
Між на род ний нау ко во�тео ре тич ний се мі нар  «Тер мі но ло гія до ку мен тоз нав ства та су між них га лу зей знань»

План роботи 

1 червня 2017 р., четвер
9.00–21.00 Зустріч і розміщення учасників, 

гостей семінару.
Знайомство учасників, гостей 
семінару з університетом і Києвом

2 червня 2017 р., п’ятниця  

9.00–9.40 Реєстрація учасників і гостей 
семінару (вул. Є. Коновальця, 36)

10.00–10.15 Урочисте відкриття семінару

10.15–13.00 Круглий стіл «Термінологія 
документознавства та суміжних 
галузей знань: сучасний стан 
і перспективи розвитку»

13.00–14.00 Обідня перерва
14.00–17.30 Пленарне засідання

Презентація збірки наукових праць 
«Термінологія документознавства 
та суміжних галузей знань» 
(Київ, 2017, вип. 10)

17.30–17.45 Урочисте закриття семінару
Ухвалення резолюції семінару

17.45–19.00 Культурна програма. Фуршет

Регламент роботи 

Доповіді на пленарних засіданнях – до 10 хв. 
Повідомлення та виступи в обговореннях – до 5 хв.
Робочі мови семінару – українська, англійська, 
російська

Порядок денний

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ

Михайло Поплавський (Київ, Україна)
Вітальне слово
Валерій Кушнарьов (Київ, Україна)
Тетяна Гранчак (Київ, Україна)
Вступне слово

КРУГЛИЙ СТІЛ 
«Термінологія документознавства та суміжних 

галузей знань: сучасний стан і перспективи розвитку»

Доповіді
Модератор: Валентина Бездрабко
Секретар: Неля Бойчук

Галина Швецова-Водка (Рівне, Україна)
Типологія видань і термінологічний стандарт 3017:2015
Евгений Плешкевич (Саратов, Россия)
Синергетический подход в документоведении и смежных 
научных дисциплинах 
Ірина Тюрменко (Київ, Україна)
Архівна термінологічна система України та Франції: 
порівняльний аналіз
Михайло Гінзбург, Владислав Бабенко (Харків, Україна)
Рекомендації щодо подавання термінів-відповідників, власних 
і номенклатурних назв у текстах українських перекладів 
європейських стандартів
Сергей Жумарь, Юрий Нестерович (Минск, Беларусь)
Корреляция понятий, обозначаемых терминоэлементами 
«фонд», «информационный ресурс» в архивоведении 
и библиотековедении (к постановке вопроса)
Лілія Гаращенко (Полтава, Україна)
Аналітичні номінації терміносистеми документознавства
Емілія Огар (Львів, Україна)
Дитяча книга у міждисциплінарній перспективі: особливості 
творення базових термінів
Катерина Климова (Київ, Україна)
Валоризація архівів: генеза і зміст поняття
Світлана Литвинська (Київ, Україна)
Роль термінології у фаховому мовленні документознавця
Галина Гордієнко (Київ, Україна)
Управлінський дискурс як соціокомунікативний сегмент 
документування управлінської інформації
Віта Бойко (Київ, Україна)
Актуальні питання розвитку сучасного документознавства в Україні

 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Доповіді
Секція 1
Модератор: Катерина Климова
Секретар: Людмила Овчаренко

Валентина Бездрабко (Київ, Україна)
Термінологічний стандарт із діловодства й архівної справи: 
яким йому бути?

Галина Нестеренко (Київ, Україна)
Термінологія кадрового менеджменту й кадрового 
діловодства: проблемні аспекти та їх вплив на практику
Сергій Савченко, Леся Ткач (Дніпро, Україна)
Використання людини як матеріального носія інформації: 
перспективи та загрози
Михайло Гінзбург (Харків, Україна)
Мова технічних стандартів як окремий функційний шар 
фахових мов
В’ячеслав Кудлай (Маріуполь, Україна)
Ідентифікація електронних документів в умовах 
впровадження ДСТУ ISO серії 30300
Тетяна Білущак (Львів, Україна)
Архіви і сервіси WEB 2.0: нові можливості в діяльності 
архівного менеджменту
Світлана Чуканова (Київ, Україна)
Місце терміна «інформологія» у сучасному українському 
бібліотекознавстві
Оксана Тур (Кременчук, Україна)
Проблеми оформлення бібліографічних описів згідно 
з вимогами міжнародних стилів
Юрий Нестерович (Минск, Беларусь)
Корреляция понятий, обозначаемых терминоэлементами 
«фонд», «информационный ресурс» в архивоведении 
и библиотековедении (к постановке вопроса)

