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ПЛАН РОБОТИ
30 травня 2013 р.
9.00-21.00 Зустріч і розміщення учасників, гостей семінару. Знайомство учасників, гостей
семінару з університетом і Києвом
31 травня 2013 р.
9.00-9.40 Реєстрація учасників і гостей семінару (вул. Щорса, 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» (К., 2013, вип. 7)
17.30-17.45 Урочисте закриття семінару. Ухвалення резолюції семінару
17.45-19.00 Культурна програма. Фуршет
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Регламент роботи
Доповіді на пленарних засіданнях
– до 15 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
Сергій Безклубенко (Київ, Україна)
Антоніна Гурбанська (Київ, Україна)
Вступне слово
Круглий стіл «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань:
сучасний стан і перспективи розвитку»
Модератор: Валентина Бездрабко
Секретар: Олена Коляда
Доповіді
Галина Швецова-Водка (Рівне, Україна)
Термінологічні проблеми бібліології
Євгеній Плешкевич (Москва, Росія)
Периодизация историографии российского делопроизводства в XVIII – первая треть
XX столетия
Сергій Кулешов, Віта Бойко (Київ, Україна)
Основні напрями дослідження уніфікації галузевої документації в Україні
Михайло Слободяник (Київ, Україна)
Формування концептуальних засад сучасного документознавства
Надія Стрішенець (Київ, Україна)
Особливості термінології нового стандарту каталогізації «Опис та доступ до ресурсу»
(«Resource Description and Access»)
Михайло Гінзбург (Харків, Україна)
Термінологічне забезпечення керування документацією в інтегрованій системі керування
якістю, екологічного керування та керування безпекою праці
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Секція 1
Доповіді
Модератор: Катерина Климова
Секретар: Ліна Стороженко
Юрій Нестерович (Мінськ, Білорусь)
Предпосылки формирования терминосистемы археографии, документоведения и
интерференция понятий
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Оксана Гомотюк (Тернопіль, Україна)
Про «музеєзнавство» в документознавстві, або Перспективи інформаційного аналітика
Валентина Бездрабко (Київ, Україна)
Термінологія керування документаційними процесами: входження іншомовних термінів у
вітчизняний науковий простір
Оксана Тур (Кременчук, Украйна)
Поняття уніфікації термінології в документознавчій доктрині
В’ячеслав Кудлай (Маріуполь, Україна)
Термінологія системи керування документаційними процесами в контексті стандартів ISO
серії 30300
Галина Сілкова (Рівне, Україна)
Наукові студії з теорії та методики інформаційно-аналітичної діяльності як чинник
формування навчальної дисципліни
Повідомлення
Катерина Селіверстова (Київ, Україна)
Особливості методики підготовки перекладного термінологічного словника
Леся Біловус (Тернопіль, Україна)
Інформаційний простір: термінологічні пошуки та реалії сьогодення
Неля Бойчук (Київ, Україна)
Архівознавчі термінологічні студії в Україні (1920- 1930-х рр.)
Світлана Зозуля (Київ, Україна)
Українське словникарство: лексикографічний досвід у Державній науково-педагогічній
бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського
Інга Башкова (Сімферополь, Україна)
Термінологія діловодства XIX ст. (на прикладі документів Канцелярії таврійського
губернатора)
Наталія Панчук (Київ, Україна)
Термінологічні студії Г.М. Швецової-Водки
Дмитро Карпюк (Рівне, Україна)
Мережевий документ як об’єкт термінологічних пошуків
Олена Дроздова (Полтава, Україна)
Стандартизація та уніфікація торговельної документації (на прикладі розгляду технічних
умов)
Секція 2
Модератор: Лариса Грінберг
Секретар: Катерина Єпіхіна
Доповіді
Галина Гордіенко (Київ, Україна)
Термінологічні аспекти теорії текстотворення службових
управлінських документів
Світлана Литвинська (Київ, Україна)
Перспективні напрями розвитку української документознавчої термінології
Сергій Силков (Мінськ, Білорусь)
Accessability and préservation of the rétrospective documentary information in the archives of
electronic documents and information resources in Belarus
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Марина Костенко (Рівне, Україна)
Регіональні документні ресурси з художньої культури і мистецтва як складова сучасного
інформаційного середовища
Оксана Збанацька, Вікторія Микитенко (Київ, Україна)
Страховий фонд документації України: історія та напрями створення
Вікторія Добровольська (Київ, Україна)
Керування документацією: теоретико-методологічні засади дослідження
Юрій Ковтанюк (Київ, Україна)
Термінологія документознавства й архівознавства у контексті автоматизації
документаційних процесів
Повідомлення
Алла Ліпінська (Київ, Україна)
Особливості термінології інформаційної діяльності в українському науковому просторі
Ліна Стороженко (Київ, Україна)
Строфіка та стиль: співвідношення понять
Василь Ясьмо (Рівне, Україна)
Теоретичні аспекти сучасного патентознавства як науки про патентні документи
Тарас Купрунець (Київ, Україна)
Електронний інформаційний ресурс із позицій документознавства та архівної справи
Олена Постельжук (Рівне, Україна)
Термінологічні аспекти новітніх видів інформаційно-аналітичної продукції бібліотек
Любов Бондарева (Київ, Україна)
Документознавство й ділова комунікація
Зоя Романуха (Рівне, Україна)
«Інформаційна робота бібліотеки» та «інформаційне обслуговування термінологічний підхід
Віталій Радзієвський (Київ, Україна)
Про термінологічні колізії теорії субкультури
Презентація
Збірка наукових праць
«Термінологія документознавства та суміжних галузей знань»
(К., 2013, вип, 7)
Урочисте закриття семінару
Михайло Поплавський (Київ, Україна)
Заключне слово
Підбиття підсумків роботи семінару. Ухвалення резолюції семінару.

