
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!

21 травня 2015 року кафедра журналістики ІМВ НАУ проводить
Мі жв уз і в с ь ку студентську наукову конференцію «АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ».

Робочі мови конференції – українська, англійська.
Місце проведення – аудиторія 216.
Початок реєстрації – 9.00.
Початок роботи конференції. 10.00

За результатами конференції буде сформовано електронний збірник
матеріалів, який можна буде «скачати» в PDF-форматі на сайті кафедри
журналістики.

Для участі в конференції до 10 травня 2015 року просимо надіслати на
Е-mail: natasha_baurko@mail.ru заявки та матеріали доповіді (статтю).

Оргкомітет конференції:
Циховська Е. Д., доктор філологічних наук, професор, завідувач

кафедри;
Васильченко В. М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент

кафедри;
Баюрко Н., студентка 3-го курсу.

Мета конференції – проаналізувати теоретичну й методологічну
специфіку масових комунікацій в Україні та світі.

Планується обговорення таких проблем:
- актуальні проблеми теорії та методології масової комунікації;
- теорія й історія української та світової журналістики;
- етичні орієнтири сучасних ЗМІ;
- регіональна журналістика: досвід і перспективи розвитку;
- сучасні тенденції в PR і рекламi;
- зв’язки з громадськістю та реклама: прикладні соціально-

комунікаційні технології.
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Вимоги до оформлення матеріалів конференції. 
Обсяг – 3 сторінки формату А4; текст у редакторі Word; шрифт – Times

New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25;
береги – всі 20 мм; вирівнювання по ширині.

У першому рядку праворуч вказати прізвище, ім’я, по батькові автора
(шрифт Times New Roman, кегль 14), нижче – науковий ступінь, вчене
звання, прізвище та ініціали наукового керівника, нижче – назву ВНЗ та
місто, нижче через інтервал у центрі – назву доповіді (по центру великими
літерами, шрифт Times New Roman , кегль 14, жирний), нижче через два
інтервали друкується текст.

Бібліографічні джерела наводяться за абеткою через два інтервали
після тексту.

Для електронної пошти формат вкладеного файлу з текстом доповіді
*.doc.

Назва файлу – прізвище автора латинськими літерами.
Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за

точність інформації несуть автори та наукові керівники.
Матеріали, які не відповідають заявленим вимогам, надруковані не

будуть.

З організаційних питань звертатися:
кафедра журналістики ІМВ НАУ (7-й корпус, 218 аудиторія), тел.

044 406 77 85;
контактна особа – Баюрко Наталія (тел. 063 695 0772)

Зразок оформлення заявки 

 

ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

__________________________________________________

Місце навчання

__________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково)

__________________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)

___________________________________________________

Тема наукової доповіді:

____________________________________________________

Участь (очна/заочна)



Чекаємо на зустріч з Вами у стінах ІМВ НАУ!


