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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Булатова О. В. доктор економічних наук, професор, перший проректор МДУ, 

голова оргкомітету 

Безчотнікова С. В. доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології 

та масових комунікацій МДУ, заступник голови оргкомітету 

Кудлай В. О. кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри 

інформаційної діяльності МДУ, голова робочої групи оргкомітету 
Сабадаш Ю. С. доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології 

МДУ, голова громадської організації «Фонд збереження 

культурної спадщини Маріуполя», член оргкомітету 
Федотова О. О. доктор історичних наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри інформаційної діяльності МДУ, член 

оргкомітету 
Петрова І. О. доцент, к.і.н., доцент кафедри інформаційної діяльності МДУ, 

член оргкомітету 

Трима Д. В. директор департаменту культурно-громадського розвитку 

Маріупольської міської ради, член оргкомітету 

Василенко Ю. С. директор комунального закладу культури «Донецька обласна 

наукова дитяча бібліотека», член оргкомітету 
Виткалов В. Г. кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

культурології та музеєзнавства Рівненського державного 

гуманітарного університету, член оргкомітету 
Герчанівська П. Е. доктор культурології, професор кафедри культурології та 

міжкультурних комунікацій Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, член оргкомітету 
Гріва Е. професор прикладної лінгвістики, Департамент початкової 

освіти, Університет Західної Македонії, член оргкомітету 
Лісогор В. О. директор комунальної установи «Центральна міська публічна 

бібліотека Маріупольської міської ради з філіями», член 

оргкомітету. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
10:30-11:00 Реєстрація учасників конференції (вул. Преображенська, 6, Київ) 

та приєднання онлайн-учасників:  
meet.google.com/nos-noyq-uhd 

11:00-12:30 Пленарне засідання (каб. 211) 
12:30-13:30 Кава-брейк 
13:30-15:00 Секційні засідання 
15:00-16:00 Засідання круглого столу «Перспективи розвитку фахової 

підготовки документознавців в умовах цифровізації України»: 
meet.google.com/nos-noyq-uhd 

 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(meet.google.com/nos-noyq-uhd) 

 

Вітання учасників конференції 

 
Вітальне слово першого проректора Маріупольського державного 

університету, доктора економічних наук, професора Олени Булатової 
 
Вітальне слово декана факультету філології та масових комунікацій 

Маріупольського державного університету, доктора філологічних наук, 
професора Світлани Безчотнікової 

 
Вітальне слово кандидата мистецтвознавства, доцента, заслуженого 

працівника освіти України, завідувача кафедри інформаційної діяльності та 
медіа-комунікацій ДУ «Одеська політехніка», президента Асоціації 
документознавців України Василя Спрінсяна 

 
Вітальне слово кандидата історничних наук, голови підкомісії зі спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Науково-методичної комісії № 3 
з культури і мистецтв сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України, професора кафедри інформаційно-аналітичної 
діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету 
Юрія Палехи 

 
Вітальне слово доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри 

інформаційних систем управління Донецького національного університету імені 
Василя Стуса Ольги Анісімової 

 
Вітальне слово, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності Українського державного 
університету науки і технологій Олександра Михайлюка 

 
Вітальне слово, доктора культурології, професора, завідувача кафедри 

культурології Маріупольського державного університету Юлії Сабадаш   

meet.google.com/nos-noyq-uhd
file:///D:/Documents/Кафедра%20інформ%20д-ті%20ФФМК/Конференція/2022/Програма/meet.google.com/nos-noyq-uhd
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Пленарне засідання 

(meet.google.com/nos-noyq-uhd) 

 

Формування наукової складової під час написання кваліфікаційної роботи  

здобувачів вищої освіти 

Анісімова Ольга, д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем 

управління Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. 

