
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ МЕДІАГАЛУЗІ 

І РЕГІОНАЛЬНІ ЗМІ»

Оплата проїзду, проживання, харчування – за рахунок учасників.
Реєстраційний внесок: очна участь – 150 грн, заочна – 100 грн. 
Оплата за публікацію статті у збірнику здійснюється окремо.

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою.

Е-мейл: journ@tnpu.edu.ua

УМОВИ УЧАСТІ:

до 20 квітня 
надіслати анкету учасникана на емейл:

journ@tnpu.edu.ua  
(взірець додаємо)

до 10 травня 
надіслати статтю на емейл: 
mprostirtnpu@gmail.com 
(назва файла – прізвище автора англ. мовою)

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

067 596 59 00 – викладач кафедри 
журналістики Решетуха Тетяна Василівна

068 646 50 63 – аспірант кафедри 
журналістики Пелешок Ольга Олексіївна

Робочі мови – українська, англійська, польська.
Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та журналістів.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

• Сучасні медіа в глобальних 
комунікаційних процесах;

• Регіональна журналістика:  
реалії, виклики, перспективи;

• Інноваційні технології як інструмент 
новітніх медіа;

• Журналістська освіта: шляхи  
та перспективи;

• Світові мас-медіа та тенденції їх розвитку;
• Медіаосвіта як чинник формування 

медійної культури та критичного 
мислення аудиторії;

• Соціально-комунікаційна культура 
суспільства;

• Мовна культура сучасного медіапростору;
• Література в контексті масової інформації.

Міжнародна наукова конференція

10-13  
травня

Факультет 
філології і 
журналістики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Текст статті (від 6 сторінок) повинен 

відповідати вимогам ВАК України, згідно з 
якими обов’язковими є такі елементи:

• вступ (обсяг 3000 знаків). Постановка 
проблеми в контексті сучасної науки та її зв’язок із 
важливими науковими й практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання проблеми і 
на які опирається автор; визначення раніше не 
вивчених частин загальної проблеми або напрямів 
дослідження;

• формулювання мети і завдань статті;
• виклад основного матеріалу дослідження з 

обґрунтування отриманих наукових результатів;
• висновки (обсяг 2000 знаків) дослідження 

та перспективи подальших наукових пошуків у 
визначеному напрямі.

2. Формат аркуша А 4, відступи: зліва – 2,5 
см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см.

3. Текст: гарнітура Times New Roman; кегль – 
14 pt (анотації та бібліографія 12 pt), інтервал 
– 1,5, абзац – 1,27 см.

4. Матеріали подавати в такій послідовності:
• рубрика у збірнику (з поданих у переліку або 

запропонована автором статті з вирівнюванням по 
середині рядка);

• ім’я та прізвище автора, напр.: Іван ІВАНЕНКО 
(новий абзац малими та великими літерами жирним 
курсивом із вирівнюванням по правому краю);

• індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням 
по правому краю);

• назва статті (через рядок великими літерами 
жирним шрифтом із вирівнюванням по   
центру);

• анотація (реферат) українською мовою 
(обсягом 800-1000 знаків), яка має містити відповіді 
на такі питання:

що і чому було зроблено?
які результати отримано?
чому ці дані корисні та важливі?

• ключові слова (3-10 слів), які повинні бути 
ЗМІСТОВНИМИ ТА УНІКАЛЬНИМИ;

• текст статті (через рядок після – анотації 
українською мовою);

• література в алфавітному порядку (через 
рядок після основного тексту статті, великими 
літерами звичайним шрифтом (ЛІТЕРАТУРА) 
оформляється згідно з вимогами Національного 
стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання»;

• анотація російською мовою (ім’я (повністю) 
та прізвище автора, назва статті, текст анотації, 
ключові слова);

• АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ мовою (не 
автоматичний комп’ютерний переклад) ПОВИННА 
БУТИ РОЗШИРЕНОЮ(до однієї сторінки) та включати 
ім’я (повністю) та прізвище автора, назву статті, 
текст анотації, ключові слова.

5. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом, 
авторські акценти, думки – жирним курсивом.

6. Для посилань на наукову літературу 
використовувати квадратні дужки, напр.: [2,               
с. 364–367]; [5, с. 127], де перша цифра позначає 
видання у списку використаної літератури, 
наступні цифри – сторінки; посилання на 
джерела ілюстративного матеріалу здійснювати 
в круглих дужках (І. Франко).

7. Обсяг списку літератури, якщо це не 
оглядова стаття, не має перевищувати 10% від 
загального обсягу наукової розвідки (орієнтовно 
8–12 позицій).

8. Формат комп’ютерного файлу з текстом 
статті без переносів обов’язково – Microsoft Word 
DOC. Файли інших форматів не приймаються.

9. Електронне ФОТО автора.
Файл статті підписувати за прізвищем автора 

(наприклад, IVANENKO), фото автора (foto_ivanenko), 
відомості про автора (vidomosti_ivanenko).

АНКЕТА
 Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________
 Науковий ступінь _______________________________________________
 Вчене звання ___________________________________________________
 Посада, кафедра_________________________________________________
 Місце роботи (навчання, установа)_________________________________
 Контактний телефон _____________________________________________ 
 Назва доповіді ___________________________________________________
 Назва секції _____________________________________________________
 Друкована чи електронна версія____________________________________
Адреса для розсилки та листування (е-mail) __________________________
Форма участі (очна/заочна) ________________________________________
Участь в екскурсіях (потрібне зазначити позначкою + ) _____ так   ______ ні
Потреба у проживанні (резервування готелю) ________________________


