Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції

«Морально-етичний дискурс сучасних
ЗМІ в координатах викликів доби»
Конференція відбудеться
27 квітня 2016 року
в Українському гуманітарному інституті
за адресою: Київська обл., м. Буча,
вул. Інститутська, 14
Відкриття 27 квітня о 10.00
До участі в конференції запрошуються науковці,
аспіранти, докторанти, викладачі ВНЗ, практики.
На конференції будуть працювати секції за
напрямками:
1. Теорія журналістики і журналістська етика.
«Істина» і «правда» як базові концепти.
2. Соціально-професійний портрет сучасного
журналіста.
3. Мова і текст як медіазасоби формування
особистості.
4. Національно-світоглядна публіцистика як
поле реалізації морально-етичних засад
журналістики.
5. Соціальний та міжкультурний діалоги в
сучасних українських медіа.
6. Медіавплив на аудиторію. Християнські ЗМІ.
7. Морально-етичні виміри нових медіа.

У
межах
конференції
відбудеться
міждисциплінарний «круглий стіл»: «Репутація
вітчизняного журналіста й морально-етичний
вимір українських реформ» (Додаток 2).
Для участі в конференції Вам необхідно до 01 березня
2016 р. надіслати до Оргкомітету усі нижче зазначені
матеріали:
1. Заявку (Додаток 1);
2. Матеріали доповіді в електронному вигляді на
електронну адресу: conference@ugi.edu.ua чи флешносії;
3. Квитанцію про оплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції:
англійська, німецька.

українська,

російська,

Для внесення доповіді до програми конференції
необхідно до 01 березня 2016 року надіслати тези, які
будуть опубліковані до початку роботи конференції.
Можливе бронювання місць у гуртожитку. Вартість
проживання учасники сплачують самостійно. Просимо
потурбуватись за зворотній від’їзд заздалегідь.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
До друку приймаються тези доповіді обсягом до 3
сторінок, набрані у редакторі Word for Windows версій 6.0,
7.0, ’97, 2000 у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням
*doc або *rtf. Шрифт Arial, розмір 13. Міжрядковий інтервал
– 1,15. Поля: ліве – 25 мм, з інших боків – 20 мм.
Назва тез – великими літерами. Через 1 інтервали –
прізвище, ініціали, місце навчання автора. Наступний рядок
– прізвище, ініціали наукового керівника.
Посилання в тексті оформляються в квадратних дужках [3,
с. 87] із зазначенням їх порядкового номера.
Список використаних джерел розміщується наприкінці
тексту й повинен бути оформлений відповідно до існуючих
стандартів бібліографічного опису.
Приклад оформлення тез
ПЕРСПЕКТИВИ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
УКРАЇНИ
Балаклицький М. А., Харківський національний
університет ім. Каразіна
Текст тез…..
Організаційний внесок (електронний збірник) складає
60 грн. (Для докторів наук участь - безоплатна). Ті, хто
бажають отримати друкований варіант збірника
матеріалів, мають сплатити додатково 50 грн.
Матеріали конференції будуть видані окремим збірником,
електронна версія якого буде надіслана всім учасникам
(протягом 5 робочих днів після проведення конференції) та
розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Інституту
(розділ Наукова діяльність).
Реквізити
для
оплати:
ПВНЗ
«Український
гуманітарний
інститут»,
ЄДРПОУ:
30366752;
Р/р: 26006053136200, Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО: 321842.
Призначення платежу: за участь у конференції (вказати
прізвище учасника).