Вінниця 

 

Архівна культура в умовах війни 

Бездрабко Валентина, д. і. н., професорка, завідувачка кафедри документознавства 

та інформаційно-аналітичної діяльності Київського національного університету 

культури і мистецтв, старша наукова співробітниця відділу архівознавства 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, 

м. Київ 

 

Державна політика в архівній галузі України під час воєнного стану 

Гаранін Олександр, к. і. н., старший науковий співробітник, директор 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства, м. Київ 

 

Електронне діловодство й електронне документознавство: розмежування 

змісту понять 

Ковтанюк Юрій, к. і. н., старший науковий співробітник, зав. відділу 

документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи 

та документознавства, м. Київ 

 
Впровадження електронних систем керування документаційними процесами у ЗВО 

Кудлай В’ячеслав, к. н. із соц. ком., завідувач кафедри інформаційної діяльності 
Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Архівний перепис США 2022 року 

Левченко Лариса, д. і. н., професор, директор Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління України, м. Київ 
 
Руйнування та втрати: досвід Центральної міської публічної бібліотеки 

м. Маріуполя 

Лісогор Вікторія, директор комунальної установи «Центральна міська публічна 
бібліотека Маріупольської міської ради з філіями», м. Дніпро 
 
Транспортне документознавство як складник науки про документ 

Палеха Юрій, к. і. н., голова підкомісії зі спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Науково-методичної комісії № 3 з культури і 

мистецтв сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і 

науки України, професор кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки Національного транспортного університету, м. Київ 
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Основні вектори використання інтернет-технологій у системі маркетингових 

комунікацій 

Спрінсян Василь, к. мист., доцент, заслужений працівник освіти України, 
завідувач кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій ДУ «Одеська 
політехніка», президента Асоціації документознавців України, м. Одеса 
 
Використання інформаційних технологій в діяльності  сучасних бібліотек 

Чередник Людмила, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства, культури та документознавства Національного університету  

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава 
 
Інтернет-технології в контексті дисципліни «Комунікативні стратегії установи» 

для фахівців інформаційної сфери 

Філіпова Людмила, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційних 
технологій Харківської державної академії культури, м. Харків 
 
Державні архіви України в умовах війни: виклики та перспективи 

Хромов Анатолій, к.і.н., Голова Державної архівної служби України, м. Київ  
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РОБОТА ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

I. Актуальні проблеми інформології, документознавства, бібліотекознавства 

та архівознавства в сучасному світі 

Модератор напряму: Петрова Ірина, к. і. н., доцент 

Посилання: https://meet.google.com/zox-uany-xfy  

 

Роль фахового періодичного видання «Бібліотекознавство, 

документознавство. Інформологія» у розвитку документознавчої науки 

України 

Акобій Дмитро, студент 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа», Маріупольський державний університет, м. Київ 

 

Сучасний розвиток діловодства в Україні 

Бордун Вікторія, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Маріупольський державний 

університет, м. Київ 

 

Бібліотечна освіта в Україні: історія становлення 

Григор’єва Ірина, студентка 2 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Маріупольський державний 

університет, м. Київ 

 

Веб-технології в обслуговуванні користувачів бібліотечних установ 

Левченко Яна, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Маріупольський державний 

університет, м. Київ 

 

Відповідальна місія масових бібліотек в умовах військового стану 

Любічева Інна, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр»  спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Архівна освіта в Україні: історія становлення 

Московченко Вікторія, студентка 2 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Маріупольський державний 

університет, м. Київ 

 

Сучасний інформаційний простір публічних бібліотек Республіки Ірландії 

Нарадько Андрій, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства, культури та документознавства Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава 

 

Українське документознавство у 1990-х роках: перші здобутки 

Отрішко Анна, студентка 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа», Маріупольський державний університет, м. Київ 

 

https://meet.google.com/zox-uany-xfy
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Місце й роль архівних та бібліотечних установ в інформаційних війнах 

сучасності (загрози й функціонал протистояння) 

Передерій Ірина, доктор історичних наук, професор, кафедра  українознавства, 

культури та документознавства, Національний університет «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава 

 

Стандартизація діловодних процесів (з 1991 року до сьогодення) 

Пономарьова Вікторія, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Маріупольський державний 

університет, м. Київ 

 

Переклад у бібліотечній діяльності 

Прилипіна Валерія, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Філологія. 

Прикладні філологічні студії (російська, польська, англійська)» Маріупольського 

державного університету, м. Київ 

 

Особливості функціонування бібліотеки як комунікаційної установи в 

сучасному інформаційному просторі 

Решетілова Оксана, к. пед. н., доцент кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності Українського державного університету науки і 

технологій, м. Дніпро. 

