
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

Інститут менеджменту 
Кафедра документознавства та управління соціальними комунікаціями 

 
 
 

 
 
 

Міжнародна науково-практична конференція 
 
 

ДОКУМЕНТ, МОВА, СОЦІУМ:  
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 
ПРОГРАМА 

 
 
 

11–12 квітня 2013 року 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

КИЇВ – 2013 



 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

ЧЕРНЕЦЬ Василь голова, ректор НАКККіМ, доктор філософії, професор, 
заслужений працівник освіти України 

ШИНКАРУК Василь співголова, з наукової роботи та міжнародних зв’язків 
НАКККіМ, доктор філологічних наук, професор, академік 
АН вищої школи України, відмінник освіти України 

БОЙКО В’ячеслав співголова, проректор з навчальної роботи НАКККіМ, 
кандидат філософських наук, професор 

ХОДОС Людмила співголова, проректор з профорієнтаційної роботи та 
громадських зв’язків, заслужений юрист України 

КУЗНЄЦОВА Інна вчений секретар НАКККіМ, кандидат філософських наук, 
доцент 

КОВАЛЕНКО Олена співголова, директор Інституту менеджменту НАКККіМ, 
кандидат економічних наук 

ХАРЧЕНКО Світлана заступник голови, завідувач кафедри документознавства та 
управління соціальними комунікаціями Інституту 
менеджменту НАКККіМ, кандидат філологічних наук, 
доцент 

ЛИТВИН Сергій доктор історичних наук, професор, професор кафедри 
документознавства та управління соціальними 
комунікаціями 

ЛИЧУК Марія кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 
документознавства та управління соціальними 
комунікаціями 

БОРЯК Тетяна кандидат історичних наук, доцент кафедри 
документознавства та управління соціальними 
комунікаціями 

ЗБАНАЦЬКА Оксана кандидат історичних наук, доцент кафедри 
документознавства та управління соціальними 
комунікаціями 



 3 

ДОКУМЕНТ, МОВА, СОЦІУМ:  
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

11 квітня 2013 р. 
 

900 – 1000 – реєстрація учасників конференції 
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Секція 1 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 

 
Аудиторія 1, корп. 15 

 
Голова – доктор історичних наук, професор Валентина Бездрабко 
Секретар – кандидат філологічних наук Людмила Мартиросян 
 
Безпрозвана В. М., канд. наук з держ. управління, заступник головного лікаря Державної 
наукової установи “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини 
Державного управління справами” 
Особливості управління системою керування медичною документацією 
 
Вернигора Н. М., канд. іст. наук, доцент кафедри документознавства та управління соціальними 
комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Концептуальна модель документа у розвитку культурної спадщини 
 
Гордієнко Г. В., доцент кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Інституту 
перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, м. Київ 
Норми документування управлінської інформації як ієрархія компетенцій документознавців 
 
Добровольська В. В., канд. наук із соціальних комунікацій, ст. викладач Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Структура і зміст навчальної дисципліни “Організація референтської та офісної 
діяльності” 
 
Кудлай В. О., асистент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського 
державного університету, м. Маріуполь 
Система керування документаційними процесами в контексті діяльності вітчизняних 
підприємств 
 
Кузьменко І. Г., ст. викладач кафедри документознавства та управління соціальними 
комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Навчальна документація ВНЗ: шляхи вдосконалення ефективності функціонування 
 
Литвин С. Х., д-р іст. наук, професор, професор кафедри документознавства та управління 
соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
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Наукові напрями документознавчих досліджень в Україні 
 
Литвинська С. В., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри історії та документознавства 
Національного авіаційного університету, м. Київ 
Коляда Т. А., студентка Національного авіаційного університету, м. Київ 
Історія створення трудової книжки як особово-офіційного документа 
 
Литвинська С. В., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри історії та документознавства 
Національного авіаційного університету, м. Київ 
Сидоренко О. В., студентка Національного авіаційного університету, м. Київ 
Наукові видання НАУ як засіб документальної комунікації 
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Дробязкина Н. В., ст. преподаватель кафедры экономики предприятия Воронежской 
государственной технологической академии 
Молодежная безработица Воронежской области: вопросы документирования 
 
Мартиросян Л. І., канд. філол. наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава 
Сучасні концептуальні підходи до класифікації документа 
 
Морозов А. В., ассистент кафедры экономики Российского университета Дружбы народов 
Проблемы классификации финансовых документов 
 
