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ПРОГРАМА 

 

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

План заходів 

Декади студентської науки 

 

Дата, час, 

аудиторія 
Заходи Декади студентської науки 

13-23.03.2017 Засідання наукових товариств 

15.03.2017 

ауд. 204 

16:00 

Засідання дискусійного клубу «Виклики ХХІ ст.» 

Відповідальний: кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики Гаврилова Н.В. 

16.03.2017 

ауд. 214 

12:40 

Відкрите засідання наукового товариства «Філософські студії» 

Відповідальний: кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії 

та соціології Цибулько О.С. 

17.03.2017 

ауд. 108 

14:40 

Спільне засідання наукових товариств «Парадигма» та «Контент» 

Відповідальні: кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 

культурології та інформаційної діяльності Кудлай В.О., аспірантка 

спеціальності 26.00.01 «Теорія та історія культури» Демідко О.О. 

18.03.2017 

ауд. 212 

12:40 

Спільне засідання студентського історичного товариства та 

археологічного товариства 

Відповідальні: доктор історичних наук, професор Романцов В.М., 

ст. викладач кафедри історичних дисциплін Забавін В.О. 

23.03.2017  

ауд. 209 

9:30 

Пленарне засідання 

23.03.2017 

11.00 

Робота секцій 

23.03.2017 

ауд. 209 

12:50 

Підсумкове пленарне засідання 
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Робота секцій 

Дата, час, 

аудиторія 
Назва секції Декади студентської науки 

23.03.2017,  

11:00, ауд. 210 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ 

ІСТОРІЇ 

23.03.2017,  

11:00, ауд. 210А 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАДАЗОВ’Я 

23.03.2017 

11:00, ауд.216 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА 

ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

23.03.2017 

11:00, ауд.204 

СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

23.03.2017 

11:00, ауд.205а 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ 

23.03.2017 

11:00, ауд. 108 

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ 

23.03.2017 

11:00, ауд. 209 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

23.03.2017 

11:00, ауд. 109 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

23.03.2017  

11:00, ауд. 209а 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 

23.03.2017  

12:00, ауд. 209а 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТОЛОГІЇ: TRUMРASTING 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

23.03.2017, ауд. 209 

 

І. Відкриття декади студентської науки на факультеті. Вітальне слово декана 

факультету В.Ф. Лисак  

ІІ. Доповіді студентів. 

1. Тема доповіді – «Грецьке селище Мангуш у революційну добу 1917-1918 рр.». 

Доповідач: Харахурсах Владислав Ельмарович (спеціальності «Історія», 4 курс). 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін С.С. Арабаджи 

2. Тема доповіді – «Міграція населення на південно-східній Україні в період ведення 

військових дій 2014-2016 рр.»  

Доповідач: Ляшенко Аліна Юріївна (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики І.С. Пономарьова 

3. Тема доповіді – «Бібліотечні справа, діяльність, практика: до проблеми визначення 

понять» 

Доповідач: Дейниченко Олена Василівна (спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к. філос. н., доцент кафедри культурології та інформаційної 

діяльності С.В. Янковський 

4. Тема доповіді – «Особливості соціалізації студентів першого курсу вищих 

навчальних закладів» 

Доповідач: Сапаров Микола Олексійович (спеціальність «Соціологія», 1 курс) 

Науковий керівник: к. соц. н., доцент кафедри філософії та соціології О.А. Ташкінова 

ІІІ. Обговорення доповідей. 
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РОБОТА СЕКЦІЙ 

Секція «Актуальні проблеми історії України та всесвітньої історії» 

 

Керівник секції: Папазова Анжела Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історичних дисциплін. 

Секретар: Пандазі Анастасія Володимирівна, студентка 3 курсу спеціальності «Історія». 

 

1. Тема доповіді – «Освітні ініціативи Римо-католицької церкви на території Правобережної 

України у першій половині ХІХ століття». 

Доповідач: Гузь Антон Миколайович (спеціальність «Історія», 3 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін В.С. Волониць 

2. Тема доповіді – «Внесок М. В. Лисенка в громадівському русі». 