 

Фахова періодика з архівознавства в Україні 

Савік Кирило, студент 2 року навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Маріупольський державний 

університет, м. Київ 

 

Облік архівних  документів в електронній формі: особливості, підходи, 

засоби 

Свердлик Зоряна, к. і. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, 

Київський національний університет культури і мистецтв, старший науковий 

співробітник відділу документознавства, Український науково-дослідний 

інститут архівної справи та документознавства, м. Київ 

 

II. Інформаційні технології та інтернет ресурси у діяльності сучасних 

інформаційних агенцій, бібліотек, архівів та служб діловодства установ 

 

Модератор напряму: Петрова Ірина, к. і. н., доцент 

Посилання: https://meet.google.com/zox-uany-xfy  

 

Rola bibliotek w kształtowaniu umiejętności czytania u dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Skoromna Asia, studia jednolite, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie, Polska 

 

https://meet.google.com/zox-uany-xfy
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Інформаційні технології в мистецькій освіті: досвід Маріупольської філії 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 

Батичко Галина, кандидат мистецтвознавства, доцент, директор Маріупольської 

філії Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ 

 

Інформатизація архівної справи в Державній прикордонній службі України 

Божнюк Віталій, начальник відділу організації та супроводження роботи 

системи електронного документообігу управління контролю та документального 

забезпечення Департаменту організації роботи, планування та контролю, 

Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ 

 

Використання АС «Приймальна комісія» для документування договірних 

відносин вступника та закладу вищої освіти 

Бойко Марк, студент 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Кібербезпека» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Можливості використання платформ дистанційного навчання в закладах вищої освіти 

Василенко Валерія, к. н. із соц. ком., ст. викл. кафедри інформаційних систем 

управління, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця 

 

Постмашинне редагування перекладів електронних ділових листів 

Гріненко Сергій, студент 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Філологія. Прикладні філологічні студії (російська, польська, англійська)» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Використання інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж для підвищення 

професійного рівня та самоосвіти вихователів закладів дошкільної освіти 

Демидова Юлія, к. пед.н., доцент, зав. кафедри дошкільної освіти 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Специфіка впровадження інформаційних систем на дрібних підприємствах: 

вітчизняний та зарубіжний досвід 

Денисовець Ірина, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри  

українознавства, культури та документознавства, Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава 

 

Особливості застосування інформаційних технологій у діяльності бібліотеки 

сучасного закладу вищої освіти 

Дерев’янко Людмила, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

українознавства, культури та документознавства, Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава 

 

Інформаційна модель користувача бібліотеки 

Думанський Нестор, старший викладач Національного університету «Львівська 

політехніка», аспірант 1 року навчання спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
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Використання сучасних інформаційних технологій у комунікації 

підприємства на прикладі відділу інформації та зв’язків з громадськістю 

Маріупольського державного університету 

Кладітін Максим, студент 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Журналістика 

та соціальна комунікація», фахівець відділу інформації та зв’язків з 

громадськістю, Маріупольський державний університет, м. Київ 

 

Значний вплив інформаційних технологій на електронне діловодство 

в Україні 

Коваленко Аліна, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Маріупольський державний 

університет, м. Київ 

 

Використання нових інформаційних технологій у роботі дитячих бібліотек 

Конопліцька Олена, к. філол. н., доцент кафедри інформаційної та 

соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет, 

м. Тернопіль 

 

Соціальні мережі про роль вітчизняних музеїв у національно-патріотичному русі 

Панченко Дар’я, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Культурологія» Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Електронні петиції в сучасній Україні  

Петкевич Сергій, студент 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного університету, 

м. Київ 

 

Інформаційно-пошукові технології для електронного діловодства 

Пирожок Дар’я, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Електронний каталог: сучасний стан, перспективи розвитку 

Приходько Катерина, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного 

університету, м. Київ 

 

Напрями впровадження веб-технологій у бібліотеках: зарубіжний досвід 

Пугач Любов, асистентка кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка, аспірантка Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 

 

Впровадження системи електронного документообігу iDoc у 

Маріупольському державному університеті  

Стретович Оксана, начальник загального відділу Маріупольського державного 

університету, м. Київ 
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Використання можливостей ЄДЕБО для документаційного супроводу 

вступної кампанії 2022 року у Маріупольському державному унверситеті  

Терпелюк Владислав, студент 1 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Екологія», 

фахівець з профорієнтаційної роботи приймальної комісії Маріупольського 

державного університету, м. Київ 

 

