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Кафедра документознавства та інформаційної діяльності 
провадить наукову, освітню та методичну діяльність 
з метою обміну практичним досвідом та перспективами 
досліджень щодо розвитку різноманітних форм та засобів 
соціальних комунікацій, використання ІТ-технологій 
в освітньому процесі, покращення інноваційного змісту 
навчання.

Навчально-виховна, методична та наукова робота кафедри 
є невід’ємною від культурно-просвітницької та патріотичної 
діяльності.

Завідувач кафедри – Петькун Світлана Михайлівна, 
кандидат філософських наук, доцент.

Наукова діяльність кафедри пов’язана з дослідженням 
питань розвитку комунікаційних технологій, теорії 
і практики медіакомунікацій, комунікативним методикам 
в освіті. Наукові зацікавлення викладачів об’єднані навколо 
кафедральної науково-дослідної роботи «Інформаційно-
комунікативна діяльність в умовах глобалізації:  
сучасні виклики».

До роботи круглого столу планується залучити 
представників науково-освітніх установ Болгарії, Польщі, 
Словаччини, а також вітчизняних вишів.  Проблематика 
питань передбачає участь колег з інших інститутів ДУТ, 
які беруть безпосередню участь у навчальному процесі.
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТОЛУБКО 
Володимир 
Борисович

Ректор Державного університету 
телекомунікацій, доктор технічних наук, 
професор, заслужений працівник освіти України

БЕРКМАН 
Любов Наумівна

Проректор з науково-педагогічної роботи 
Державного університету телекомунікацій, 
доктор технічних наук, професор

ГУДЗЬ  
Олена Євгенівна

Директор Навчально-наукового інституту та 
менеджменту та підприємництва Державного 
університету телекомунікацій, доктор 
економічних наук

ГОМОТЮК 
Оксана 

Євгенівна

Декан соціально-гуманітарного факультету 
Західноукраїнського національного 
університету, доктор історичних наук, професор

ПЕТЬКУН 
Світлана 

Михайлівна

Завідувач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності Навчально-наукового 
інституту та менеджменту та підприємництва 
Державного університету телекомунікацій, 
кандидат філософських наук, доцент

KATRANDJIEV 
HRISTO

Ph.D. Professor, Head of Department «Marketing 
and Strategic Planning» at University of National 
and World Economy (Bulgaria)

ЗЛЕНКО  
Алла Миколаївна

Завідувач кафедри документознавства 
та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» кандидат 
історичних наук, доцент
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ВСТУПНЕ СЛОВО

ПЕТЬКУН Світлана Михайлівна
кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Навчально-наукового 
інституту та менеджменту та підприємництва Державного університету 
телекомунікацій

НАУКОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

СЕКЦІЯ 1 

КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЛОВОМУ 
ТА СОЦІАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Керівник секції: 
Шеремета О. М., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій, кандидат історичних наук, доцент

Учасники секції:
Hristo Katrandjiev, Ph.D. Professor, Head of Department «Marketing and 
Strategic Planning» at University of National and World Economy (Bulgaria).
Virtual reality as a distance learning technology

Ewa Pancer-Cybulska, Dr. hab., professor of UE, head of Department 
of Economic Policy and European Regional Studies, Wroclaw University 
of Economics, Wroclaw, (Poland).
Information and social media as the driving force of the largest corporations 
in the world

Довжук І. В., доктор історичних наук, професор кафедри 
документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди».
Міжнародне законодавство в галузі інформаційної культури:  
/деякі аспекти питання
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Патряк О. М., кандидат економічних доцент, доцент кафедри 
інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського 
національного університету
Крос-культурні аспекти ведення бізнесу

Пенцак П. В., викладач кафедри водіння бойових машин та автомобілів, 
Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, 
Львів
Інфокомунікації в контексті формування сучасної культури 
військовослужбовця

Сенчило-Татліліоґлу Н.О., кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови та культури Національного авіаційного 
університету
Соціальні комунікації в мас-медійному дискурсі

Стефанишин О. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнський 
національний університет
Комунікативні технології в івент-менеджменті

Шеремета О. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій
Сучасні проблеми соціальних комунікацій 

СЕКЦІЯ 2 
КОМУНІКАТИВНІ МЕТОДИКИ В ОСВІТІ

Керівник секції: 
Сидоренко Т. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій
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Учасники секції:
Іващенко А. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 
Сковороди».
Комунікативні цифрові інструменти в позааудиторній роботі закладу 
вищої освіти підчас пандемії

Кучера Т. М., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 
соціології, Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана
Комунікативні методики в контексті безперервної освіти

Машкова І. М., кандидат педагогічних наук., доцент; кафедри іноземних мов, 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Бєлякова О. В., старший викладач кафедри іноземних мов, Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Комунікативно-орієнтоване викладання іноземних мов в сучасних 
умовах змішаного навчання

Овсієнко А. С., викладач кафедри документознавства та методики 
навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет іменні Григорія Сковороди»
Соціальні мережі Інтернет як засіб комунікації в педагогічній діяльності

Орендарчук Г.О., кандидат філософських наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій
Смарт-освіта як освітня парадигма: перспективи та недоліки