Доповідач: Копенський Микита В’ячеславович (спеціальність «Історія», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін Н.І. Романцова 

3. Тема доповіді – «Культурно-просвітницька діяльність товариства «Сокіл». 

Доповідач: Лiтвiнова Олена Сергіївна (спеціальність «Історія», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін Н.І. Романцова  

4. Тема доповіді – «Відносини у сфері землеволодіння в Османській імперії у ХІV – ХVІ ст.». 

Доповідач: Пандазі Анастасія Володимирівна (спеціальність «Історія», 3 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін А.В. Папазова 

5. Тема доповіді – «Реформаторська діяльність Петра Могили». 

Доповідач: Ридман Діана Олександрівна (спеціальність «Історія», 3 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін Н.І. Романцова 

6. Тема доповіді – «Скіфи на території України за описом давньогрецької Геродотової «Історії». 

Доповідач: Романенко Анастасія Олександрівна (спеціальність «Історія та археологія», 1 курс) 

Науковий керівник: старший викладач кафедри історичних дисциплін В.О. Забавін 

7. Тема доповіді – «Бенджамін Франклін – вчений». 

Доповідач: Самойленко Антон Володимирович (спеціальність «Історія», 3 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін Н.І. Романцова 

8. Тема доповіді – «Передумови виникнення Просвітництва у Франції». 

Доповідач: Сегеда Данило Андрійович (спеціальність «Історія», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін А.В. Папазова 

9. Тема доповіді – «Вплив ідей Реформації на суспільно-політичну думку польської шляхти в 

XVI ст.». 

Доповідач: Терендій Тетяна Василівна (спеціальність «Історія», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін А.В. Папазова 

10. Тема доповіді – «Єзуїтська ідея унії церков для східнослов’янського регіону». 

Доповідач: Чиканенко Дар’я Сергіївна (спеціальність «Історія», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін А.В. Папазова 

11. Тема доповіді – «Інститут мирових посередників: історіографія питання» 

Доповідач: Шаргородський Володимир Васильович (спеціальність «Історія», 3 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін Ю.В. Коробка  

12. Тема доповіді – «Роль гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного у захисті Української 

православної церкви на початку ХVІІ століття». 

Доповідач: Щекутьєв Олександр Миколайович (спеціальність «Історія», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін Н.І. Романцова 
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Секція «Історія українського Надазов’я» 

 

Керівник секції: Новікова Світлана Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історичних дисциплін. 

Секретар: Орос Вікторія Андріївна, студентка 3 курсу спеціальності «Історія». 

 

1. Тема доповіді – «Василь Варганов в революційних подіях 1917 р. в Маріуполі» 

Доповідач: Бездудний Іван Євгенович (спеціальність «Історія», 2 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін Н.І. Романцова 

2. Тема доповіді – «Дослідження археологічної експедиції МДУ у польовий сезон 2016 р.». 

Доповідач: Бородай Марк Едуардович (спеціальність «Історія», 4 курс) 

Науковий керівник: старший викладач кафедри історичних дисциплін В.О. Забавін 

3. Тема доповіді – «Історія розвитку початкової освіти в Маріупольському повіті наприкінці 

ХІХ – початку ХХ ст. у джерелах» 

Доповідач: Комірна Анастасія Андріївна (спеціальність «Історія», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін С.С. Арабаджи 

4. Тема доповіді – «Весільні традиції греків північного Приазов’я (кінець XVIII – перша пол. XIX ст.)». 

Доповідач: Литвиненко Катерина Дмитрівна (спеціальність «Історія», 3 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін А.В. Папазова 

5. Тема доповіді – «Становлення та розвиток Маріупольської Олександрівськові чоловічої 

гімназії в останній чверті XIX – на початку XX ст.». 