Інформаційні технології в архівній справі: висвітлення проблематики в 

фаховій періодиці 

Торяник Анастасія, студентка 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного 

університету, м. Київ 

 

Інформація електронного каталогу наукової бібліотеки Маріупольського 

державного університету про навчальну і наукову літературу з історії 

української культури другої половини XVI-першої половини XVII століть 

Узунова Надія, студентка 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Роль Бібліотек і архівів Канади у вивченні вітчизняної біобібліографії 

екстеріорики 

Філіппова Наталя, к. н. із соц. ком., науковий співробітник Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, м. Київ 

 

Інтернет-представництва всеукраїнських загальнодержавного значення 

бібліотек 

Холод Дмитро, студент 1 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та арзівна справа» Маріупольського державного університету, 

м. Київ 

 

Створення єдиного бібліотечного простору у системі бібліотек закладів 

вищої освіти України 

Шевченко Олена, доктор наук з соціальних комунікацій, професор, професор 

кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій, Національний 

університет «Одеська політехніка», м. Одеса 

 

Інформаційні та телекомунікаційні технології в освітньо-виховному процесі 

закладу дошкільної освіти 

Яковцова Юлія, асистент кафедри дошкільної освіти Маріупольського 

державного університету, м. Київ 
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III. Підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи, 

культурології, філології, журналістики та інших дотичних до соціальних 

комунікацій спеціальностей 

 

Модератор напряму: Кудлай В’ячеслав, к.н.соц.ком. 
Посилання: meet.google.com/nos-noyq-uhd 

 

Polsko-ukraińskie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w kontekście polityki 

otwartości i dostępności polskiego szkolnictwa wyższego dla ukraińskich studentów 

Dablo Liubov, Doktorat z kulturoznawstwa, Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich, 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska 

 

Наукові видання з українського фольклору в електронному каталозі 

наукової бібліотеки Маріупольського державного університету 

Аль-Танбук Анастасія Басен, студентка 2 курсу спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Фахове забезпечення українського музичного мистецтва у XVIIІ столітті 

Бадасен Ісидор, студент ОС «Магістр» спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Підготовка фахівців з традиційної культури українців у вітчизняних вишах 

культурно-мистецького спрямування 

Бакієва Аліса, студентка 4 курсу ОС “Бакалавр” спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Перспективи використання імерсивних методів навчання у професійній 

підготовці фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

Василинина Оксана, викладач кафедри українознавства, культури та 

документознавства НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 

м. Полтава 

 

Інформаційні технології у викладанні теорії та практики перекладу у ЗВО 

Волошина Дар’я, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Філологія. Прикладні філологічні студії (російська, польська, англійська)» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Специфіка організації наукових досліджень із художньої проблематики у 

вищій школі в сучасних умовах 

Гоцалюк Алла, доктор філософських наук, професор, Київський національний 

університет культури і мистецтв, м. Київ 

 

Функційно адекватний переклад ділової документації (методичний аспект) 

Гусєва Олена, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської 

філології та перекладу Маріупольського державного університету, м. Київ 

file:///D:/Documents/Кафедра%20інформ%20д-ті%20ФФМК/Конференція/2022/Програма/meet.google.com/nos-noyq-uhd
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Використання текстотеки українських східностепових говірок Південної 

Донеччини у процесі фахової підготовки філологів-україністів 

Дворянкін Віктор, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

української філології Маріупольського державного університету, м.Київ 

 

Формування навичок укладання документів різних типів на уроках 

української мови 

Євмененко Олена, к.філол.н., доцент кафедри української філології 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Роль мовної культури у підготовці фахівців документно-інформаційної галузі 

Лукаш Галина, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

інформаційних систем управління, Донецький національний університет імені 

Василя Стуса, м. Вінниця 

 

Навчальний процес в умовах війни: нові виміри організації 

Матусевич Костянтин, к. екон. н., проф. кафедри івент-індустрій, культурології 

та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне 

 

Застосування методів міфокритичного та гендерного аналізу в процесі 

викладання літературознавчих дисциплін 

Мельничук Ірина, к. філол. н., доцент, завідувач кафедри української філології 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Використання інформаційних технологій в процесі професійної підготовки 

майбутніх документознавців 

Мізіна Ольга, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри  

українознавства, культури та документознавства, Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава 