Новіцька О. М., аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Визначення типології та особливостей функціонування службових листів в сучасній Україні 
 
Петрова І. Г., д-р пед. наук, професор кафедри документознавства та управління соціальними 
комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Інформаційні пріоритети в освітніх технологіях підготовки документознавців 
 
Стриж А. А., асистент кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава 
Оформлення електронної документації англійською мовою 
 
Харченко С. В., канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри документознавства та 
управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, м. Київ 
Збанацька О. М., канд. іст. наук, доцент кафедри документознавства та управління соціальними 
комунікаціями Національної академії керівних  кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Документознавство очима студентів (за матеріалами студентської конференції 
“Документознавство та інформаційна діяльність: історія, сучасність, перспективи”) 
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Секція 2 
СУЧАСНЕ МОВОЗНАВСТВО: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Аудиторія 1, корп. 15 

 
Голова – доктор філологічних наук, професор Інна Завальнюк  
Секретар – кандидат філологічних наук Світлана Григораш  
 
Березовська Г. Г., канд. філол. наук, доцент кафедри української мови та методики її 
навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань 
Запозичення в тематичній групі лексики на позначення одягу в східноподільських говірках 
 
Браїлко Ю. І., доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава 
Особливості вживання звертань у службовому листуванні 
 
Бриль Ю. О., аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Зміст професійної підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність» в Україні 
 
Галів У. Б., викладач кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, м. Дрогобич 
Лексикографічна параметризація поетичної мови 
 
Гороф’янюк І. В., канд. філол. наук, асистент кафедри української мови Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця 
Номінація сортів плодових і ягідних рослин у центральноподільських говірках 
 
Григораш C. М., канд. філол. наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 
м. Івано-Франківськ 
Змістова композиція аналітичних документів 
 
Гримашевич Г. І., канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри української мови 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир 
Явища транспозиції в адвербіальній системі української мови 
 
Денисюк В. В., канд. філол. наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Специфіка використання фразеології у середньовічному діловому документі 
 
Дудко І. В., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови Інституту 
української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ 
Засадничі принципи та історія ономасіологічного витлумачення граматичних категорій 
дієслова 
 
Завальнюк І. Я., д-р філол. наук, професор, професор кафедри української мови Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця 
Спеціалізація синтаксичних одиниць в інформаційних газетних жанрах 
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Заскалета В. П., доцент кафедри української філології Київського національного 
лінгвістичного університету, м. Київ 
Історія становлення структури складнопідрядних речень з підрядними означальними 
 
Зелінська О. Ю., канд. філол. наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань 
Функціонування термінології в художніх текстах 
 
Іванишин Г. Я., асистент кафедри мовознавства Івано-Франківського національного 
медичного університету, м. Івано-Франківськ 
Личук С. В., асистент кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного 
університету, м. Івано-Франківськ 
“Українсько-англійсько-арабський тлумачний словник медичних термінів”: теоретичні 
засади та практичне застосування 
 
Калько М. І., д-р філол. наук, професор кафедри мовознавства та прикладної лінгвістики 
Черкаського національного універститету імені Б. Хмельницького, м. Черкаси 
Проблеми української аспектології: аспектуальні класи і акціональні підкласи 
 
Криворученко С. В., канд. філол. наук, ст. викладач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності Кіровоградського інституту розвитку людини “Україна”, м. Кіровоград 
Особливості використання текстоцентричного підходу в документознавстві синтаксичних 
одиниць в інформаційних газетних жанрах 
 
Личук М. І., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри документознавства та управління 
соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Категорія сполучуваності: зміна лінгвістичного вектора 
 
Навальна М. І., д-р філол. наук, доцент, професор кафедри професійної освіти ДВНЗ 
“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, 
м. Переяслав-Хмельницький 
Розширення сфери застосування акронімів у мові сучасної української публіцистики 
 
Поліщук Л. Б., аспірант кафедри української мови та методики її навчання Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань 
Динамічні процеси в лексиці традиційного східноподільського будівництва 
 
Поліщук Я. О., д-р філол. наук, професор, завідувач лабораторії НДЛ літературознавства 
Гуманітарного інституту Київського універститету імені Бориса Грінченка, м. Київ 
Суржик: функції в сучасній українській літературі 
 
Прокопчук Л. В., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця 
Асоціативні порівняння в мовотворчості Михайла Стельмаха 
 
Рабанюк Л. С., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, м. Чернівці 
Семантико-граматична структура генітивних заперечних речень 
 
