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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі П’ятої всеукраїнської студентської 

наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій». 

Конференція присвячена актуальним проблемам сьогодення у сфері 

соціальних комунікацій (перспективи розвитку, трансформації, виникнення 

нових видів та жанрів, роль медіа у процесах формування сучасного 

громадянського суспільства). До участі в роботі конференції запрошуються 

студенти українських ВНЗ. Участь у роботі конференції безкоштовна. 

Конференція відбудеться 15 травня 2019 року на ФМВ НАУ (7-й 

корпус Національного авіаційного університету, м. Київ, пр. Відрадний 4, к. 

7.206). За підсумками роботи конференції передбачено формування 

 



електронного збірника тез доповідей, який буде розіслано всім учасникам 

конференції у PDF-форматі та розміщено на сайті ФМВ НАУ. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.  

 

Початок роботи конференції – 11.00. Реєстрація – 10.00–11.00.  

Конференція передбачає роботу у рамках секцій: 

 журналістика та інформаційні війни; 

 трансформація і перспективи розвитку ЗМІ; 

 виникнення нових видів та жанрів журналістики; 

 роль медіа у процесах формування сучасного громадянського 

суспільства; 

 журналістика та реклама: стан і перспективи розвитку; 

 масові комунікації: теорія та методологія; 

 сучасні тенденції формування розвитку рекламного бізнесу в 

Україні та у світі; 

 інноваційні підходи та стратегічні перспективи розвитку 

журналістики та реклами; 

 міжнародна журналістика та реклама: потенціал взаємодії; 

 соціально-етичні аспекти журналістики та реклами. 

 

Вимоги до публікації тез доповідей (зразок додається):  

Текст тез доповіді повинен бути в текстовому редакторі WORD (формат 

А4, шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,0). Поля: верхнє – 20, нижнє – 

20, ліве – 20, праве – 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому 

кутку: прізвище та ініціали; група; курс; кафедра; місце роботи або навчання, 

повна назва ВНЗ; місто. 

Назва тез доповіді (всі літери прописні, вирівнювання по центру). 

Текст тез доповіді, абзац – 1,25. 



Перелік літератури надається наприкінці тексту в порядку цитування. 

Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках відповідно до порядку 

цитування.  

Обсяг матеріалу тез доповіді не повинен перевищувати трьох сторінок.  

 

Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання на 

електронну адресу усім учасникам конференції електронного збірника 

матеріалів конференції. 

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників 

конференції. Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками 

самостійно.  

Заявка на участь та матеріали тез доповідей приймаються до 12 травня 

2019 року включно. Адреса електронної пошти: oksana130401@ukr.net 

Просимо учасників конференції подати такі матеріали:  

 

1) заявку на участь у конференції (зразок додається). Назва 

файлу: zayavka_o.petrenko;  

2) текст доповіді: назва файлу: tezy_o.petrenko.  

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Голова оргкомітету: 

Циховська Елліна Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю ФМВ 

НАУ 

Члени оргкомітету: 

Васильченко В’ячеслав Миколайович, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю ФМВ НАУ 

Стаднійчук Оксана, студентка 1-го курсу ФМВ НАУ  

 

mailto:oksana130401@ukr.net


З організаційних питань роботи конференції звертатися до:  

Стаднійчук Оксани 

e-mail: oksana130401@ukr.net 

моб. тел.: + 38 068 434 20 58  

Контактні телефони: + 38 044 406-77-85; + 38 044 406-68-09; 

 

Сподіваємось на Вашу зацікавленість щодо участі у роботі конференції 

та подальшу співпрацю з ФМВ НАУ. 

 

З ПОВАГОЮ – ОРГКОМІТЕТ! 

 

 

 

Зразок оформлення заявки  

 

ЗАЯВКА 

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів Четвертої міжвузівської 

студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних 

комунікацій». 

Доповідь: «Назва доповіді….», автор П.І.П. 

 

Прізвище, ім'я, по батькові автора/авторів (повністю) 

__________________________________________________ 

 

Місце навчання (повна назва ВНЗ, місто, спеціальність, курс) 

__________________________________________________ 

Поштова адреса, телефон (обов’язково)  

__________________________________________________ 

Електронна адреса (обов’язково) 

___________________________________________________ 

mailto:oksana130401@ukr.net
tel:+380684342058


Секція: 

____________________________________________________ 

Тема наукової доповіді:  

____________________________________________________ 

Участь (очна/заочна) 

 

 

 

  



Зразок оформлення тез доповідей 

 

УДК: ХХХ.ХХХ (ХХХ) 

 

Винничук О.В. 

студент ІІІ курсу (спеціальтність «журналістика») 

Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 

 

МАНІПУЛЯТИВНІ МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРОБЛЕМА 

СУЧАСНОСТІ 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 

Список використаних джерел  

1. Козачок Я. В. Панорамність висвітлення національного концепту в 

публіцистиці Миколи Костомарова / Я. В. Козачок // Наукові записки 

Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка. – К.: 2014. – Т. 54. – С. 20–28. 

2. Рижко О. М. Рерайт (рерайтинг) як вид плагіату / О. М. Рижко // Записки 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. 

наук. пр. / НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника; редкол.: М. М. Романюк 

(гол. ред.) та ін. – Львів, 2015. – Вип. 7 (23). – 740 с. – С. 467–473. 

3. Циховська Е.Д. «The littles» у контексті американської журнальної 

періодики ХХ ст. / Е.Д. Циховська // Наукові записки Інституту 

журналістики. – 2014. – Т.54 (січень-березень). – С. 257–260.  

4. Cities of Tomorrow [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/citiesoftomorrow/index_en

.cfm 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