 

Документаційне забезпечення виробничої педагогічно-дозвіллєвої практики 

для студентів IV курсу спеціальності «Культурологія» Маріупольського 

державного університету 

Нікольченко Юзеф, доцент, заслужений працівник культури України, доцент 

кафедри культурології Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Академічна доброчесність у Маріупольському державному університеті 

Попова Аліна, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності  

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного 

університету, м. Київ 

 

До питання про підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток 

громади» у Маріупольському державному університеті 

Сабадаш Юлія, доктор культурології, професор, завідувачка кафедри 

культурології Маріупольського державного університету, м. Київ 
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Про наративну клаузулу ділових документів: рефлексії до пошуку нових 

дослідницьких тем для документознавців 

Савченко Сергій, канд.іст.н., доцент кафедри документозвства та інформаційної 

діяльності Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро 

Прокоф’єва Катерина, канд.філол.н., доцент кафедри документозвства та 

інформаційної діяльності Українського державного університету науки і 

технологій, м. Дніпро 

 

Документознавча освіта в Україні: історія становлення 

Скрибченко Світлана, студентка 2 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Маріупольський державний 

університет, м. Київ 

 

Основи бібліотекознавства на уроках літератури 

Суржанська Ольга, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Середня 

освіта. Мова і література (російська)», Маріупольський державний університет, 

м. Київ 

 

Конфліктологія як напрям наукового пошуку та навчальна дисципліна 

Травинська Юлія, ст. лаб. кафедри івент-індустрій, культурології та 

музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне 

 

Метод портфоліо на заняттях з дисциплін професійної підготовки майбутніх  

фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

Тур Оксана, доктор пед наук, професор кафедри  українознавства, культури та 

документознавства, Національний університет «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка, м. Полтава 

 

Проблеми перекладу анотованих бібліографічних каталогів 

Шелест Тетяна, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Філологія. 

Переклад (українська, російська, польська)», Маріупольський державний 

університет, м. Київ 

 

Формування інформаційної культури педагогів закладів дошкільної світи 

Яйленко Вікторія, старший викладач кафедри дошкільної освіти, 

Маріупольський державний університет, м. Київ 
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IV. Проблеми формування та зберігання документних фондів установ 

 

Модератор напряму: Федотова Оксана, д. і. н., старший науковий співробітник 

Посилання: meet.google.com/gzk-bxzq-ram  

 

Джерела комплектування архівних установ документами в електронній формі 

Бойко Віта, к. і. н., заступник директора з наукової роботи, Український 

науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м. Київ 

 

Фонд 101 «Ніжинський грецький магістрат» Державного архіву 

Чернігівської області: структура, склад, інформативний потенціал 

Гедьо Анна, д. і. н., професорка, завідувачка кафедри історії України Київського 

університету імені Бориса Грінченка, м. Київ 

 

Керування документаційними процесами у підрозділах кадрового 

забезпечення Державної прикордонної служби України 

Горбатюк Павло, магістр, спеціаліст архіву відділу організації та супроводження 

роботи системи електронного документообігу управління контролю та 

документального забезпечення Департаменту організації роботи, планування та 

контролю, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ 

 

Збереження документальних ресурсів Маріупольської міської ради в умовах 

воєнного стану 

Дубов Максим, студент 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного 

університету, фахівець департаменту по роботі з активами Маріупольської 

міської ради, м. Дніпро 

 

Проблема забезпечення збереження архівних документів під час воєнних дій 

Кригіна Ольга, к.і.н., доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Документи радянських спецслужб в дослідженні проблеми нелегальних 

міграцій на радянсько-польському кордоні (1921-1939 рр.) 

