
План проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів 

 студентів і молодих учених в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації на 2015-2016 н.р. 

 

Міжнародні заходи 

 

Назва конференції, 

що відповідає 

проблематиці заходу 

Тема конференції (семінару). 

Основні питання, що 

пропонуються для обговорення 

Вищий навчальний 

заклад (установа), 

відповідальний за 

проведення заходу  

(адреса, телефон, e-

mail) 

Термін 

проведення 

(число, 

місяць, рік) 

Кількість 

учасників 

від 

України 

Назва 

зарубіжних 

країн та 

кількості 

учасників 

від кожної 

з них 

Міністерства, 

відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами 

конференції, 

семінару від 

України та 

зарубіжних країн 

Круглий стіл 

«Теоретичні та 

практичні аспекти 

документознавства, 

діловодства та 

інформаційної 

діяльності. Історія та 

сучасний стан» у 

рамках 

VIII Міжнародного 

наукового форуму 

«Простір 

гуманітарної 

комунікації» 

 

 1. Документознавство: історія, 

сучасний стан та перспективи 

розвитку 

 2. Інформаційна діяльність у 

системі сучасних наукових 

досліджень 

 3. Теоретичні та практичні аспекти 

діловодства у системі сучасної 

соціальної комунікації 

 4. Електронний документообіг та 

його роль в сучасному 

інформаційному суспільстві 

 5. Безпека інформаційного 

простору держави 

 6. Психологічна та педагогічна 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова  

Кафедра інновацій та 

інформаційної 

діяльності в освіті  

Відповідальні:  

Голова СНТ Інституту 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації –  

Рабчун І.В. 

(вул. Пирогова, 9;  

тел.: +38044 288 34 67;  

e-mail: 

novaosvita@ukr.net) 

28.10.2015 40 Польща - 2 Міністерство 

освіти і науки 

України 



 складові документно-

інформаційної діяльності  

 7. Бібліотечна, архівна та музейна 

діяльність як вид соціально-

комунікаційної діяльності 

 8. Проблеми сучасного 

законодавства та нормативно-

правової бази у питаннях 

документознавства, діловодства, 

інформаційної діяльності та 

захисту інформації. 

Науковий семінар до 

5-и річчя кафедри 

«Інформатизація 

соціуму: проблеми та 

перспективи освіти» 

1. Особливості української освіти у 

лоні процесів інформатизації та 

глобалізації соціуму 

2. Законодавча база вищої освіти 

України в сучасних умовах  

3. Вплив «Ери знань» на систему 

освіти 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Кафедра інновацій та 

інформаційної 

діяльності в освіті 

Відповідальні:  

Професор кафедри – 

Нестеренко Г.О. 

Голова СНТ Інституту - 

Рабчун І.В.;  

викладач кафедри – 

Боятюк О.В. 

(вул. Пирогова, 9;  

тел.: +38044 288 34 67;  

e-mail: 

novaosvita@ukr.net) 

15.03.2016 30 0 Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

Круглий стіл 

«Інновації у сфері 

1. Документознавство: сучасний 

стан та перспективи розвитку 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова  

Квітень 

2016 

40 Польща - 2 Міністерство 

освіти і науки 



документознавства та 

інформаційної 

діяльності» у рамках 

Міжнародної звітно-

наукової конференція 

студентів 

«Освіта і наука-2016» 

2. Діловодство: реалії України 

3. Безпековий вимір 

інформаційної діяльності  

4. Інноваційний дискурс сфери 

документознавства. 

5. Інформаційна діяльність: 

перспективи розвитку 

Кафедра інновацій та 

інформаційної 

діяльності в освіті  

Відповідальні:  

Голова СНТ Інституту 

–  

Рабчун І.В.;  

викладач кафедри – 

Боятюк О.В. 

(вул. Пирогова, 9;  

тел.: +38044 288 34 67;  

e-mail: 

novaosvita@ukr.net) 

України 

 

 

 

 

 

Всеукраїнські заходи 

 

Назва конференції, що 

відповідає 

проблематиці заходу 

Тема конференції (семінару). 

Основні питання, що 

пропонуються для обговорення 

Вищий навчальний заклад 

(установа), відповідальний за 

проведення заходу (адреса, 

телефон, e-mail) 

Термін 

проведе

ння 

(число, 

місяць, 

рік) 

Кількість 

учасників 

Міністерства, 

відомства або 

установи, які є 

співорганізато

рами 

конференції, 

семінару 

Всього 

  

У т.ч. 

іногород

ніх 

Кафедральний 

науковий семінар 

«Теоретико-

1. Проблемні аспекти 

документознавства в Україні 

2. Документознавство як наукова 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

Кафедра інновацій та 

інформаційної діяльності в освіті 

13.10.20

15 

20 0 -  



методологічні 

проблеми 

документознавства» 

дисципліна: закордонний досвід 

та українські реалії  

3. Документознавство як 

навчальна дисципліна: досвід 

країн Європи та реалії України 

Відповідальні: 

доцент кафедри – 

Товт І.С.; 

Голова СНТ Інституту – 

Рабчун І.В. 

(вул. Пирогова, 9; 

тел.: +38044 288 34 67; 

e-mail: novaosvita@ukr.net) 

Кафедральний 

круглий стіл 

«Проблема 

термінології 

електронного 

документообігу» 

1.Законодавство у сфері 

електронного документообігу 

2. Уніфікація понять 

електронного документообігу на 

базі закордонних та вітчизняних 

вчених 

3. Розробка проекту щодо 

розгляду питання необхідності 

написання словника основних 

понять документології  

НПУ імені М.П.Драгоманова 

Кафедра інновацій та 

інформаційної діяльності в освіті 

Відповідальні: 

Професор кафедри –  

Нестеренко Г.О. 

