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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

25 червня 2020 р. 
 
 

10:30 – 11:00 Реєстрація учасників конференції 
11:00 – 11:15 Урочисте відкриття 
11:15 – 13:00 Секційні засідання 
13:00 – 14:00 Перерва 
14:00 – 16:00 Секційні засідання 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Виступ з вітальним словом – до 5 хвилин  
Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин 

 
 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 
Донецький національний університет імені Василя Стуса 

з використанням електронних комунікацій, дистанційно на інформаційно-
комунікаційній платформі Meet за посиланням: 

https://meet.jit.si/IBAS-NEW 
 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
 
Хаджинов Ілля 
Васильович 

– проректор з наукової роботи Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, д-
р екон. наук, професор 
 

Баєв Артем 
Вікторович 

– в. о. декана факультету інформаційних і прикладних 
технологій Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, канд. фіз.-мат. наук 
 

Анісімова Ольга 
Миколаївна 

– завідувач кафедри інформаційних систем управління 
Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, д-р екон. наук, професор 
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СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-
ДОКУМЕНТНІ СИСТЕМИ 

 
Анісімова Ольга Миколаївна, 
д-р екон. наук, професор,  
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Діловодство: культура складання та 
опрацювання документів 

Ковальська Леся Андріївна, 
д-р іст. наук, доцент,  
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Документування управлінської 
інформації в системі державного 
апарату України 

Чурсін Микола Миколайович, 
д-р пед. наук, доцент, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
 

– Простори розвитку комунікації в 
освітній діяльності вищої школи 

Білик Надія Іванівна, 
канд. іст. наук, доцент,  
Тернопільський національний 
економічний університет 
 

– Середньовічне мистецтво Русі-
України як штучний комунікативний 
канал 

Добровольська Вікторія 
Василівна,  
канд. наук із соц. комун., доцент,  
Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
 

– До питання збереження цифрової 
культурної спадщини 

Чередник Людмила Анатоліївна,  
канд. філол. наук, доцент, 
Національний університет 
«Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка» 
 

– Документно-інформаційна галузь в 
умовах глобального інформаційного 
простору 

Щербіна Ольга Сергіївна,  
канд. екон. наук, доцент, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
 

– Управлінське консультування як 
складник інформаційно-документної 
системи 
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Kusonskyi Kostiantyn; 
Nataliia Khymytsia, 
Ph. D.,  
Lviv Politechnic University 
 

– Features of the using electronic 
documentation in the administrative 
cases of a tourist organization 

Зірчак Ганна Петрівна, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
 

– Комунікативна домінанта тексту 
інтерв’ю 

Лебідь Тетяна Петрівна, 
Тернопільський національний 
економічний університет 
 

– Інформаційно-комунікаційна 
діяльність музеїв Вінниці у 
збереженні національної 
ідентичності 

 
 

СЕКЦІЯ 2. АРХІВНА ТА БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА  
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Бездрабко Валентина Василівна, 
д-р іст. наук, професор,  
Київський національний 
університет культури і мистецтв  
 

– Ковідні трансформації архівної 
галузі в Україні 

Грінберг Лариса Феліксівна,  
канд. іст. наук, доцент, 
Київський національний 
університет культури і мистецтв 
 

– Інформаційний менеджмент і 
консолідація інформації у контексті 
інформаційно-бібліотечної освіти 

Конопліцька Олена Ігорівна, 
канд. філол. наук, доцент,  
Тернопільський національний 
економічний університет 
 

– Електронні бази даних. Електронна 
бібліотека 

Яворська Тетяна Михайлівна, 
канд. пед. наук,  
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Цифрові тренди розвитку бібліотек в 
інформаційному суспільстві 
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СЕКЦІЯ 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ 

 
Баландіна Надія Францівна, 
д-р філол. наук, професор, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
 

– Подієва інформація як підґрунтя 
реалізації творчих можливостей 
журналіста 
 

Січко Тетяна Василівна, 
канд. техн. наук, доцент,  
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Системний аналіз організаційних 
структур управління 

Філімонова Тетяна Олегівна, 
канд. фіз-мат наук, доцент, 
ВНЗ «Університет економіки та 
права «КРОК», м. Київ 
 

– Проблеми цифрової нерівності в 
Україні. Шляхи подолання 

Данильчук Оксана Миколаївна, 
канд. пед. наук,  
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Теорія алгоритмів: аналіз, процес, 
реалізація та використання 
інформаційних технологій 

Патряк Олександра Тарасівна, 
канд. екон. наук,  
Тернопільський національний 
економічний університет 
 