Курильчук Наталія, аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка, 

м. Київ 

 

Проблеми збереження музейної спадщини Вінниччини в умовах війни 

Лебідь Тетяна, аспірантка спеціальності «Інформаційна, бібліотечна і архівна 

справа», Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль 

 

Документування діяльності кафедри інформаційної діяльності 

Маріупольського державного університету 

Настаченко Юлія, студентка 3 курсу спеціальності «Середня освіта, мова та 

література (англійська)», лаборант кафедри інформаційної діяльності 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

https://meet.google.com/gzk-bxzq-ram
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Цифровізація документаційного фонду установи в сучасній Україні 

Петрова Ірина, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

інформаційної діяльності Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Фонди повітових земств Південної України другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття: проблеми формування та зберігання 

Сараєва Ольга, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри 

філософських наук та історії Украйни ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет», м. Дніпро 

 

Діджиталізація документообігу Державного центру збереження документів 

Національного архівного фонду України 

Шульгай Ірина, завідувач адміністративно-господарського сектору Державний 

центр збереження документів Національного архівного фонду, м. Київ 

 

 

V. Особливості інформаційної та документознавчої діяльності 

 

Модератор напряму: Федотова Оксана, д. і. н., старший науковий співробітник 

Посилання: meet.google.com/gzk-bxzq-ram 

 

The role of information in the EU migration policy crisis response 

Batychko Daria, Business Analyst, Project Management Boston Scientifiс, Warsaw, 

Poland 

 

Проблеми релевантності інформаційно-пошукових систем 

Белла Марина, к. н. із соц. ком., доцент кафедри інформаційної діяльності 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Специфіка роботи регіональних ЗВО у час війни 

Виткалов Володимир, к. п. н., професор, завідувач кафедри івент-індустрій, 

культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного 

університету, м. Рівне 

 

Завдання та функції інформаційних систем в системі управління 

підприємством 

Вощенко Вікторія, доцент кафедри українознавства, культури та 

документознавства, Національний університет «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка, м. Полтава 

 

Інформаційно-документаційний супровід діяльності Центру розвитку 

людського потенціалу Маріупольського державного університету 

Губська Аліна, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності «Історія 

та археологія», інспектор Центру розвитку людського потенціалу 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

https://meet.google.com/gzk-bxzq-ram
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Інформаційна складова національної освітньо-культурницької діяльності 

Острозького колегіуму 

Деліман Владислава, студентка 4 курсу спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Формування електронного банку соціологічних даних як пріоритетний 

напрямок розвитку Лабораторії соціологічних досліджень МДУ в умовах 

переміщення 

Іванець Тетяна, кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та 

соціології Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Переклад у інформаційній діяльності 

Кулагіна Валерія, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Філологія. 

Переклад (українська, російська, польська)» Маріупольського державного 

університету, м. Київ  

 

Політичний колабораціонізм під час російсько-української війни: аналіз 

документальних свідчень 

Кустікова Марія, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

Маріупольський державний університет, м. Київ 

 

Постмодернізм та фотомистецтво в українських ЗМІ, інтернет-ресурсах і 

соціальних мережах 

Лютікова Катерина, студентка 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Культурологія» Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Інформаційний потенціал концепту «культуровідповідне середовище 

Мараховська Наталья, кандидат педагогічних наук, доцент, здобувачка ОС 

«Магістр» спеціальності «Культурологія» Маріупольського державного 

університету, м. Київ 

 

Організація освітнього процесу в Маріупольському державному 

університеті: документно-інформаційне забезпечення 

Мацегора Єлизавета, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного 

університету, м. Київ 

 

Інформаційний потенціал мистецької Шевченкіани 

Мітіна Юлія, студентка ОС «Магістр» спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Образотворче мистецтво Маріуполя під час війни: за матеріалами ЗМІ 

Молокова Тетяна, здобувачка ОС «Магістр» спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 
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«Скіфське золото» у ЗМІ та інтернет-ресурсах 

Петрачкова Антоніна, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Культурологія» Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Особливості організації роботи за зверненнями громадян в сучасній Україні 

Петрова Ірина, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

інформаційної діяльності Маріупольського державного університету, м. Київ 

Ялі Дмитро, студент 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного університету, 

м. Київ 

 

Гайдамацький рух в інтернет-ресурсах України 

Романюк Катерина, студентка 4 курсу спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Кадрове діловодство в сучасній Україні: нормативно-правове забезпечення 

Савченко Вікторія, студентка 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного 

університету, м. Київ 

 

Інформаційне забезпечення діяльності центру культурного розвитку 

громади 

Сладков Олександр, здобувач ОС «Магістр» спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Візуалізація як інструмент презентації соціологічних досліджень 

Стадник Альона, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії та соціології Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Специфіка інформаційно-аналітичної діяльності Українського центру 

економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова 

Федотова Оксана, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри інформаційної діяльності Маріупольського державного 