Доповідач: Орос Вікторія Андріївна (спеціальність «Історія», 3 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін С.В. Новікова  

6. Тема доповіді – «Діяльність Маріупольської повітової земської управи у справах допомоги 

постраждалим від нещасних випадків» 

Доповідач: Сапожніков Павло Геннадійович (спеціальність «Історія», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін С.С. Арабаджи 

7. Тема доповіді – «Грецьке селище Мангуш у революційну добу 1917-1918 рр.». 

Доповідач: Харахурсах Владислав Ельмарович (спеціальність «Історія», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін С.С. Арабаджи 

 

Секція «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики» 

 

Керівник секції: Рябінін Євген Вадимович, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Секретар секції: Рабчевська Олександра Сергіївна, студентка 3 курсу спеціальності 

«Міжнародні відносини». 

 

1. Тема доповіді – «Перспективи участі Венесуели в інтеграційних процесах у Латинській Америці» 

Доповідач: Авер’янов Андрій Андрійович (спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Ю.В. Константинова 

2. Тема доповіді – «Концептуальні підходи до визначення поняття «Політична соціалізація» 

Доповідач: Алексєєва Дар’я Олександрівна (спеціальність «Політологія», 2 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н., старший викладач кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики А.В. Трофименко 

3. Тема доповіді – «Влияние Китая на развитие БРИКС» 

Доповідач: Альошина Марія Сергіївна (спеціальність «Міжнародні відносини», 3 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики Є.В. Рябінін  
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4. Тема доповіді – «Динаміка відносин Йорданії та США» 

Доповідач: Аль-Хурані Інтісар Басем Мухаммед (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики М.В. Булик 

5. Тема доповіді – «Фактор «культурної дипломатії» як основний інструмент зовнішньої 

політики США» 

Доповідач: Бирдіна Анастасія Сергіївна (спеціальність «Міжнародні відносини», 3 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Н.В. Гаврилова  

6. Тема доповіді – «Політика Туреччини стосовно Української кризи»  

Доповідач: Бурда Валерія Олексіївна (спеціальність «Міжнародні відносини», 2 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н., асистент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики М.А. Свєтлакова 

7. Тема доповіді – «Південно-Африканська регіон у зовнішній політиці Китаю на сучасному етапі» 

Доповідач: Гаджимагомедова Анастасія Муслімівна (спеціальність «Міжнародні 

відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики М.В. Булик 

8. Тема доповіді – «Інтенсифікація зовнішньої політики Франції у Середземномор’ї в 

контексті кризи в ЄС» 

Доповідач: Рабчевська Олександра Сергіївна (спеціальність «Міжнародні відносини», 3 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики О.Л. Гільченко 

9. Тема доповіді – «Формування міжнародно-правової бази україно-американських відносин 

1991-2013 рр.» 

Доповідач: Романюк Юлія Сергіївна (спеціальність «Міжнародні відносини», 2 курс) 

Науковий керівник: к.і.н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Н.В. Гаврилова  

10. Тема доповіді – «Внешняя политика Японии в конце XIX начале XX вв.» 

Доповідач: Тарраф Сулєйман Таммамович (спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», 1 курс) 

Науковий керівник: д.і.н, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики В.Ф. Лисак 

11. Тема доповіді – «Особливості сучасних політичних еліт»  

Доповідач: Чульська Катерина Олексіївна (спеціальність «Політологія», 1 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики О.Л. Гільченко 

12. Тема доповіді – «Холодна війна» в контексті сучасних міжнародних відносин»  

Доповідач: Шварц Ганна Олександрівна (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Н.В. Гаврилова 

 

Секція «Сучасні міграційні процеси» 

 

Керівник секції: Пономарьова Ірина Семенівна, доктор історичних наук, професор 

кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Секретар секції: Шаповал Ксенія Сергіївна, студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародні 

відносини». 

 

1. Тема доповіді – «Міжнародна трудова міграція. Чому українці їдуть з України?»  

Доповідач: Аль-Хурані Інтісар Басем Мухаммед (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

І.С. Пономарьова 
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2. Тема доповіді – «Проблеми міграції у Франції: безробіття, тероризм»  

Доповідач: Бірінцев Володимир Олексійович (спеціальність «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

І.С. Пономарьова 

3. Тема доповіді – «Наслідки міграційної кризи в Німеччині 2015-2016 рр.»  