Сібрук А. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
мови та культури Національного авіаційного університету 
Місце соціальних мереж у закладах вищої технічної освіти України

Сидоренко Т. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій
Інформаційна освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
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Стецик Х. М., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
української мови та культури Національного авіаційного університету
Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання

Тинний В. І., кандидат педагогічних наук, доцент; 
Бергер Л. С., старший викладач кафедри іноземних мов, Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в контексті 
комунікативного підходу до вивчення іноземних мов

СЕКЦІЯ 3  
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Керівник секції: 
Яременко С. А., доцент кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності Державного університету телекомунікацій, кандидат 
філологічних наук, доцент

Учасники секції:
Мелещенко Т. В., кандидат історичних наук, доцент, декан історичного 
факультету Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова
Зміцнення засад громадянського суспільства у фокусі комунікативної 
політики європейських країн

Пилипенко Л.В., старший викладач кафедри джерелознавства та 
спеціальних історичних дисциплін Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова;
Стоян Т.А., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних та регіональних студій Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова
Комунікативні ініціативи ЄС: регіональні особливості реалізації

Біловус Л., Яблонська Н., кандидат філологічних наук, доктор 
історичних наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної 
діяльності Західноукраїнського національного університету
Невербальна реклама в системі оціальних комунікацій
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Мірошніченко Д. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет  
імені Григорія Сковороди» 
Соціально-комунікаційна діяльність у глобальному інформаційному 
процесі

Недошитко І. Р., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнський 
національний університет
Інформаційні технології як засіб комунікації

Петькун С. М., кандидат філософських наук, доцент, завідувач  
кафедри документознавства та інформаційної діяльності  
Навчально- наукового інституту менеджменту та підприємництва 
Державного університету телекомунікацій
Особливості соціокультурного аналізу соціальних комунікацій

Дзюбленко І. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
міжнародних та регіональних студій Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова
Популяризація культурної спадщини ЮНЕСКО як напрямок 
комунікативних ініціатив ЄС

Тимченко Р. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет іменні Григорія 
Сковороди»
Соціальні комунікації у системі сучасного інформаційного суспільства

Литвинська С. В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри української мови та культури Національного авіаційного 
університету

Роль соціальних комунікацій у розвитку інформаційної культури 
суспільства 
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Климова К. І., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій, кандидат історичних наук, доцент
Спеціальні системи документації та спеціальні види документації: 
структура та зміст навчальних дисциплін

Шимченко Л. А., кандидат філософських наук, доцент кафедри 
документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет  
імені Григорія Сковороди».
Європейські практики цифровізації соціальних комунікацій:  
досвід для України

Яременко С. А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій
Блогосфера як інструмент соціальних комунікацій

СЕКЦІЯ 4  
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МЕДІА-КОМУНІКАЦІЙ

Керівник секції: 
Січкаренко Г. Г., доктор історичних наук, професор кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій

Учасники секції:
Хітов Мітко, доктор економіки, кафедра маркетингу і стратегічного 
планування Університету національного і світового господарства 
(Болгарія).
Противоречивая роль социальных медиа в новой дигитальной эре

Стоян Т. А., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних та регіональних студій Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова
Інформаційна та комунікативна політика ЄС: історія та практика
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Ісайкіна О. Д., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет  
імені Григорія Сковороди» 
Персональний брендинг у медіакомунікації

Навальна М.І., доктор філологічних наук, професор кафедри 
документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет  
іменні Григорія Сковороди»

Функціонування запозиченої медіалексики в сучасних українських 
інтернет-виданнях.

Січкаренко Г. Г., доктор історичних наук, професор кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій

Інформаційний моніторинг: завдання та функції

Богатирчук К. О., кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри міжнародних та регіональних студій Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Роль соціальних медіа в просуванні цифрової дипломатії в Україні

Красножон Н. Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди»

Медіакомунікаційне українсько-латвійське співробітництво  
в боротьбі із російською пропагандою в умовах збройної агресії Росії 
проти України (2014-2021 рр.)

Качмала В. І., кандидат історичних наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій

Інформаційне обслуговування як соціально-комунікаційний процес
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СЕКЦІЯ 5  
ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Керівник секції: 
Зленко А. М., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет  
імені Григорія Сковороди»

Учасники секції:
Зленко А. М., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет  
імені Григорія Сковороди» 
Документно-інформаційні комунікації у сучасному соціокультурному 
просторі: проблеми та перспективи

Довбищенко М. В., доктор історичних наук, професор кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій 
Вчення Католицької церкви про соціальні комунікації та його вплив  
на діяльність українського греко-католицького духовенства  
в 1930-ті рр.