– Критерії оцінювання та вибору 
системи електронного 
документообігу 

Прігунов Олексій 
Володимирович, 
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Організація управління базами даних 
та їх практичне застосування в різних 
сферах діяльності 

Римар Павло Володимирович, 
Врублевський Віктор 
Андрійович, 
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Застосування простих криптосистем 
у повсякденному житті 
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Татакі Олена Олегівна, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
 

– Візуальний супровід електронного 
видання 

 
 

СЕКЦІЯ 4. ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ІНФОРМАЦІЇ ТА СОЦІУМУ 
 
Лукаш Галина Павлівна, 
д-р філол. наук, професор,  
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Поняття документа у 
документознавстві: 
поліпарадигмальний аспект 

Шкіцька Ірина Юріївна, 
д-р філол. наук, професор,  
Тернопільський національний 
економічний університет 
 

– Підвищення комунікативної культури 
працівників служби судової охорони: 
ключові моменти тренінгу 

Кущ Ольга Петрівна, 
канд. філол. наук, доцент,  
КВНЗ «Вінницька академія 
безперервної освіти»  
 

– Креативність як ТОП-навичка й 
технології розвитку її засобами 
словесності 

Литвинська Світлана Віталіївна,  
канд. філол. наук, доцент,  
Національний авіаційний 
університет, м. Київ 
 

– Опрацювання новацій українського 
правопису 2019 р. на заняттях з 
навчальної дисципліни «Лінгвістичні 
основи документознавства» 
 

Панькевич Олена 
Олександрівна, 
канд. пед. наук, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
 

– Стратегічні наративи і контрнаративи 
діяльності органів публічної влади в 
соціальних медіа 

 
 

СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ  

У ПЕРІОД COVID-КАРАНТИНУ 
 

Гомотюк Оксана Євгенівна, 
д-р іст. наук, професор,  
Тернопільський національний 
економічний університет 

– Освітній простір в умовах викликів: 
технологія та методологія 
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Шевченко Олена Василівна, 
д-р наук із соц. комун., професор, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
 

– Формування професійної 
компетентності фахівців з 
інформаційної діяльності в умовах 
COVID-карантину 

Стіхі Людмила, 
д-р екон. наук, конференціар,  
Академія економічних досліджень 
Молдови, Кишинів, Республіка 
Молдова 
 

– Дуальное образование – эффективная 
форма подготовки кадров в 
соответствии с потребностями рынка 
труда. Опыт Республики Молдова 

Тур Оксана Миколаївна, 
д-р наук із соц. комун., доцент,  
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 
 

– Соціальні виклики COVID-19 

Дорошенко Тетяна Федорівна, 
канд. техн. наук, доцент,  
Інститут фізико-органічної хімії і 
вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка 
НАН України; 
Лавриненко Ганна Андріївна, 
канд. політ. наук,  
Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
 

– Медіаосвіта як виклик COVID-19 
основним принципам сучасної 
системи освіти 

Спрінсян Василь Георгійович, 
канд. мистецтвознавства, доцент, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
 

– Сучасний стан документознавчої 
освітив Україні: мотивація, адаптація, 
недоліки 

Недошитко Ірина Романівна, 
канд. іст. наук,  
Тернопільський національний 
економічний університет 

– Використання інформаційних 
технологій у навчанні в період 
COVID-19 – карантину в 
тернопільському національному 
економічному університеті 
 

Римар Павло Володимирович, 
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Використання корпоративних засобів 
комунікації під час дистанційного 
навчання 

 
 



 8 

СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА  
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

 
Якубовська Марія Георгіївна,  
канд. філол. наук, доцент,  
Одеський національний 
політехнічний університет 
 

– Фотоілюстрація у публіцистиці на 
прикладі журналу «La Boussole» 
 

Окуньовська Юлія Вікторівна, 
канд. політ. наук,  
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Попередня соціологія місцевих 
виборів 2020 року 

Воронова Валентина Андріївна, 
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Деякі чинники декомунізації в 
сучасній Україні 

Гижко Андрій Петрович, 
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса 
 

– Новий адміністративно-
територіальний устрій базового рівня 
в Україні 

Осмоловська Анна 
Олександрівна, 
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 
 

– Позиція України в міжнародних 
рейтингах як чинник формування її 
іміджу в зовнішньому 
інформаційному просторі 

Татакі Дмитро Дмитрович, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
 

– «Арабська весна» 2011 року та 
протестні явища у США 2020 року: 
порівняльний аналіз 

 


