соціальних мереж: не всі 
музейні установи розуміють важливість представлення повної інформації 
про себе у профілі, ігнорують мультимедійні додатки, не заохочують 
обговорення у спільноті, лише дублюють інформацію із офіційного сайту, 
не розуміючи при цьому, що соціальна мережа – це, насамперед, 
віртуальний майданчик для здійснення неформального спілкування між 
музеями та їх аудиторією, місце для проведення вільного часу. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА НАЗВ УЧНІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

ФРАНЦІЇ, БЕЛЬГІЇ, ШВЕЙЦАРІЇ ТА КВЕБЕКУ 
 

Лаухіна І. С., викладач кафедри теорії іноземних мов 
Мальченко Анна, студентка факультету іноземних мов 

УДПУ ім. П. Тичини 
Анотація 

У статті зроблено лексико-семантичний аналіз назв учнів у територіальних варіантах 
французької мови Франції, Бельгії, Швейцарії та Квебеку. 

Ключові слова 
Територіальний варіант, учні, заклади освіти, сигніфікативне значення, денотативне 

значення.  
Abstract 

In the article the lexico-semantic analysis of the names of students is done in the territorial 
variants of French of France, Belgium, Switzerland and Quebec. 

Keywords 
Territorial option, students, educational institutions. 

 

Сьогодні все більшу увагу науковців привертає вивчення 
полінаціональних мов, зокрема комплексний аналіз їх регіональних 
варіантів під кутом зору культурологічного й лінгвістичного підходів. З 
огляду на це дослідження лексичної системи територіальних різновидів 
французької мови є актуальним, оскільки дає змогу з’ясувати 
особливості відбиття ними різних відтинків дійсності в регіонах їхнього 
поширення.  

Аналіз останніх джерел і публікацій свідчить, що проблема 
територіальних варіантів романських мов вивчалася такими науковцями, 
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