Ігнатенко М. М., доктор історичних наук, завідувач-професор кафедри 
загальної історії, правознавства і методик навчання Університету 
Григорія Сковороди в Переяславі; 
Ткаченко Т. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної 
історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі
Комунікація студентів під час занять з історії у закладах вищої освіти України

Гопка Л. С., викладач кафедри міжнародних та регіональних студій 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Формування спільного інформаційного простору ЄС та його вплив 
на сферу інтелектуальної власності
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Стороженко Л. Г., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Навчально- наукового 
інституту менеджменту
Smart mobs: наслідки поширення інформаційно-комунікаційних 
технологій

Добровольська Л. А., старший викладач кафедри української мови 
та культури Національного авіаційного університету
Практика медіа-комунікацій і профорієнтаційна робота

Дячук Т., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
та культури Національного авіаційного університету
Специфіка родовидових відношень у термінополі «безпека авіації»

Дубовик Н. А., кандидат політичних наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Державного 
університету телекомунікацій
Невербальна комунікація у етиці ділових переговорів

Непорожня Г. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної 
історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі; 

Бурлака Д. М., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 
загальної історії, правознавства і методик навчання Університету 
Григорія Сковороди в Переяславі.
Мультимедійна презентація у якості наочності під час вивчення тем 
з історії у середній школі
 
Ткаченко О. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної 
історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі; 
Грукач В. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальної 
історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі.
Мультимедійна презентація у якості наочності під час вивчення тем 
з історії у вищій школі
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Сіропол В. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної 
історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі; 
Лисенко А. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної 
історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі
Архівні матеріали та їх місце у вивченні проблем Другої світової війни
 

Костенко О. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної 
історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі; 
Коцур Р. В., кандидат історичних наук, викладач кафедри загальної 
історії, правознавства і методик навчання Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі
Архівні матеріали у вивчені трагедії Бабиного Яру

СЛОВО МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Андросова К., студентка I курсу,  
Державний університет телекомунікацій
Впровадження та перспективи електронного документообігу
Науковий керівник – Шеремета О.М., кандидат історичних наук доцент ДУТ

Бабій Д. В., магістр І курсу, Державного університету телекомунікацій
Особливості інформаційно-консалтингових послуг: міжнародний  
та вітчизняний досвід

Бєлєнька П. І., студентка ІІІ  курсу, факультету Економічних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»  
Сучасні технології внутрішньої комунікації компанії

Бондаренко М. О. , магістр І курсу,  
Державного університету телекомунікацій
Інформаційна культура як невід’ємна складова  
корпоративної культури



14
Василенко М. О., студентка IV курсу історичного факультету 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Роль масмедіа та соціальних мереж у формуванні екологічно-свідомого 
громадянина України

Годзь В. А., магістр І курсу, Державного університету телекомунікацій
Інформаційні потреби та інтереси органів публічної адміністрації

Качмала О. В., студентка ІV курсу, Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кафедра кібербезпеки
Захист інформації в інформаційних установах України

Кирилюк Т., Дмитришин Т. Західноукраїнський національний 
університет
Роль соціальних медіа в умовах пандемії
Науковий керівник – Щербяк Ю.А., доктор пед. наук, професор.

Кузьменко В. Ю. Навчальний заклад: Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Спеціальність: Міжнародне право, 3 курс 
«Глобалізація в умовах пост-коронокризового становища»

Сивоголовко К., студентка I курсу,  
Державний університет телекомунікацій
Електронний документообіг в розвитку взаємодії держави і громадян
Науковий керівник – Шеремета О., доцент Державного університету 
телекомунікацій, кандидат історичних наук

Мандрик П. П., магістр І курсу,  
Державного університету телекомунікацій
Чинники створення ефективного інформаційного середовища компанії

Палажченко О. Є., магістр І курсу,  
Державного університету телекомунікацій
Сучасне документознавство: проблеми та перспективи
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Палій Ю. М.,  магістр І курсу, Державного університету телекомунікацій
Цифрова комунікація та проблеми інтелектуальної власності

Петренко М. О., студент ІІ курсу,  
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
Інформаційна безпека в дипломатичній практиці 

Присяжнюк Д. О., магістр І курсу,  
Державного університету телекомунікацій
Інформаційні технології як складова іміджу ЗВО

Пугіна А. C., магістр ІІ курсу, Державний університет телекомунікацій
Сучасні підходи до розвитку телекомунікаційних мереж на базі концепції SDN

Шеремета О. О., магістр І курсу,  
Національний авіаційний університет, кафедра маркетингу.
Інтернет та інтернет-технології у бізнесі 

Цапко Є. Є., магістр І курсу, Державного університету телекомунікацій
Архівознавство в добу інформаційно-комунікаційних технологій

Чечель М. О., магістр І курсу, Державного університету телекомунікацій
Роль реклами в комунікаційному процесі

Хамуляк О., Гурзель В. Західноукраїнський національний університет
Вплив карантинного періоду на соціальні мережі на ЗМІ
Науковий керівник – Щербяк Ю. А., доктор пед. наук, професор.

Ярошевська Л. В., магістр І курсу,  
Державного університету телекомунікацій
Іміджева складова інформаційних установ
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УПОРЯДНИКИ ТА КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Шеремета Оксана Михайлівна 
кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності ДУТ

Зленко Алла Миколаївна 
кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди»

Ісайкіна Олена Дмитрівна 
кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди»

ОРГКОМІТЕТ 

03058 Київ,  вул. Солом’янська, 7, каб. 519   
(кафедра документознавства та інформаційної діяльності);  
телефони: (044)249-25-91,  (097)211-40-32