Авторам також є можливість подати статті для
публікації в міжнародному науковому збірнику «НАУКОВІ
СТУДІЇ-ХХІ».
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
Стаття подається в редколегію в електронній формі.
Обсяг публікації від 8 до 12 сторінок формату А4 (в
електронному варіанті). Тексти статей набирають у
редакторі Microsoft Word. Шрифт Arial, розмір 14,
міжрядковий інтервал — 1,15; тексти, таблиці, малюнки,
фото та інші матеріали оформляються у Microsoft Word.
Мови публікацій — українська, російська, англійська,
німецька.
Оформлення статті починається:
• зверху зліва — індекс УДК;
• через інтервал по центру – назва статті прописними
літерами, напівжирним 16 шрифтом;
• через інтервал по центру — прізвище, ініціали автора,
країна, місто напівжирним 14 шрифтом.
Анотація (до 5 рядків, двома мовами: українська
(російська), англійська) - вирівнювання по ширині, шрифт
13, курсив, міжрядковий інтервал — 1.
Ключові слова – вирівнювання по ширині, шрифт 13,
напівжирний курсив, міжрядковий інтервал — 1.
Стаття має включати такі розділи (по тексту розділи
виділяються напівжирний шрифтом):
 постановка проблеми;
 аналіз останніх досліджень і публікацій (з виділенням)
невирішених раніше частин загальної проблеми;
 цілі статті (варто зазначати наукову новизну
дослідження);
 викладення основного матеріалу;
 висновки (із зазначенням перспективи використання
результатів дослідження).
Обсяг статті від 8 до 12 сторінок.
Супроводжувальні матеріали:
1. Рецензія доктора або кандидата наук за фахом.
2. Відомості про авторів (оформлюється окремим
файлом в електронному вигляді).
Статті, які не відповідають вищезазначеним умовам,
до публікації не приймаються!
Вартість публікації в Збірнику «НАУКОВІ
СТУДІЇ-ХХІ» становить 20 грн. за 1 сторінку.
Адреса оргкомітету:
08292, м. Буча, вул. Інститутська, 14, Український
гуманітарний інститут, науково-організаційний відділ.
Контактні телефони: (04597) 49-796;
Майданюк Катерина Сергіївна +38 (093) 443-74-63
Оргкомітет конференції

Додаток 1
Заявка
учасника Міжнародної науково-практичної
конференції

«Морально-етичний дискурс сучасних
ЗМІ в координатах викликів доби»
Прізвище _________________________________
Ім’я ______________________________________
По батькові _______________________________
Домашня адреса (поштовий індекс) ___________
__________________________________________
__________________________________________
Контактний телефон _______________________
Посада ___________________________________
__________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ______________
__________________________________________
__________________________________________
Адреса місця роботи ________________________
__________________________________________
__________________________________________
Обрана секція – НАЗВА СЕКЦІЇ______________
__________________________________________
Тема доповіді______________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
e-mail: ___________________________________
Ви бажаєте зарезервувати гуртожиток?
__________________________________________

Додаток 2

Міжнародна науково-практична конференція

«Морально-етичний дискурс сучасних
ЗМІ в координатах викликів доби»
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ»:
«РЕПУТАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЖУРНАЛІСТА Й
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ВИМІР
УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ»

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Для обговорення пропонуються наступні питання:









Журналіст і аудиторія. Репутація і довіра.
Соціологічні виміри і позиція ЗМІ.
Морально-етичне обличчя журналіста.
Подвійні стандарти особистості журналіста
Пошук правди чи "гра" в правдивість?
Суспільне телерадіомовлення: відповідь на
виклики часу, морально-етичні, правові та
економічні проблеми, пошук рішень та шляхів
реалізації.
ЗМІ і влада: у пошуках діалогу.

До участі запрошуються: викладачі, студенти, лідери
громадських об’єднань, підприємці, представники
місцевого самоврядування.
Круглий стіл відбудеться:
27 квітня 2016, 15.00-16.30
Адреса:
вул. Інститутська, 14., м Буча, Київська обл., Україна,
08292
Контактний телефон: +38 (067) 404-81-41
+38 (093) 668-74-28,
+38 (095) 794-09-39
Петренко Світлана Іванівна
Електронна адреса: petrenko@ugi.edu.ua

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ТЕОЛОГІЧНО-ГУМАНІТАРНА
В ПОДКОВІ ЛЕШЬНА
ІНСТИТУТ MАСОВОЇ IНФОРМАЦІЇ
ТА CОЦІАЛЬНИХ HАУК

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

«Морально-етичний дискурс сучасних
ЗМІ в координатах викликів доби»
27 КВІТНЯ 2016 р.
Буча 2016