університету, м. Київ 

 

Роль перекладу у інформаційній діяльності 

Харачура Анна, здобувачка ОС «Магістр» спеціальності «Філологія. Прикладні 

філологічні студії (російська, польська, англійська) Маріупольського державного 

університету, м. Київ 

 

Методи інформаційно-аналітичної діяльності 

Шаповалова Дар’я, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного 

університету, м. Київ 
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Веб-сайт як джерело вивчення діяльності державних архівних установ 

Шердиць Маргарита, студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Інформаційна складова творчості Рафаеля Санті 

Юр Ольга, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Культурологія» Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

 

VI. Менеджмент та маркетинг у соціальних комунікаціях 

 

Модератор напряму: Кудлай В’ячеслав, к.н.соц.ком. 
Посилання: meet.google.com/nos-noyq-uhd 

 

SMM jako narzędzie promowania przedsiębiorstw sektora małego i średniego biznesu 

Dablo Anastasiia, licencjat, Zarządzanie: Reklama i grafika komputerowa, Wyższa 

Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków, Polska 

 

Pre-election campaign as a component of marketing in social networks 

Zubko Sofiia, 2nd year student of International Economics and Commercial Diplomacy, 

University of Latvia, Riga 

 

Український театр другої половини ХІХ–початку ХХ століть: інформація з 

афіш і програм 

Архипова Ганна, студентка 4 курсу спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Музейний фестиваль «Ніч музеїв», м. Маріуполь, 2021 рік у ЗМІ, інтернет-

ресурсах і соціальних мережах 

Афанасьєва Наталія, студентка ОС «Магістр» спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Сучасний театр в умовах війни: специфіка організаційно-культурного пошуку 

Боровець Ірена, здобувач вищої освіти спеціальності 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» Рівненського державного гуманітарного 

університету, м. Рівне 

 

Регіональний культурний простір в умовах військової та інокультурної експансії 

Виткалов Сергій, д. культ., проф., проф. кафедри івент-індустрій, культурології 

та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне 

 
Проблема когнітивного дисонансу як проблема організації знань 

Михайлюк Олександр, д.і.н., проф., зав. кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро 
Вершина Вікторія, к.філос.н., доцент кафедри філософії Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро 

file:///D:/Documents/Кафедра%20інформ%20д-ті%20ФФМК/Конференція/2022/Програма/meet.google.com/nos-noyq-uhd
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Місце інформаційної безпеки в системі забезпечення функціонування 

фінансового сектору країни 

Гапонюк Ольга, к. е. н., доцент, доцент кафедри господарсько-правових 

дисциплін та економічної безпеки, Донецький державний університет внутрішніх 

справ, м. Кропивницький 

 

Міжнародні музичні фестивалі у ЗМІ, інтернет-ресурсах і соціальних 

мережах 

Гучок Костянтин, студент 1 року навчання ОС «Магістр» спеціальності 

«Культурологія» Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Українська барокова культура у ЗМІ та інтернет-ресурсах 

Давшан Аліса, студентка 2 курсу спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Неформальні вербальні маркетингові комунікації: основні комунікаційні 

характеристики 

Зубарева Дарина, студентка 3 курсу ОС «Бакалавр» Харківської державної 

академії культури, м. Харків 

 

Інформаційні ресурси реклами кінофільму «Війна богів. Бесмертні» в 

Україні 

Маліновська Златослава, студентка ОС «Магістр» спеціальності 

«Культурологія» Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Роль громадських організацій в поширенні екологічної інформації 

Мітюшкіна Христина, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 

Маріупольського державного університету, м. Київ, 

Абалмасова Валентина, аспірантка освітньо-наукового рівня доктор філософії 

за спеціальністю 073 Менеджмент навчально-наукового інституту у правління 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Мистецькі резиденції як інструмент культурної дипломатії 

Немировський Данііл, начальник адміністративного відділу Маріупольської філії 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ 

 

Інформаційний супровід проблеми щодо визначення критеріїв розвитку 

ренесансної культури в українських землях у складі Речі Посполитої 

Нікольченко Юзеф, доцент, доцент кафедри культурології Маріупольського 

державного університету, заслужений працівник культури України;  

Деліман Владислава, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Культурологія» Маріупольського державного університету, м. Київ 
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Національний історико-культурний заповідник м. Дубно в контексті 

