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КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ТАКИМИ 

НАПРЯМКАМИ: 

 

1. Документ у сучасному інформаційному просторі: 

особливості його створення і функціонування. 

2. Актуальні і дискусійні проблеми сучасного 

документознавства та бібліотекознавства.  

3. Електронний документ і електронний документообіг: 

проблеми й перспективи. 

4. Бібліотеки, бібліотекознавство та бібліотечна діяльність: 

історія та сучасність. 

 

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Документ у сучасному інформаційному просторі: 

особливості його створення і функціонування 

 
1. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ 

Доповідач: 

Пасічник М.С. 

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи  

Українська академія друкарства 

м. Львів 

 
2. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

І МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ 

Доповідачі: 

Пасічник М.С. 

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи  

Українська академія друкарства  

м. Львів 

 

 



Огірко І. В. 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри інформаційних мультимедійних технологій  

Українська академія друкарства  

м. Львів 

 
3. МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПАРАТИВІСТИКИ 

ВІРУСУ Й ІНФОРМАЦІЇ 

Доповідач: 

Савчук Г. М. 

кандидат історичних наук, доцент кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи  

Українська академія друкарства  

м. Львів 

 

2. Актуальні і дискусійні проблеми сучасного 

документознавства та бібліотекознавства 

 
1. ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Доповідачі: 

Бабенко Ж. В. 

викладач кафедри документальних комунікацій та 

бібліотечної справи 

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне 

Костенко М. С. 

старший викладач кафедри документальних 

комунікацій та бібліотечної справи 

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне 

 



2. АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА 

АРХІВНОЇ СПРАВИ 

Доповідачі: 

Сілкова Г. В. 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

документальних комунікацій та бібліотечної справи 

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне 

Костенко М. С. 

старший викладач кафедри документальних 

комунікацій та бібліотечної справи 

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне 

 
3. ДОКУМЕНТОЗНАВЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ 

Доповідач: 

Ткач Л. М. 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи  

Українська академія друкарства  

м. Львів 

 

3. Електронний документ і електронний 

документообіг: проблеми й перспективи 

 
1. БЛОГОСФЕРА ЯК РЕКЛАМНИЙ МАЙДАНЧИК 

Доповідачі: 

Біловус Л.І. 

доктор історичних наук, кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри інформаційної та соціокультурної 

діяльності 

Західноукраїнський національний університет  

м. Тернопіль 

Яблонська Н. М. 



кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

інформаційної та соціокультурної діяльності 

Західноукраїнський національний університет  

м. Тернопіль 

 

 

4. Бібліотеки, бібліотекознавство та бібліотечна 

діяльність: історія та сучасність 

 
1. СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ 

БІБЛІОТЕК У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ 

Доповідачі: 

Олійник М. А. 

кандидат історичних наук, доцент кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи Українська 

академія друкарства  

м. Львів 

Берест І. Р. 

доктор історичних наук, доцент кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи  

Українська академія друкарства  

м. Львів 

 
2. СУЧАСНІ ДИТЯЧІ БІБЛІОТЕКИ У 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ МЕДІА-ПРОСТОРІ 

Доповідач: 

Стрельбицька С. М. 

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи  

Українська академія друкарства  

м. Львів 

 

 

 

 


