
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 

9 червня 2016 р., четвер
9.00–21.00 Зустріч і розміщення учасників, 

гостей семінару 
Знайомство учасників, гостей 
семінару з університетом і Києвом

10 червня 2016 р., п’ятниця  

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

10.00–10.20 Урочисте відкриття семінару

10.20–13.00 Перше пленарне засідання. Дискусії
13.00–14.00 Обідня перерва
14.00–16.30 Друге пленарне засідання. Дискусії

Презентація збірки наукових праць 
«Термінологія документознавства 
та суміжних галузей знань» 
(Київ, 2016, вип. 9)

16.30–18.00 Урочисте закриття семінару
Ухвалення резолюції семінару

18.00–20.00 Культурна програма

Регламент роботи 

Доповіді на пленарних засіданнях – до 20 хв. 

Повідомлення та виступи 
в обговореннях

– до 5 хв.

Робочі мови семінару – українська, англійська

Порядок денний

Урочисте відкриття семінару

Михайло Поплавський (Київ, Україна)
Вітальне слово

Сергій Безклубенко (Київ, Україна)
Вступне слово

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор: Катерина Климова

Секретар: Ліна Стороженко

Доповіді

Туровська Людмила (Київ, Україна)
Українське термінознавство на початку свого становлення

Комова Марія (Львів, Україна)
Розвиток української термінографії (1948–2002)

Силков Сергей (Минск, Республика Беларусь)
Современная архивная терминология: информационный 
терминологический ресурс проекта InterPARES TRUST

Швецова-Водка Галина (Рівне, Україна)
Бібліосфера та її функції

Стрішенець Надія (Київ, Україна)
Сучасна каталогізаційна термінологія

Бойко Віта (Київ, Україна)
Актуальні проблеми термінології діловодства та архівної 
справи в Україні

Глушан Олена (Київ, Україна)
Нова редакція міжнародного стандарту ISO 15489–1: 
історія розроблення зміст і призначення

Литвинська Світлана (Київ, Україна)
Поняття «офіційний документ»: теоретико-правовий аспект

Дискусії

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Доповіді

Білущак Тетяна, Комова Марія, Пелещишин Андрій 
(Львів, Україна)
Поняттєво-термінологічний апарат керування 
документаційними процесами

Климова Катерина (Київ, Україна)
Юридичне документознавство: поняття, зміст, структура 
та межі

Кудлай В’ячеслав (Маріуполь, Україна)
Керування документами на підприємстві в умовах 
імплементації стандартів ДСТУ ISO серії 30300

Лісіна Світлана (Львів, Україна)
Термінологія документознавства в довідкових виданнях

Бездрабко Валентина (Київ, Україна)
Документ і архів у вимірі теорії пам’яті Аляйди Ассман

Тур Оксана (Кременчук, Україна)
Термінологічні та мовно-стилістичні особливості 
епістолярної спадщини М. Грушевського 
(за листами до І. Нечуя-Левицького)

Черкасов Станіслав (Запоріжжя, Україна)
Термінологічна специфікація фахового англомовного 
дискурсу з історії

Петрова Ірина, Ткач Юлія (Маріуполь, Україна)
Формування наукового забезпечення українського 
документознавства в міжнародних наукометричних 
базах даних

Ліпінська Алла (Київ, Україна)
Інформаційна діяльність та інформаційний менеджмент: 
розмежування значень понять

Садовенко Володимир (Київ, Україна)
Інформаційні технології в практиці роботи з документами 
(на прикладі архівної справи)

Гомотюк Оксана (Тернопіль, Україна)
Гуманітарна підготовка фахівця з «Інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи»



Міністерство освіти і науки України
Міністерство культури України

Київський національний університет 
культури і мистецтв

Факультет державного 
управління і права

Кафедра документознавства 
та інформаційної діяльності

Дев’ятий міжнародний 
науково-теоретичний семінар

Термінологія 

документознавства 

та суміжних 

галузей знань

10 червня 2016 року
Київ, Україна

Повідомлення

Дубова Світлана (Київ, Україна)
До проблеми опанування документознавцями 
нових технологій обробки документної інформації 
з відкритих джерел

Сапицька Ірина (Вінниця, Україна)
Документаційне забезпечення апарату управління 
копальні

Мальцева Ірина (Вінниця, Україна)
Застосування електронного документообігу 
в діяльності районної державної адміністрації

Вернигора Елена (Вінниця, Україна)
Ключевые процессы документационного 
обеспечения лечебного учреждения

Аровіна Марина (Вінниця, Україна)
Інформаційно-документаційна підтримка системи 
управління виробничим підприємством

Третяк Олександр (Київ, Україна)
Самостійна робота фахівців як елемент 
адаптативної системи

Бойчук Неля (Київ, Україна)
«Документаційне виробництво» як термін новацій 
діловодства 1920–1930-х рр. 

Наливайко Юлія (Київ, Україна)
Термінологія палеографії в дослідженнях 
львівських архівістів другої половини ХХ ст.

Презентація

Валентина Бездрабко
Збірка наукових праць «Термінологія 
документознавства та суміжних галузей знань» 
(Київ, 2016, вип. 9)

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

Співголови:

Сергій Безклубенко, проректор із наукової роботи 
Київського національного університету культури і мистецтв, 
доктор філософських наук, професор, 
заслужений працівник культури України

Валентина Бездрабко, завідувач кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності 
Київського національного університету культури і мистецтв, 
доктор історичних наук, професор

Члени оргкомітету:

Неля Бойчук, старший викладач кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Київського 
національного університету культури і мистецтв

Олена Глушан, доцент кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності Київського національного 
університету культури і мистецтв

Катерина Климова, доцент кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності Київського національного 
університету культури і мистецтв

Алла Ліпінська, доцент кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності Київського національного 
університету культури і мистецтв

Юлія Наливайко, завідувач лабораторії кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Київського 
національного університету культури і мистецтв

Володимир Садовенко, доцент кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності Київського національного 
університету культури і мистецтв

Ліна Стороженко, старший викладач кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Київського 
національного університету культури і мистецтв