сучасних суспільних трансформацій 

Остапчук Ганна, студентка ОС «Магістр» спеціальності «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» Рівненського державного гуманітарного 

університету, м. Рівне 

 

Соціальні потреби споживача як рушійна сила розвитку маркетингу в 

соціальних мережах 

Петрова Софія, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Маріупольського 

державного університету, м. Київ 

 

Маркетингові комунікації в соціальних мережах 

Притуляк Марія, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Маріупольського державного 

університету, м. Київ 

 

Арт-терапія: перспективи розвитку у сучасних реаліях інформаційної 

культури 

Сладкова Марія, студентка ОС «Магістр» спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 

 

Стратегія використання бренду у менеджменту та маркетингу підприємства 

на прикладі Маріупольського  державного університету 

Фролкіна Світлана, студентка 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 

«Журналістика та соціальна комунікація»  Маріупольського державного 

університету, м. Київ 

 

Музейний простір у час війни: специфіка пере форматування діяльності 

Шумарова Марина, здобувач в/о спец. 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне 

 

Мистецтво Стародавнього Риму в ЗМІ та інтернет-ресурсах 

Якимчук Марина, здобувачка ОС «Магістр» спеціальності «Культурологія» 

Маріупольського державного університету, м. Київ 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(ПРОЄКТ РЕЗОЛЮЦІЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ) 

 

Рекомендації 

І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«ІНФОРМОЛОГІЧНІ, ДОКУМЕНТОЗНАВЧІ, БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ 

ТА АРХІВОЗНАВЧІ СТУДІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» 

 
Учасники І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«ІНФОРМОЛОГІЧНІ, ДОКУМЕНТОЗНАВЧІ, БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ТА 

АРХІВОЗНАВЧІ СТУДІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ», яка відбулась 27 жовтня 2022 року 

на факультеті філології та масових комунікацій Маріупольського державного 

університету, усвідомлюють провідну роль інформації та документації в процесах 

розвитку інформаційного суспільства. В умовах неспровокованої повномасштабної 

війни фахівці в галузі інформаційної, бібліотечної, архівної справи та інших дотичних 

до соціальних комунікацій наук є провідними агентами зі збереження національної 

пам’яті, впорядкування та поширення достовірних знань, фіксації в інформаційних та 

документних ресурсах героїчних вчинків українців та злочинів держави-терориста. Такі 

термінальні інформаційні системи як центри інформаційних послуг, бібліотеки, архіви, 

музеї, а також адміністративні структури в умовах війни викристалізували риси 

мобільності, прозорості, відкритості, оперативності надання інформаційних послуг, 

безбар’єрності для кожної людини. Зважаючи на сучасні виклики інформаційного 

суспільства, усвідомлюємо наш обов’язок плекати у повсякденній фаховій діяльності 

загальнолюдські цінності свободи, миру, демократії, праці, істини, честі, відваги до дій 

та творчості. 

Вважаємо за доцільне наголосити:  

− робота конференції має продовжуватися в контексті сучасних світових 

процесів інформатизації, цифровізації та інтернаціоналізації суспільства; 

− нагальною є вимога підтримки діалогу фахівців та експертів в сфері 

інформаційної справи у синергічному русі до перемоги над окупантом; 

− наступного року провести ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю «Інформологічні, документознавчі, бібліотекознавчі та 

архівознавчі студії в сучасному світі» на базі Маріупольського державного 

університету, переміщеного тимчасово до Києва; 

− забезпечити доведення до зацікавлених сторін і популяризацію результатів 

наукової дискусії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «ІНФОРМОЛОГІЧНІ, ДОКУМЕНТОЗНАВЧІ, БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ТА 

АРХІВОЗНАВЧІ СТУДІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» (Маріупольський державний 

університет, м. Київ, 27.10.2022) здійснити розсилку матеріалів конференції в провідні 

наукові установи та бібліотеки, розмістити їх на сайті університету, забезпечити їх 

поширення в соціальних мережах. 

 

Оргкомітет 



 

 

 

ПРОГРАМА 

І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

з міжнародною участю 

 

 

 

ІНФОРМОЛОГІЧНІ, 

ДОКУМЕНТОЗНАВЧІ, 

БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ТА АРХІВОЗНАВЧІ 

СТУДІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
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