доцент кафедри – 

Товт І.С. 

Голова СНТ Інституту – 

Рабчун І.В. 

(вул. Пирогова, 9; 

тел.: +38044 288 34 67; 

e-mail: novaosvita@ukr.net) 

11.11.20

15 

25 Польща 

– 2 

 



Круглий стіл 

«Інформаційна 

культура суспільства» 

 1. Ера інформаційного поступу. 

 2. Культура суспільства та її 

інформаційна складова 

 3.  Вимоги інформаційного 

соціуму до сучасного індивіда  

НПУ імені М.П.Драгоманова 

Кафедра інновацій та 

інформаційної діяльності в освіті 

Відповідальні: 

професор кафедри – 

Нестеренко Г.О. 

Викладач кафедри –  

Боятюк О.В. 

Голова СНТ Інституту – 

Рабчун І.В. 

(вул. Пирогова, 9; 

тел.: +38044 288 34 67; 

e-mail: novaosvita@ukr.net) 

17.11.20

15 

20   

І етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних та 

гуманітарних наук у 

2015/2016 

навчальному році 

1. Теорія та історія соціальних 

комунікацій 

2. Теорія та історія 

журналістики 

3. Документознавство, 

архівознавство, Прикладні 

соціально-комунікаційні 

технології 

4. Соціальна інформатика 

 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

Кафедра інновацій та 

інформаційної діяльності в освіті 

Відповідальні: 

доцент кафедри – 

Товт І.С.; викладач кафедри – 

Боятюк О.В. 

(вул. Пирогова, 9; 

тел.: +38044 288 34 67; 

e-mail: novaosvita@ukr.net) 

Грудень 

2015 

30 0 Міністерство 

освіти і науки 

України 



Круглий стіл 

«Педагогіка 

гетерогенності та 

інклюзія в освіті» 

1. Гетерогенність та інклюзія: 

спільне та відмінне. 

2. Проблеми та перспективи 

розвитку інклюзивної освіти в м. 

Києві. 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

Кафедра інновацій та 

інформаційної діяльності в освіті 

Відповідальні: 

професор кафедри – 

Нестеренко Г.О. 

Викладач кафедри –  

Боятюк О.В. 

(вул. Пирогова, 9; 

тел.: +38044 288 34 67; 

e-mail: novaosvita@ukr.net) 

11.12. 

2015 

20 Німеччи

на – 1; 

Білорусь 

– 1.  

 

 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

ІІ етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт з 

природничих, 

технічних та 

гуманітарних наук у 

2015/2016 

навчальному році 

1. Теорія та історія соціальних 

комунікацій 

2. Теорія та історія 

журналістики 

3. Документознавство, 

архівознавство, Прикладні 

соціально-комунікаційні 

технології 

4. Соціальна інформатика 

 

Маріупольський державний 

університет, економіко-правовий 

факультет 

Відповідальні: 

Нетреба М.М. 

Безчотнікова С.В. 

(пр. Будівельників, 129 а,  

тел.: +38 (0629) 52-99-86; 

e-mail: 

tarasovamarina2@rambler.ru 

 

НПУ імені М.П. Драгоманова  

Відповідальна особа: 

Викладач кафедри –  

Боятюк О.В. 

(вул. Пирогова, 9; 

тел.: +38044 288 34 67; 

e-mail: novaosvita@ukr.net 

23.03.20

16 

3 0 Міністерство 

освіти і науки 

України 

mailto:tarasovamarina2@rambler.ru


І етап Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади р. з 

документознавства та 

інформаційної 

діяльності 

Проблемні питання 

документознавчої науки та 

практики 

НПУ імені М.П.Драгоманова  

Кафедра інновацій та 

інформаційної діяльності в освіті  

Відповідальна особа:  

доцент кафедри –  

Товт І.С.;  

викладач кафедри – Боятюк О.В. 

(вул. Пирогова, 9;  

тел.: +38044 288 34 67;  

e-mail: novaosvita@ukr.net 

Березень 

2016 

 

119 0 Міністерство 

освіти і науки 

України 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади з 

документознавства та 

інформаційної 

діяльності 

Проблемні питання 

документознавчої науки та 

практики 

Одеський політехнічний інститут 

Відповідальна особа: 

Лугова Тетяна Анатоліївна 

тел.: +38067716 64 92 

e-mail: kafdid@i.ua 

Квітень 

2016 р. 

3 0 Міністерство 

освіти і науки 

України 

http://mbox.bigmir.net/compose/1517163168/?cto=JR1EQgI9MmgY8d1veKqvp8O3uF6nZqLEmQ%3D%3D


Брейн ринг 

«Інформаційні 

технології у 

середовищі 

документних потоків: 

інноваційний аспект» 

Новітні інформаційні технології 

у системі документних потоків 

НПУ імені М.П.Драгоманова  

Кафедра інновацій та 

інформаційної діяльності в освіті  

Відповідальні:  

Голова СНТ Інституту –  

Рабчун І.В.;  

викладач кафедри – Боятюк О.В. 

(вул. Пирогова, 9;  

тел.: +38044 288 34 67;  

e-mail: novaosvita@ukr.net) 

Травень 

2016 

20 0 Міністерство 

освіти і науки 

України 

 

 

Директор інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації       В.М.Ісаєнко 

Вчений секретар Ради НТТСМ Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації   О.В. Боятюк  

Голова СНТ Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації      І.В. Рабчун 

 


