ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ННІ філології та журналістики
Кафедра журналістики та дидактичної філології

Шановні
студенти та магістранти вищої освіти,
а також учнівська молодь! Запрошуємо вас до участі в роботі
науково-практичної студентської конференції

«Специфіка комунікативних впливів
у соціокультурному просторі»
яка відбудеться на базі
Житомирського державного університету імені Івана Франка
22 квітня 2021 року о 10.00
за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40.

Планується робота таких секцій:
Секція 1. Теоретичні й методологічні проблеми соціальних комунікацій;
Секція 2. Теорія та історія журналістики: актуальні проблеми функціонування сучасних ЗМІ;
Секція 3. Інформаційні комунікації в сучасному суспільстві;
Секція 4. Журналістика Житомирщини.
Для участі в роботі конференції необхідно надіслати:
1. Заявку учасника. Вказується прізвище, ім’я та по батькові студента (магістранта),
учня, місце навчання, факультет, курс (клас), назва секції, тема доповіді, науковий
керівник, поштова та електронна адреси, контактний телефон (до 15 квітня 2021
року).
2. Текст статті (до 6 сторінок включно з науково-довідковим апаратом) в
електронному варіанті до 15 квітня 2021 року.
Вимоги до оформлення статті:
Стаття повинна містити такі обов’язкові елементи:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її актуальність.
2. Короткий аналіз опрацьованих та використаних досліджень (історіографія проблеми).
3. Формулювання мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.
5. Висновки.
6. Джерела та література.

Обсяг статті – 3–6 сторінок тексту формату
А 4. Мова статті – українська.
Текст статті має бути набраний через 1,5 інтервалу, шрифт Тіmes New Roman,
кегль 14, для «ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ» – кегль 12; поля: верхнє, нижнє, праве,
ліве – 20 мм.
Перед назвою статті необхідно подати ім’я та прізвище автора, навчальний
заклад. Далі –
місце роботи, посада, прізвище та ініціали наукового керівника.
Далі – через один інтервал прописними літерами друкується назва статті. Через
один інтервал – текст статті. Після тексту статті великими жирними літерами по
центру сторінки друкуються «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА».
Посилання в тексті статті варто зазначати порядковим номером за переліком у
списку джерел та літератури, виділеним двома квадратними дужками, через кому
необхідно вказати номер сторінки, на яку зроблено посилання. Наприклад [2, с. 24], де
2 – порядковий номер джерела зі списку джерел та літератури, а 24 – номер конкретної
сторінки джерела.
«ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА» оформлюються в алфавітному порядку за
чинними бібліографічними вимогами.
Електронний варіант матеріалів відправляється на адресу електронної пошти
hystory.ukr@gmail.com у форматі Microsoft Word із розширенням .doc, .docx, .rtf. Ім’я
файлу має відповідати прізвищу автора.

Контактна інформація:
Кафедра журналістики та дидактичної філології (корп. 4, ауд. 119).
ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету
імені Івана Франка, вул. В. Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008.
Тел.:0412; 34-55-34
E-mail: valerii.ivanovych11@gmail.com (Башманівський Валерій Іванович)
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