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Шановні студенти та наукові!

Запрошуємо Вас 11 листопада 2021 року взяти участь у І студентській Всеукраїнській

науково-практичній конференції «Сучасна наука: комунікаційні аспекти ХХІ століття»

Напрями роботи конференції:

♣ Журналістика та інформація.

♣ Мова та медіа

♣ Інноваційні технології та соціальні комунікації

♣ Міжкультурна комунікація

♣ Медіаграмотність у ХХІ століття

♣ Інформаційна політика у міжнародному просторі

Конференція  відбудеться у заочному форматі.

Вартість участі у конференції: БЕЗКОШТОВНО. Програма конференції та збірник

тез будуть розіслані у електронному вигляді.

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 1 листопада 2021 року

надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).

2. Електронний варіант  тез (з приміткою «Конференція»).

Вимоги до оформлення статті Структура тез має містити наступні елементи:

постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які

спирається автор; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з

обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших

досліджень; список літератури.

Обсяг публікації – 2-4 сторінок книжкового формату А4. Технічні параметри. Текст

має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи пізніші версії). Шрифт:

гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15

мм, верхнє та нижнє – 20 мм.



Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У правому

верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, місце навчання, вчене звання та

науковий ступінь наукового керівника. Назва статті набирається прописними літерами по

центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова

українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті

наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а

друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел

– крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в

алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список літератури під заголовком

ЛІТЕРАТУРА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих

кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми

вимогами державного стандарту. Після списку літератури через інтервал розміщуються

анотації (3–4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають

вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні наука: комунікаційна

аспекти ХХІ століття»

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце навчання (повна назва організації)

Науковий керівник (ПІП, вчене звання та

науковий ступінь)

Контактний телефон

е-mail

Форма участі у конференції - ЗАОЧНА

Координатори конференції: Досенко Анжеліка Костянтинівна -0934001436,

Максимова Ірина Іванівна - 0688979768

Тези та реєстраційну форму надсилати на пошту : o.dosenko@kubg.edu.ua

Оргкомітет конференції