Доповідач: Долгов Андрій Андрійович (спеціальність «Міжнародні відносини», 2 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н., асистент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики М.А. Свєтлакова 

4. Тема доповіді – «Відносини між США та Мексикою в контексті проблеми нелегальної міграції»  

Доповідач: Клименченко Микита В’ячеславович (спеціальність «Міжнародні відносини», 3 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Ю.В. Константинова 

5. Тема доповіді – «Міграція населення на південно-східній Україні в період ведення 

військових дій 2014-2016 рр.»  

Доповідач: Ляшенко Аліна Юріївна (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

І.С. Пономарьова 

6. Тема доповіді – «Соціально-економічні особливості міграційних процесів з тимчасово 

окупованої території України» 

Доповідач: Макаренко Вадим Андрійович (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

І.С. Пономарьова 

7. Тема доповіді – «Особливості міграційних процесів в Ісламській Республіці Іран» 

Доповідач: Пелих Ганна Владиславівна (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики С.П. Пахоменко  

8. Тема доповіді – «Розробка національної стратегії України щодо внутрішньо переміщених 

осіб (досвід міжнародних організацій)» 

Доповідач: Серова Валерія Ігорівна (спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: д.політ.н., професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики К.В. Балабанов 

9. Тема доповіді – «Позиція Німеччини щодо вирішення сучасної міграційної кризи в контексті ЄС»  

Доповідач: Шаповал Ксенія Сергіївна (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики О.Л. Гільченко 

10. Тема доповіді – «Міграційна криза в Італійській Республіці на період 2016 року»  

Доповідач: Юдіна Аліна Андріївна (спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: д.і.н, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики В.Ф. Лисак 

 

Секція «Сучасні проблеми міжнародної та європейської безпеки» 

 

Керівник секції: Гаврилова Ніна Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Секретар секції: Сенатосенко Вікторія Олександрівна, студентка 1 р. н. ОС «Магістр» 

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. Тема доповіді – «Фактор фінансування Ісламської Держави в контексті Сирійського конфлікту» 

Доповідач: Бушуєв Георгій Олександрович (спеціальність «Міжнародні відносини», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Н.В. Гаврилова 
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2. Тема доповіді – «Кібербезпека як одна зі складових національної безпеки Німеччини»  

Доповідач: Вєрютіна Дар’я Миколаївна (спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к. політ. н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики О.Л. Гільченко 

3. Тема доповіді – «Сучасний стан Придністровського конфлікту»  

Доповідач: Кусса Регіна Іллівна (спеціальність «Міжнародні відносини», 2 курс) 

Науковий керівник: старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики М.В. Зіміна 

4. Тема доповіді – «Відносини України та Ізраїлю в умовах «Української кризи» 2013-

2016 рр.»  

Доповідач: Кучеренко Анастасія Вячеславівна (спеціальність «Міжнародні відносини», 

2 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н., старший викладач кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики А.В. Трофименко  

5. Тема доповіді – «Стратегічні комунікації НАТО (організаційно-структурні засади)»  

Доповідач: Ляшенко Аліна Юріївна (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики М.Т. Подибайло 

6. Тема доповіді – «Переход Украины к новой стратегии национальной безопасности» 

Доповідач: Макаренко Владислав Дмитрович (спеціальність «Міжнародні відносини», 

2 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н., асистент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики М.А. Свєтлакова 

7. Тема доповіді – «М’яка сила» як основний інструмент зовнішньої політики Бразилії» 

Доповідач: Мамикіна Марія Олегівна (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики М.В. Зіміна 

8. Тема доповіді – «Трансформація політики нейтралітету Фінляндії в умовах європейської 

кризи» 

Доповідач: Пахомов Іван Ігорович (спеціальність «Міжнародні відносини», 4 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики О.Л. Гільченко 