Романюк Т. М., доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного 
університету імени Ю. Федьковича, м. Чернівці 
Типізована семантика речення і парадигматичні форми у системі простого речення 
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Савчук Т. В., канд. філол. наук, ст. викладач кафедри української мови Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця 
Префіксальна зумовленість дієслівного синсемантизму в номінаціях розчленованих 
денотатів 
 
Скнарь В. К., заслужений працівник культури, канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних зв'язків Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Термінологічний аналіз менеджменту соціокультурних установ 
 
Тищенко Т. М., канд. філол. наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань 
Евфемізми в обрядовій лексиці східноподільських говірок 
 
Фаловські Адам, д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри україністики Яґеллонського 
університету, м. Краків (Польща) 
Мовознавчі праці С. Смаль-Стоцького в оцінці польських славістів 
Prace językoznawcze S. Smal-Stockiego w ocenie polskich slawistów 
 
Федоренко Ю. П., доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава 
Ділова англійська мова у контексті професійного справочинства 
 
Філіна А. П., канд. пед. наук, доцент, професор кафедри документознавства та управління 
соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Значущість української мови у розвитку сучасного суспільства 
 
Харченко С. В., канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри документознавства та 
управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, м. Київ 
Актуальні питання синтаксичної норми сучасної української літературної мови 
 
Чорний В. С., д-р філос. наук, професор, начальник кафедри морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ Національного університету оборони України, м. Київ 
Етимологічний підхід до аналізу поняття “військова організація” 
 
Чорноус О. В., канд. філол. наук, ст. викладач Кіровоградського інституту регіонального 
управління та економіки, м. Кіровоград 
Етимологічний аналіз особових імен євреїв м. Єлисаветграда 
 
Шинкарук В. Д., д-р філол. наук, професор, академік АН вищої школи України, відмінник 
освіти України, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Особливості оцінного компонента в семантичній структурі речення 
 
Шкуркіна В. М., канд. пед. наук, докторант, доцент кафедри менеджменту соціально-
культурної діяльності Харківської державної академії культури, м. Харків 
Рунічний знак як комунікаційний феномен 
 
Шульгіна В. І., д-р філол. наук, професор кафедри прикладної лінгвістики Черкаського 
державного технологічного університету, м. Черкаси 
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Особливості реалізації синонімічних відношень в термінографічній системі 
документознавчої галузі 
 
Щербина Т. В., канд. філол. наук, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної 
лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 
м. Черкаси 
Прийменниково-відмінкові конструкції з обставинним значенням у говірках 
середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя 
 
Ясакова Н. Ю., канд. філол. наук, доцент, докторант Національного університету “Києво-
Могилянська академія”, м. Київ 
Реалізація семантики персональності в іменнику і дієслові 
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Секція 3 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА, КНИГОЗНАВСТВА ТА БІБЛІОГРАФІЇ 

 
Аудиторія 1, корп. 15 

 
Голова – кандидат культурології Людмила Прокопенко  
Секретар – кандидат історичних наук Ольга Василенко 
  
Бірюкова Т. Л., ст. викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса 
Бібліотечний документно-комунікаційний інститут: до уточнення поняття 
 
Василенко О. М., канд. іст. наук, директор Інституту науково-методичного забезпечення 
бібліотечно-інформаційної роботи Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, м. Київ 
Науково-методичне забезпечення інноваційних процесів бібліотеки 
 
Грет Г. П., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри організації видавничої справи, 
поліграфії і книгорозповсюдження Національного Технічного університету України “КПІ”, 
м. Київ 
Інформаційна діяльність видавництв України 
 
Грет М. Я., аспірант Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, м. Київ 
Аналітичні аспекти застосування блогів у бібліотечній справі 
 
Грет О. П., магістр книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, завідувач 
Відділу електронних ресурсів Наукової бібліотеки Національного університету “Києво-
Могилянська академія”, м. Київ 
Наукові електронні журнали – джерело наукової інформації у вищій школі 
 
Древетняк Е. В., соискатель кафедры культурологии Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского, г. Симферополь 
Крымская электронно-библиотечная система для школ и профтехучилищ (Крымская ЭБС) 
 
Зоряна А. М., аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Біблографічний покажчик ЮНЕСКО “Іndex Translationum” як джерело дослідження 
документного потоку перекладів 
 
Кучмай К. С., канд. філос. наук, зав. відділом Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ  
Видання кириличного друку у фондах Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: збереження, вивчення, використання 
 
