
Міністерство освіти і науки України 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

Кафедра журналістики  

Полтавська обласна організація Національної спілки журналістів України 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

імені М.В. Остроградського 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

„Журналістика. Філологія. Медіаосвіта”, яка відбудеться 9–10 жовтня 2014 р. в 

Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. 

 

Мета конференції: проаналізувати специфіку національних соціальних комунікацій 

та поєднати теоретичні надбання журналістики і філології з практичними та освітніми 

проблемами. 

 

Напрями роботи:  

- актуальні проблеми теорії та методології масової комунікації; 

- історія української та світової журналістики; 

- етичні орієнтири сучасних ЗМІ; 

- регіональна журналістика: досвід і перспективи розвитку. 

- сучасні тенденції в PR і рекламi; 

- видавнича справа та редагування: історія, здобутки, перспективи. 

- жанрові, мовні й національно-культурні особливості публіцистичного тексту; 

- сучасна медіаосвіта у вищій і загальноосвітній школі. 

 

У межах конференції відбудеться науково-практичний семінар «Медіаосвіта як 

фактор модернізації та підвищення якості вивчення  гуманітарних дисциплін 

у загальноосвітній та вищій школі». 

 

Мови конференції:  українська, російська. 

 

До початку конференції буде видано збірник наукових праць. 

 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ 

1. Матеріали приймаються обсягом до 8 сторінок.  

 

2. Текст оформляється в редакторі Word 2003 (Times New Roman, 12 pt, інтервал 1,5, 

абзацний відступ – 1,2), усі поля 2 см; лапки „ ...”; у тексті використовується тире («Ctrl» + 

«мінус»).  

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 

К.В. Литовченко  

Полтавський національний педагогічний  

університет імені В.Г. Короленка 

(м. Полтава) 

 

ДРУКАРСТВО І ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ 



 

ТЕКСТ МАТЕРІАЛІВ 
 

3. Бібліографічні покликання в тексті подаються у квадратних дужках, перша цифра 

– номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад: [2, с. 32].  

Список літератури подається через рядок після основного тексту під заголовком 

«ЛІТЕРАТУРА» в алфавітному порядку, 10 pt. й оформляється відповідно до правил 

бібліографічного опису, наприклад: 
 

 Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, 

варіативність [на матеріалах сучасної газетної публіцистики]: монографія / За ред. В. 

Різуна. / Катерина Степанівна Серажим – К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2002. 

– 392 с. 

 

4. Для авторів, які викладають у вищій школі і не мають ученого ступеня, 

обов’язково в кінці матеріалів указати дані про наукового керівника (ПІБ, місце роботи, 

посада, ступінь, звання). 

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, надіслані після указаної 

дати, а також які не відповідають тематиці конференції і вимогам до їх оформлення.  

 

Для участі в конференції необхідно до 31 травня 2014 р. надіслати електронною  

поштою за адресою kaf_zhurnalist@ukr.net 1) заявку (зразок додано), 2) текст доповіді, 3) 

копію квитанції про оплату, прикріплені як додаток (назва файлів з матеріалами, заявкою і 

копією квитанції пишеться українською мовою і складається з  прізвища та ініціалів 

автора, напр.: МащенкоЛ.В._матеріали; МащенкоЛ.В._заявка; МащенкоЛ.В._квитанція). 
 

Заявка для участі в конференції 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)______________________________________________ 

2. Учений ступінь ________________________________________________________________ 

3. Учене звання __________________________________________________________________ 

4. Місце роботи (повністю) ___________________________________________________ 

5. Посада ________________________________________________________________________ 

6. Бажана секція___________________________________________________________________ 

7. Адреса, контактний телефон______________________________________________________ 

8. Адреса електронної пошти________________________________________________________ 

9. Потреба в житлі (гуртожиток, готель – потрібне зазначити)________ __________________ 

10. Форма участі в конференції  (очна / заочна) _______________________________________ 
 

 

Запрошення на конференцію буде надіслано після отримання заявки, матеріалів та 

оргвнеску. Оплата проїзду, проживання та харчування – за рахунок учасників. 

 

Оргвнесок – 150 грн. Вартість публікації оплачується додатково і становить 25 грн. 

за сторінку. Кошти переказати на картку 4405 8823 0259 3987 Семенко Світлани 

Василівни.   

Для докторів наук і професорів участь у конференції безкоштовна.   

 

Телефони для довідок:  

053 2 22 76 26 – оргкомітет  

093 491 15 58 – Свалова Марина Ігорівна 

e-mail: svalova_m@meta.ua 
Оргкомітет конференції 

mailto:svalova_m@meta.ua