9. Тема доповіді – «Проблеми енергетичної безпеки в сучасній системі міжнародних 

відносин» 

Доповідач: Сенатосенко Вікторія Олександрівна (спеціальність «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Н.В. Гаврилова 

10. Тема доповіді – «Битва за Алеппо» 

Доповідач: Тарраф Альбіна Таммамівна (спеціальність «Міжнародні відносини», 3 курс) 

Науковий керівник: д.і.н, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

В.Ф. Лисак 

11. Тема доповіді – «Стратегія України з протистояння російській агресії та її економічним 

наслідкам»  

Доповідач: Цебро Сергій Олександрович (спеціальність «Міжнародні відносини», 2 курс) 

Науковий керівник: старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики М.В. Зіміна 
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Секція «Документно-інформаційне забезпечення управління» 

 

Керівник секції: Петрова Ірина Олександрівна, к.і.н., доцент кафедри культурології та 

інформаційної діяльності 

Секретар секції: Алексєєва Аліна Олександрівна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Документознавство та інформаційна діяльність» 

 

1. Тема доповіді – «Нормативно-правова база організації роботи за зверненнями громадян 

в сучасній Україні» 

Доповідач: Алексєєва Аліна Олександрівна (спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

І.О. Петрова 

2. Тема доповіді – «Сучасні методи дослідження документного потоку на прикладі 

публікацій у фахових виданнях» 

Доповідач: Боровик Юлія Ігорівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: к. н. соц. ком., доцент кафедри культурології та інформаційної 

діяльності В.О. Кудлай 

3. Тема доповіді – «Інтелектуальний доступ до документів Національного архівного фонду» 

Доповідач: Влас Анна Володимирівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності О.В. Кригіна 

4. Тема доповіді – «Інформаційна складова діяльності Центрального державного історичного 

архіву України м. Львів» 

Доповідач: Гаджи Ольга Анатоліївна (спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

Ю.М. Нікольченко 

5. Тема доповіді – «Суспільно-політичний і національний рух в Україні у другій половині 

ХIХ ст. у документах» 

Доповідач: Леонтьєва Юлія Олександрівна (спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 2 курс) 

Науковий керівник: доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

Ю.М. Нікольченко 

6. Тема доповіді – «Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні: стан вивчення проблеми» 

Доповідач: Онищенко Аліна Віталіївна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

І.О. Петрова 

7. Тема доповіді – «Інформаційний документ як результат інформаційно-аналітичної діяльності» 

Доповідач: Шейбут Вікторія Сергіївна (спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 3 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності О.С. Манякіна 

8. Тема доповіді – «Інформаційний потік з документознавства у фаховому журналі 

«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» (2010-2015рр.)» 

Доповідач: Юдіна Тетяна Ігорівна (спеціальність «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

І.О. Петрова 
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Секція «Інформаційні технології в управлінні» 

 

Керівник секції: Кригіна Ольга Валеріївна, к.і.н., доцент кафедри культурології та 

інформаційної діяльності 

Секретар секції: Новікова Євгенія Володимирівна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Документознавство та інформаційна діяльність» 

 

1. Тема доповіді – «Електронні бібліотеки: обслуговування у режимі онлайн в сучасних 

бібліотеках України» 

Доповідач: Астрашенок Маргарита Олександрівна (спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності С.Є. Орєхова 

2. Тема доповіді – «Використання Інтернет як елемента маркетингових комунікацій» 

Доповідач: Березовська Тетяна Вікторівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

С.Є. Орєхова 

3. Тема доповіді – «Програмне забезпечення електронного документообігу в організації на 

прикладі деканату історичного факультету МДУ» 

Доповідач: Білоусова Валерія Дмитрівна (спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 3 курс) 

Науковий керівник: к. пед. н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

О.А. Сивак 

4. Тема доповіді – «Характеристика нормативно-правової бази щодо регламентації процесу 

впровадження дистанційної освіти в Україні» 

Доповідач: Герасимова Ольга Володимирівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: к. і. н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності С.Є. Орєхова 

