
ЗВІТ 

кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи 

 

м. Кропивницький       13 травня 2020 рік 

 

В рамках «Дня науки – 2020» 13 травня 2020 року на базі кафедри 

суспільних наук, інформаційної та архівної справи ЦНТУ було проведено І 

Міжнародну наукову конференцію «ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ, 

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА: АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ».  

Співорганізатори конференції:  

Міністерство освіти і науки України, Центральноукраїнський 

національний технічний університет, кафедра суспільних наук, інформаційної 

та архівної справи ЦНТУ, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 

кафедра новітньої загальної історії Університету в Білостоку (Білосток, 

Республіка Польща), Музей Кароля І (Браїла, Румунія), Кагульський 

державний університет ім. Б. П. Хашдеу (Молдова), Державний архів 

Кіровоградської області, Кіровоградська обласна організація національної 

спілки краєзнавців України. 

В межах конференції працювало три секції:  

– Секція І. ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ (модератор секції – доктор 

історичних наук, професор Світлана Орлик). 

– Секція ІІ. ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА 

(модератор секції – кандидат філологічних наук, доцент Людмила 

Глєбова). 

– Секція ІІІ. ОСВІТНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ (модератор секції – кандидат педагогічних наук, доцент 

Вікторія Барабаш). 

У конференції взяло участь 74 особи, з них науковці та здобувачі вищої 

освіти із зарубіжних країн – 6 осіб (Республіки Польщі, Румунії, Молдови, 

Узбекистану, Туркменістану); науковці з України – 68 осіб (Україна 

представлена містами Кропивницький, Київ, Ізмаїл, Тернопіль, Переяслав, 

Одеса). 

Серед учасників конференції: 15 докторів наук, 21 кандидат наук, 8 

аспірантів, 18 студентів.  

Конференція пройшла на високому науковому рівні. Безумовно, наукові 

заходи такого рівня сприяють поглибленню співпраці зарубіжних фахівців із 

фахівцями з різних регіонів України і стимулюють посилення інтересу 

здобувачів вищої освіти до наукових пошуків. 

За результатами проведення конференції ухвалено рішення відзначити 

грамотами: 



1). модератора І секції, доктора історичних наук, професора Світлану 

Орлик; 

2) модератора ІІ секції, кандидата філологічних наук, доцента Людмилу 

Глєбову); 

3) модератора ІІІ секції, кандидата педагогічних наук, доцента Вікторію 

Барабаш); 

4) доктора історичних наук, професора Сергія Кулешова; 

5) студента групи ІС 19 Олексія Кошового; 

6)студентку групи АГ 19 Анжеліку Марченко; 

7) студентку групи МЕ 18 Розай Кличеву; 

8) студентку групи ІС 19м Анну Лузанову. 

Організаторами конференції рекомендовано до друку збірник тез 

науковців, аспірантів, галузевих фахівців та здобувачів вищої освіти. 

 

 

 

Голова 

організаційного комітету, 

завідувач кафедри  

суспільних наук, 

інформаційної та  

архівної справи, 

професор        Василь ОРЛИК 

 

 

Секретар 

доцент  

кафедри  

суспільних наук, 

інформаційної та  

архівної справи        Вікторія БАРАБАШ 


