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УДК 378.4.007 (477.74)
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів 

VI Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 12-14 вересня 2013 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса : 
Симэкс-Принт, 2013. –  439 с.

Збірник  укладено  на  основі  матеріалів  VІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції  з 
проблем інформаційної освіти, комунікативної компетенції й культури сучасного фахівця та методики 
викладання  на  різних  рівнях  навчального  процесу,  що  була  проведена  Одеським  національним 
політехнічним університетом 12 – 14 вересня 2013 року. До збірника увійшли статті й тези доповідей, в  
яких  розглядаються актуальні термінологічні проблеми кола наук з соціальних комунікацій, а також 
інноваційні технології освітньої та інформаційної галузей.

Збірник розраховано на наукових працівників, спеціалістів  інформаційної сфери, викладачів, 
аспірантів і студентів.

Редакційна колегія:
Спрінсян В.Г. –  канд. мистецтвознавства,  доцент, зав.  кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності ОНПУ, президент Спілки документознавців України (голова редколегії);
Слободяник М.С.  – доктор історичних наук, професор Університету менеджменту освіти Національної 
академії педагогічних наук (співголова редколегії);
Андрієнко  В.М. – доктор  екон.  наук,  професор,  зав.  кафедри  інформаційних  систем  управління 
Донецького національного університету (співголова редколегії);
Бездрабко В.В. –  доктор історичних наук, професор,  зав. кафедри державного управління Київського 
національного університету культури і мистецтв (співголова редколегії);
Шейко  В.М.  –  доктор  істор.  наук,  професор,  член-кореспондент  Академії  мистецтв  України, 
заслужений  діяч  мистецтв  України,  ректор  Харківської  державної  академії  культури  (співголова 
редколегії);
Тулупов  В.В.  – доктор  філол.  наук,   професор,  декан  факультету  журналістики  Воронезького 
державного університету (член редколегії);
Федотова  Л.М. –  доктор  соціол.  наук,  професор,  старший  науковий  співробітник  факультету 
журналістики кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Московського державного університету
 ім. М. В. Ломоносова (член редколегії);
Амельченко  Ю.С. –  директор  Одесьської  обласної  універсальної  наукової  бібліотеки 
ім. М. Грушевського (член редколегії);
Філіпова Л.Я. –  доктор пед. наук,  професор, декан факультету документознавства та інформаційної 
діяльності Харківської державної академії культури (член редколегії);
Баканурський А.Г.  – доктор мистецтвозн., професор, декан гуманітарного факультету ОНПУ 
(член редколегії);
Жарких В.Ю. – доктор філософ. наук, професор, зав. кафедри філософії та методології науки ОНПУ 
(член редколегії);
Кирилюк  О.С.  –  доктор  філософ.  наук,  професор  кафедри  документознавства  та  іфнормаційної 
діяльності ОНПУ (член редколегії);
Розова Т.В. – доктор філософ. наук, професор, академік Академії Вищої школи України, зав. кафедри 
філософської антропології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 
(член редколегії);
Сухотеріна Л.І. – доктор істор. наук, професор,  зав. кафедри політології ОНПУ (член редколегії);
Бірюкова Т.Л. – ст. викладач кафедри документознавства та іфнормаційної діяльності ОНПУ 
(член редколегії).
Відповідальні за випуск Бірюкова Т.Л., Коляда-Березовська Т.Ф., Масі Н.І.

Друкується за рішенням Вченої ради Одеського національного політехнічного університету
Матеріали конференції публікуються в авторській редакції. 
Відповідальність за зміст статей покладається на авторів.
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УДК 378.4.007 (477.74)
Информационное  образование  и  профессионально-коммуникативные  технологии  ХХІ 

века: сб. материалов VІ Междунар. научно-практ. конф., Одесса,12-14 сентября  2013 года / под общ. 
ред. В.Г. Спринсяна. – Одесса : Симэкс-Принт, 2013. –  439 с.

Сборник  составлен  по  материалам  VІ Международной  научно-практической  конференции, 
посвященной проблемам информационного  образования,  коммуникативной компетенции и культуры 
современного  специалиста,  методике  преподавания  на  разных  уровнях  обучения,  которая  была 
проведена Одесским национальным политехническим университетом 12 – 14 сентября 2013 года.  В 
сборник вошли статьи и тезисы докладов, в которых рассматриваются актуальные терминологические 
проблемы ряда  наук,  изучающих социальные коммуникации,  а  также  инновационные технологии в 
образовательной и информационной сферах.

Сборник  предназначен  специалистам  информационной  сферы,  научным  сотрудникам, 
преподавателям, аспирантам и студентам.

Редакционная коллегия:
Спринсян В.Г.  –  канд. искусствоведения, доцент, зав. кафедрой документоведения и информационной 
деятельности, президент Ассоциации документоведов Украины (председатель редколлегии);
Слободяник  М.С. –  доктор  истор.  наук,  профессор  Университета  менеджмента  образования 
Национальной академии педагогических наук (сопредседатель редколлегии);
Андриенко В.М. –  доктор экон. наук, профессор, зав. кафедрой информационных систем управления 
Донецкого национального университета (сопредседатель редколлегии);
Бездрабко  В.В.  –  доктор  истор.  наук,  профессор,   зав.  кафедрой государственного  управления 
Киевского национального университета культуры и искусств (сопредседатель редколлегии);
Шейко  В.М. –  доктор  истор.  наук,  профессор,  член-кореспондент  Академии искусств  Украины, 
заслуженный деятель  искусств  Украины, ректор   Харьковской государственной  академии  культуры 
(сопредседатель редколлегии);
Тулупов  В.В. –  доктор   филол.  наук,   профессор,  декан  факультета журналистики Воронежского 
государственного университета (член редколлегии);
Федотова  Л.Н. –  доктор социол.  наук,  профессор,  старший  научный сотрудник факультета 
журналистики кафедры рекламы и  связей  с  общественноотью  Московского  государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (член редколлегии);
Амельченко Ю.С. – директор Одесской областной универсальной научной библиотеки 
им. М. Грушевского (член редколлегии);
Филиппова  Л.Я.  –  доктор  пед.  наук,  профессор,  декан  факультета  документоведения  и 
информационной деятельности Харьковской государственной академии культуры (член редколлегии);
Баканурский А.Г.   –  доктор искусствоведения,  профессор,  декан  гуманитарного факультета ОНПУ 
(член редколлегии);
Жарких В.Ю. –  доктор  философ.  наук,  профессор,  зав.  кафедрой философии и методологии науки 
ОНПУ (член редколлегии);
Кирилюк О.С. –  доктор  философ.  наук,  профессор кафедры документоведения и  информационной 
деятельности ОНПУ (член редколлегии);
Розова Т.В. – доктор  философ. наук,  профессор,  академик Академии Высшей школы Украины, зав. 
кафедрой философской антропологии Национального педагогического  университета 
им. М.П. Драгоманова (член редколлегии);
Сухотерина Л.И. – доктор истор. наук, профессор,  зав. кафедрой политологии ОНПУ 
(член редколлегии);
Бирюкова  Т.Л. –  ст.  преподаватель  кафедры документоведения  и  информационной  деятельности 
ОНПУ (член редколлегии).

Ответственные за выпуск Бирюкова Т.Л.,  Коляда-Березовская Т.Ф., Маси Н.И.

Печатается по решению Ученого совета Одесского национального политехнического университета
Материалы конференции опубликованы в авторской редакции.
Ответственность за содержание статей возлагается на авторов.
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