5. Тема доповіді – «Веб-сайти як засіб здійснення комунікативної діяльності бібліотек ВНЗ» 

Доповідач: Дьячкова Марина Анатоліївна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності О.С. Манякіна 

6. Тема доповіді – «Впровадження електронних інформаційних ресурсів у бібліотечну справу» 

Доповідач: Кір’якулова Тетяна Василівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к. пед. н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності О.А. Сивак 

7. Тема доповіді – «Мережеві системи управління навчанням у ВНЗ (на прикладі Moodle)» 

Доповідач: Лобанкова Євгенія Володимирівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: к. н. соц. ком., доцент кафедри культурології та інформаційної 

діяльності В.О. Кудлай 

8. Тема доповіді – «Хмарні технології електронного документообігу» 

Доповідач: Ребро Данило Леонідович (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

С.Є. Орєхова 

9. Тема доповіді – «Online-консультування громадян з використанням програми «Skype» 

Доповідач: Тімотіна Дарья Олексіївна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності І.О. Петрова 
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10. Тема доповіді – «Впровадження інформаційних технологій у практику обслуговування 

читачів» 

Доповідач: Яковенко Юлія Євгенівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к. філос. н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

С.В. Янковський 

 

Секція «Бібліотечна справа: історія, сучасність та перспективи» 

 

Керівник секції: Манякіна Олена Салаватівна, к.і.н., доцент кафедри культурології та 

інформаційної діяльності 

Секретар секції: Редкач Анастасія Володимирівна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Документознавство та інформаційна діяльність» 

 

1. Тема доповіді – «Документально-інформаційне забезпечення бібліотечної справи у 

Маріупольському державному університеті» 

Доповідач: Булгакова Наталя Олексіївна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: к. н. соц. ком., доцент кафедри культурології та інформаційної 

діяльності В.О. Кудлай 

2. Тема доповіді – «Роль мовної компетенції бібліотечного фахівця у задоволенні потреб 

читачів» 

Доповідач: Головач Валентина Володимирівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к. н. соц. ком., доцент кафедри культурології та інформаційної 

діяльності В.О. Кудлай 

3. Тема доповіді – «Бібліотечні справа, діяльність, практика: до проблеми визначення 

понять» 

Доповідач: Дейниченко Олена Василівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к. філос. н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

С.В. Янковський 

4. Тема доповіді – «Напрями діяльності Маріупольської бібліотеки-філіалу ім. М.О. Некрасова» 

Доповідач: Кіор Надія Дмитрівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к. н. мист., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

Г.І. Батичко 

5. Тема доповіді – «Обновление библиотечных фондов как условие эффективности их 

использования» 

Доповідач: Ковтуненко Наталія Олександрівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності О.С. Манякіна 

6. Тема доповіді – «Діяльність братських бібліотек в Україні в XVI–XVII ст.» 

Доповідач: Луханіна Ірина Анатоліївна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Ю.М. Нікольченко 

7. Тема доповіді – «Информационные потребности читателей НБ МГУ через призму 

статистических показателей (на примере абонемента учебной литературы)» 

Доповідач: Міліціна Лія Вікторівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності С.Є. Орєхова 
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8. Тема доповіді – «Академічна бібліотека у медіа просторі: форми комунікації та напрямки діяльності» 

Доповідач: Назар’єва Світлана Володимирівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

С.Є. Орєхова 

9. Тема доповіді – «Особливості комплектування та збереження фондів наукових бібліотек» 

Доповідач: Натяма Світлана Володимирівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник д. культ., професор кафедри культурології та інформаційної діяльності 

Ю.С. Сабадаш  

10. Тема доповіді – «Комплектування фонду Централізованої бібліотечної системи для 

дорослих м. Маріуполя» 

Доповідач: Науменко Вікторія Дмитрівна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

О.С. Манякіна 

11. Тема доповіді – «Монастирські і церковні бібліотеки часів Київської Русі» 

Доповідач: Охріменко Олена Валеріївна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

Ю.М. Нікольченко 

12. Тема доповіді – «Характеристика нормативно-правової бази діяльності бібліотек України» 

Доповідач: Редкач Анастасія Володимирівна (спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 4 курс) 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності С.Є. Орєхова 

13. Тема доповіді – «З історії публічних бібліотек України у другій половині XIX ст. - 

першому десятиріччі XX ст.» 