Микитин Т. І., асистент кафедри книгознавства і комерційної діяльності Української 
академії друкарства, м. Львів 
Дослідження книжкових виставково-ярмаркових заходів з позиції системного підходу: 
економічний та соціальний аспекти 
 
Петренко А. А., гол. бібліотекар Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ  
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Відцифровування стародрукованих видань як спосіб передання інформації та збереження 
фондів рідкісних книг Наукової бібліотеки імені М. Максимовича 
 
Прокопенко Л. І., кандидат культурології, доцент кафедри книгознавства і 
бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ 
Науково-дослідна робота студентів ВНЗ (з досвіду роботи кафедри книгознавства і 
бібліотекознавства КНУКіМ) 
 
Сова С. О., зав. сектором “Російський центр” Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ 
Cучасні інформаційні ресурси Російського центру Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка в забезпеченні науково-дослідної діяльності 
 
Сошинська В. Є., Національний технічний університет “КПІ”, м. Київ 
Формальні професійні комунікації у книжковій галузі 
 
Якубенко Я. А., пров. бібліотекар Наукової бібліотеки Київського національного 
університету культури і мистецтв, м. Київ 
Асортимент як складова системи книгорозповсюдження 
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Секція 4 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІВНОЇ НАУКИ 

 
Аудиторія 1, корп. 15 

 
Голова – кандидат історичних наук, доцент Валентина Надольська 
Секретар – кандидат історичних наук Любов Крупник 
 
Боряк Т. Г., канд. іст. наук, доцент кафедри документознавства та управління соціальними 
комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Польські проекти з розшуку та повернення  національної архівної спадщини 
 
Горбачова Г. Ю., аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Місце Державного архіву Луганської області у формуванні НАФ 
 
Гуменюк О. А., гол. наук. співробітник відділу використання інформації документів 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки, м. Київ 
Документи з діяльності українських емігрантських студентських організацій в центральних 
архівах України 
 
Кашеварова Н. Г., канд. іст. наук,  наук. співробітник відділу спеціальних галузей історичної 
науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України, м. Київ 
Особливості використання документів німецьких окупаційних установ періоду Другої 
світової війни (на прикладі фондів ЦДАВО України) 
 
Крупник Л. О., канд. іст. наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту 
кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ, м. Київ 
Архівні джерела дослідження державної політики у сфері українського професійного 
мистецтва (1965–1985) 
 
Левченко Л. Л., канд. іст. наук, директор Державного архіву Миколаївської області, м. Миколаїв 
До питання про переклад і вживання американської архівної термінології 
 
Мага І. М., канд. іст. наук, с. н. с., професор кафедри документознавства та управління 
соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Завдання архівної науки у контексті реалізації новітніх управлінських технологій  
 
Надольська В. В., канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри документознавства і музейної 
справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 
Розсекречування документів у Російській Федерації: здобутки і проблеми 
 
Папакін А. Г., начальник відділу використання інформації документів Центрального 
державного архіву зарубіжної україніки, м. Київ 
До проблеми пошуку архівної україніки в зарубіжних архівних установах 
 
Середяк А. В., канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського 
національного університету ім. І. Франка, м. Львів 
До питання опрацювання особових архівних фондів в сучасних книгозбірнях 
 
Тихенко В. О., начальник відділу формування НАФ та діловодства Центрального 
державного архіву зарубіжної україніки,  м. Київ 
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Горбунова Г. А., гол. спеціаліст відділу використання інформації документів Центрального 
державного архіву зарубіжної україніки, м. Київ 
Проблеми організації прийому документів зарубіжної україніки на державне зберігання (з 
досвіду роботи ЦДАЗУ) 
 
Халітова О. М., гол. архівіст Галузевого державного архіву Міністерства оборони України 
Огляд фондів Галузевого державного архіву Міністерства оборони України 



Секція 5 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКАХ  

ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ 
 

Аудиторія 1, корп. 15 
 

Голова – кандидат військових наук, доцент Володимир Козак 
Секретар – кандидат педагогічних наук Любов Бондарєва 
 
Бондарєва Л. І., канд. пед. наук, доцент Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, м. Київ 
Сучасний викладач як суб’єкт інноваційної комунікації 
 
Вінічук І. М., науково-педагогічний працівник, доцент кафедри документознавства та 
управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, м. Київ 
Канали передачі мовної інформації 
 
Кириленко О. Г., канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри документознавства та управління 
соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Використання ресурсів мережі інтернет у викладанні документознавчих дисциплін  
 