Повідомлення

Жанна Бабенко (Рівне, Україна)
Розвиток терміносистеми інформаційного обслуговування
Леся Біловус (Тернопіль, Україна)
Документально-комунікаційна функція україномовної 
періодики США щодо діяльності громадських організацій 
(на прикладі СУА)
Світлана Дубова (Київ, Україна)
Проблемні аспекти формування спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна діяльність»
Марина Костенко (Рівне, Україна)
Інформаційне забезпечення галузі художньої культури 
і мистецтва
Володимир Садовенко, Катерина Полоз (Київ, Україна)
Методичні засади проведення системного аналізу 
інформаційних процесів у документознавстві



Міністерство освіти і науки України
Міністерство культури України

Київський національний університет 
культури і мистецтв

Факультет культурології 
Кафедра інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи

Десятий міжнародний 
науково-теоретичний семінар

Термінологія 

документознавства 

та суміжних 

галузей знань

2 червня 2017 року
Київ, Україна

Секція 2
Модератор: Олена Глушан
Секретар: Олена Алікіна

Доповіді
Оксана Збанацька, Вікторія Добровольська 
(Київ, Україна)
Розвиток фахової терміносистеми у процесі 
підготовки документознавців у Національній 
академії керівних кадрів культури і мистецтв
Галина Сілкова (Рівне, Україна)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: 
проблеми фахової підготовки
Надія Стрішенець (Київ, Україна)
Зміни в термінології каталогізації  відповідно 
до нової Декларації про міжнародні принципи 
каталогізації (Statement of International 
Cataloguing Principles, 2016)
Олена Глушан (Київ, Україна)
Розвиток міжнародної стандартизації архівного 
описування: проект стандарту «Документи 
в контекстах» (RiC)
Анастасія Сібрук, Роман Ткаченко (Київ, Україна)
Джерела формування загальнонаукової 
термінологічної лексики в українській мові
Володимир Варенко (Київ, Україна)
Інформаційно-аналітичні документи 
в терміносистемі сучасного документознавства

Повідомлення
Олег Кукушкін (Рівне, Україна)
Інформаційний менеджмент органів державної 
влади України: проблеми функціонування 
в сучасних умовах
Людмила Овчаренко (Київ, Україна)
Термінологія уніфікації службової документації
Олена Алікіна (Київ, Україна)
Термінологічні нововведення ISO 15489:2016-1
Людмила Трачук (Рівне, Україна)
Електронні каталоги в обласних універсальних 
наукових бібліотеках України: термінологічні 
питання
Олена Бережняк (Рівне, Україна)
Бібліометричний аналіз документного потоку 
зарубіжної літератури
Юлія Наливайко (Київ, Україна)
Нетрадиційні тлумачення традиційних понять 
в архівознавстві

Неля Бойчук (Київ, Україна)
Термінологічні студії з діловодства 1920–1930-х рр.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Валентина Бездрабко
Збірка наукових праць «Термінологія документознавства 
та суміжних галузей знань» (Київ, 2017, вип. 10)

УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ СЕМІНАРУ
Михайло Поплавський Заключне слово
Підведення підсумків роботи семінару 
Ухвалення резолюції семінару

Організаційний комітет 
Голова:
Михайло Поплавський, президент Київського 
національного університету культури і мистецтв, 
доктор педагогічних наук, професор, 
заслужений діяч мистецтв України, народний артист України
Співголови:
Валерій Кушнарьов, декан факультету культурології 
Київського національного університету культури і мистецтв, 
кандидат культурології, доцент
Сергій Безклубенко, радник ректора Київського 
національного університету культури і мистецтв, 
доктор філософських наук, професор, 
заслужений працівник культури України
Валентина Бездрабко, професор кафедри інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи Київського національного 
університету культури і мистецтв, доктор історичних наук, 
професор
Члени оргкомітету:
Тетяна Гранчак, в.о. завідувача кафедри інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи Київського національного 
університету культури і мистецтв, доктор наук із соціальних 
комунікацій 
Олена Каракоз, заступник декана факультету культурології 
Київського національного університету культури і мистецтв, 
кандидат історичних наук, доцент
Катерина Климова, доцент кафедри інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи Київського національного 
університету культури і мистецтв, кандидат історичних 
наук, доцент
Неля Бойчук, старший викладач кафедри інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи Київського національного 
університету культури і мистецтв