Доповідач: Чумакова Оксана Євгеніївна (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Ю.В. Рябуха 

 

Секція «Актуальні проблеми соціології та релігієзнавства» 

 

Керівник секції: Цибулько Ольга Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

філософії та соціології 

Секретар секції: Кондрат’єва Вікторія Дмитрівна, студентка 4 курсу спеціальності «Мова 

та література (новогрецька)» 

 

1. Тема доповіді – «Сім’я як соціальний інститут: поняття та сутність» 

Доповідач: Гречана Крістіна Олексіївна (спеціальність «Соціологія», 1 курс) 

Науковий керівник: к. соц. н., доцент кафедри філософії та соціології О.А. Ташкінова  

2. Тема доповіді – «Релігійний культ давніх греків» 

Доповідач: Кондрат’єва Вікторія Дмитрівна (спеціальність «Мова та література 

(новогрецька)», 4 курс) 

Науковий керівник: к. і. н., доцент кафедри філософії та соціології О.С. Цибулько  

3. Тема доповіді – «Особливості соціалізації студентів першого курсу вищих навчальних закладів» 

Доповідач: Сапаров Микола Олексійович (спеціальність «Соціологія», 1 курс) 

Науковий керівник: к. соц. н., доцент кафедри філософії та соціології О.А. Ташкінова 

4. Тема доповіді – «Взаємозв’язок релігії з наукою» 

Доповідач: Семенова Марія Борисівна (спеціальність «Мова та література (новогрецька)», 4 курс) 

Науковий керівник: к. і. н., доцент кафедри філософії та соціології О.С. Цибулько 
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Секція «Актуальні проблеми політології: TRUMРASTING» 

 

Керівник секції: Трима Катерина Андріївна, кандидат політичних наук, ст. викл. кафедри 

філософії та соціології 

Секретар: Пістелева Дар’я Валеріївна, студентка ОС «Магістр» спеціальності «Історія та 

археологія» 

 

1. Тема доповіді – «U.S. - Russia relationships forecasting» 

Доповідач:  Алтуніна Катерина Ігорівна (спеціальність «Англійська мова та література», 

4 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, ст. викл. кафедри філософії та соціології К.А. Трима 

2. Тема доповіді – «Trump illegal immigration forecasting» 

Доповідач: Вознюк Світлана Валеріївна (спеціальність «Німецька мова та література», 

4 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, ст. викл. кафедри філософії та соціології К.А. Трима 

3. Тема доповіді – «Перспективы Украины в эпоху Трампа» 

Доповідач: Галіцина Анастасія Олегівна (спеціальність «Новогрецька мова та література», 

3 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, ст. викл. кафедри філософії та соціології К.А. Трима 

4. Тема доповіді – «Donald Trump’s immigration policy: the wall» 

Доповідач: Чумаченко Дар’я Валеріївна (спеціальність «Переклад (англійська, 

новогрецька)», 3 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, ст. викл. кафедри філософії та соціології К.А. Трима 

5. Тема доповіді – «Obamacare changes in 2016» 

Доповідач: Харасахал Поліна Юріївна (спеціальність «Новогрецька мова та література», 

3 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, ст. викл. кафедри філософії та соціології К.А. Трима 

6. Тема доповіді – «Donald Trump and the world economy» 

Доповідач: Астрашенок Маргарита Олександрівна (спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 4 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, ст. викл. кафедри філософії та соціології К.А. Трима 

7. Тема доповіді – «Health Care Policy: Obamacare VS Trumpcare» 

Доповідач: Ангелинова Ірина Анатоліївна (спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 4 курс) 

Науковий керівник: к. політ. н, ст. викл. кафедри філософії та соціології К.А. Трима 

 

 

 


