
XVI Міжнародна науково-практична конференція                                          
«Шевченківська весна 2018. Секція: журналістика»  

 

Шановні молоді науковці! 

26 квітня 2018 року в Інституті журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

відбудеться XVI Міжнародна науково-практична конференція               

«Шевченківська весна 2018. Секція: журналістика». 
Початок конференції: о 14:10 (реєстрація з 13:30). 

Місце проведення:  Зала засідань Вченої ради Інституту 

журналістики. 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Для участі у конференції заповнюйте реєстраційну форму та надсилайте тези доповіді на 

адресу: shevvesna18@gmail.com 

 

Форма участі:  
очна: участь безкоштовна. 

заочна: участь безкоштовна, сплачується лише вартість доставки збірника. Також є 

можливість безкоштовної участі без отримання паперового збірника. 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
1. Обсяг тез – до 3 сторінок А4, не включаючи список джерел. 

2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5. 

3. Поля – всі по 2 см. 

4. Абзац – 1,25 см. 

5. Зверху сторінки – прізвище, ініціали автора; після чого ставиться зноска зірочка «*»; 

внизу сторінки до зноски робиться запис 10 Шрифтом Times New Roman.  

Зазначається: перший рядок – статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; 

курс, спеціальність (вирівнювання по ширині), другий рядок – місце навчання, роботи; 

третій рядок – науковий керівник, його науковий ступінь та посада.  

Зразок: 



 
6. Нижче прописними (всіма великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт 

напівжирний, вирівнювання по центру); 

7. Список використаних джерел (не більше 10) розміщується після тексту тез доповіді. 

Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті або в алфавітному порядку. 

Посилання по тексту оформлюються в квадратних дужках, де перша цифра вказує на 

порядковий номер джерела у списку, а друга, що подаається через кому, - вказує номер 

сторінки у цьому джерелі.  

 

 

Останній строк подачі матеріалів – 10 квітня 2018 року. 
Тези, що не відповідають зазначеним вимогам та надіслані після вказаної дати, 

оргкомітетом розглядатися не будуть. 

Проїзд, проживання та харчування - за рахунок учасників. 

Реєструйтеся тут: 
https://docs.google.com/forms/d/1CHDhX7dzBHa2YD49KTCf3GxPSbBmquT1athzO-
GmoWY/edit?usp=sharing 
  

Тези надсилайте на електронну скриньку: shevvesna18@gmail.com  

 
За більш детальною інформацією щодо проведення Конференції звертайтеся за цією ж 

електронною адресою. 

 

Бажаємо успіхів та чекаємо на Вас на конференції! 

 


