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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
до участі у І-й Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

27.10.2022 
«ІНФОРМОЛОГІЧНІ, ДОКУМЕНТОЗНАВЧІ, БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ 

ТА АРХІВОЗНАВЧІ СТУДІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» 
 

Відкриття конференції відбудеться 27 жовтня 2022 року об 11:00 на факультеті філології 
та масових комунікацій Маріупольського державного університету. 
 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Актуальні проблеми інформології, документознавства, бібліотекознавства 

та архівознавства в сучасному світі; 
2. Інформаційні технології та інтернет ресурси у діяльності сучасних інформаційних 

агенцій, бібліотек, архівів та служб діловодства установ; 
3. Підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи, культурології, 

філології, журналістики та інших дотичних до соціальних комунікацій спеціальностей; 
4. Проблеми формування та зберігання документних фондів установ; 
5. Особливості інформаційної та документознавчої діяльності; 
6. Менеджмент та маркетинг у соціальних комунікаціях. 

 
Робочі мови конференції: українська, англійська, французька, німецька, італійська, польська, 
новогрецька, татарська. 
Умови подання матеріалів до публікації: тези доповідей просимо надати до 14.10.2022 на 
email ia@mdu.in.ua (у темі листа вказати «конференція ІДБАС МДУ 2022»). До тез 
обов’язково додаються: копія/скріншот підтвердження оплати оргвнеску, заявка-анкета. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Булатова О. В., доктор економічних наук, професор, перший проректор МДУ, голова 
оргкомітету 
Безчотнікова С. В., доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології та масових 
комунікацій МДУ, заступник голови оргкомітету 
Кудлай В. О., кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри інформаційної 
діяльності МДУ, голова робочої групи оргкомітету 
Сабадаш Ю. С., доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології МДУ, голова 
громадської організації «Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя», член оргкомітету 
Федотова О. О., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
інформаційної діяльності, член оргкомітету 
Петрова І. О. доцент, к.і.н., доцент кафедри інформаційної діяльності МДУ, член оргкомітету 

mailto:ia@mdu.in.ua


Трима Д. В., директор департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської 
ради, член оргкомітету 
Василенко Ю. С., директор комунального закладу культури «Донецька обласна наукова дитяча 
бібліотека», член оргкомітету 
Виткалов В. Г., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри культурології та 
музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету, член оргкомітету 
Герчанівська П. Е., доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології та 
інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, член 
оргкомітету 
Гріва Е., професор прикладної лінгвістики, Департамент початкової освіти, Університет 
Західної Македонії, член оргкомітету 
Лісогор В. О., директор комунальної установи «Міська централізована бібліотечна система», 
член оргкомітету. 
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСНИКА 
(заповнюється повністю, без скорочень) 

Прізвище, ім’я, по батькові автора 
(якщо авторів кілька – вказати кожного 
повністю) 

 

Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи  
Місце навчання 
(тільки для студентів) 

 

Освітній ступінь  
Звання  
Посада  
Назва спеціальності, курс 
(тільки для студентів) 

 

Тема доповіді українською мовою  
Контактний телефон   
Е-mail  
Форма участі у конференції 
(очна або заочна) 

 

Тематичний напрямок (Секція)  
Публікація матеріалів: 
PDF, друкований примірник 
(якщо бажаєте замовити збірник у 
друкованому вигляді (за додаткову плату) 
вкажіть «ДРУК», якщо піклуєтеся про 
довкілля та екобезпеку світу - «PDF»). 

 

У разі замовлення друкованої збірки 
вкажіть відділення Нової пошти і телефон 

 

  



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
 
1. Оформлення тез доповідей: 

• обсяг до 3 сторінок 
• формат А4; 
• поля по 2 см; 
• шрифт Times New Roman, 12 
• інтервал 1 
• сторінки не нумерувати 

2. Заголовки: 
Перший рядок (рівняння з правого краю) – прізвище, ім’я, по батькові. 
Другий рядок (рівняння з правого краю) – курс, спеціальність. 
Третій рядок (рівняння з правого краю) – назва ЗВО. 
Четвертий рядок (рівняння центр) – прописними літерами напівжирним шрифтом тема 

доповіді. 
П’ятий рядок пробіл. 
Шостий рядок з абзацного відступу 1, 3 починається текст доповіді. 
Після тексту доповіді (без пробілів) слово «Література» (слово література із прописної 

(великої) літери, розташовується по центру. 
Посилання на літературу в тексті доповіді подаються за таким зразком: 
[7, с. 123], де «7» –- номер джерела за списком, «с.» – скорочення слова сторінка, 123 – 

номер сторінки. 
Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 

9, с. 48; 11, с. 257]. 
Нагадування про дотримання принципів академічної доброчесності: 
Тези доповіді фіксують науковий пріоритет автора, містять матеріали, не викладені в 

інших публікаціях 
Організаційний внесок з отриманням матеріалів конференції у форматі PDF - 70 грн. 
Додатково: 
сертифікат учасника конференції у pdf – безкоштовно. 
за окремим замовленням отримання друкованого примірника матеріалів конференції - 

250 грн. 
Учасникам конференції присуджуються подяки, дипломи, грамоти. 
Організаційний внесок не включає вартість пересилання друкованого сертифіката 

учасника або друкованого примірника тез доповідей. 
Всі витрати, пов’язані із участю в роботі конференції здійснюються учасником 

конференції особисто. 
 
З питань звертатися до оргкомітету за тел. (097)372-91-28 (Viber/Telegram/WhatsApp) 
 

Банківські реквізити Маріупольського державного університету  
для перерахунку організаційного внеску учасника конференції: 

Рахунок IBAN: UA068201720313271010201008203 
Банк: ДКСУ м. Київ 
ЄДРПОУ: 26593428 
Обов’язково вказати призначення платежу «ІДБАС МДУ 2022», власне ім’я та прізвище 
учасника. 