Кириллова О. Г., аспірантка Харківської державної академії культури, м. Харків 
Веб-технології в документних комунікаціях 
 
Козак В. Ф., канд. військових наук, доцент, заступник голови Державної служби України з 
питань захисту персональних даних, м. Київ 
Практичні аспекти забезпечення приватного життя під час оброблення персональних даних 
 
Красоткін О. В., аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Стан ринку програмного забезпечення в сфері керування електронною документацією 
 
Лугова Т. А., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності, доцент Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса 
Акімов О. Є., студент третього курсу кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса 
Еволюція систем організації документообігу підприємств 
  
Литвинська С. В., канд. філол. наук. доцент, доцент кафедри історії та документознавства 
Національного авіаційного університету, м. Київ 
Мультимедійна презентація як інноваційний спосіб подання інформації 
 
Малиновський В. М., aспірант Українського науково-дослідного інституту архівної справи 
та документознавства, м. Київ 
Керування безпекою електронних документаційних процесів 
 
Мороз О. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інформаційного та 
виставкового бізнесу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Модель системи електронного документообігу як Web-сервіс 
 
Пахомов І. П., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри документознавства та управління 
соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Геоінформаційні технології: передумови створення і сфери застосування 
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Саприкін О. А., ст. викладач Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Навчальні відеофільми: питання створення та ефективного використання 
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Секція 6 
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Аудиторія 1, корп. 15 

 
Голова – кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури 

Валентина Скнарь 
Секретар – кандидат історичних наук, доцент Ярослава Сошинська 
 
Бойко В. І., канд. філос. наук, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Нормативно-правова база функціонування наукових видань 
 
Бугайова О. І., методист навчально-методичного відділу Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Дефініювання поняття “реклама” в енциклопедичних виданнях 
 
Вавілова Л. І., секретар керівника ПП “Агроспецпроект”, м. Київ 
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах 
 
Вільчинська І. Ю., д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
До проблеми формування сучасного  політичного дискурсу 
 
Ефименко И. Г., начальник центра международного образования Московского университета 
им. С.Ю. Витте, г. Москва (РФ) 
Система образования зарубежных стран: основные квалификации, квалификационные 
требования, доступ к российским образовательным программам 
 
Збанацька О. М., канд. іст. наук, доцент кафедри документознавства та управління соціальними 
комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Москаленко А. І., студентка четвертого курсу Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, м. Київ 
Веб-сайт державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України як 
джерело інформації 
 
Клименко О. В., ст. викладач кафедри інформаційних систем і документознавства 
Конотопської філії Європейського університету, м. Конотоп 
Сучасні завдання вищої освіти України в умовах інтеграції до європейського освітнього 
простору 
 
Коваленко О. М., канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту, директор 
Інституту менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Соціально-економічні чинники розвиту України в умовах інформаційних викликів 
 
Ліфінцева Г. О., ст. викладач, завідувач практики Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, м. Київ 
Інноваційні процеси – основа фахового вдосконалення кадрів культури і мистецтв 
 
Миронова С. В., зав. лабораторії кафедри документознавства та управління соціальними 
комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
До питання про порядок написання експертного висновку 
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Олійник О. С., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри документознавства та управління 
соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Актуальні проблеми реалізації авторських прав у мережі INTERNET 
 
Скнарь В. К., канд. пед. наук, професор, заслужений працівник культури, завідувач кафедри 
менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних зв'язків Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ 
Менеджмент соціокультурних установ: виклики інформаційного суспільства 
 
Сошинська Я. Є., канд. іст. наук, доцент, доцент Національного технічного університету 
України “КПІ”, м. Київ 
Пам’ять світу у цифрову епоху: актуальні питання 
 
Стороженко Л. Г., викладач кафедри державного управління Київського національного 
університету культури і мистецтв, м. Київ 
Проза Бориса Тенети в контексті літературних процесів 20–30-х рр. ХХ ст. 
 
Тищенко М. П., канд. екон. наук, ст. викладач кафедри політичної економії обліково-
економічних факультетів ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана”, м. Київ 
Інформаційний сектор в трансформаційній економіці 
 
Чорна І. В., студентка Інституту журналістики Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, м. Київ 
Сучасні тенденції розвитку зв’язків з громадськістю у США 
 
 
 

Підведення підсумків конференції 
 

Бажаємо учасникам конференції 
подальших успіхів у науковій діяльності! 

НОТАТКИ 
 


