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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Запрошуємо Вас 8 грудня 2022 року взяти участь у науково-практичній студентській 

конференції з міжнародною участю «СВІТОВА ЖУРНАЛІСТИКА В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ 

ЗМІН».  

Мета: обговорення актуальних проблем світової журналістики в епоху воєн та 

пандемій. 

Конференція відбудеться у дистанційному форматі. 

Вартість участі у заході: БЕЗПЛАТНО. 

Програма конференції та технічні умови участі будуть розіслані зареєстрованим 

учасникам електронною поштою. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

Тривалість доповіді на пленарному засіданні — до 15 хвилин, виступ на секційному 

засіданні — до 10 хвилин. 

Учасники отримають електронні сертифікати про участь. 

За підсумками конференції буде сформований електронний збірник матеріалів 

конференції (у форма|ті PDF). Збірник буде розіслано всім учасникам електронною поштою 

та розміщено на сайті кафедри міжнародної журналістики КУБГ. 

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Інформація та дезінформація в часи воєн та пандемій

Медіа світу про проблеми війни в Україні

Українська професійна журналістика в новій реальності: актуальні питання



 

 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

У тексті тез слід висвітлити постановку проблеми, короткий аналіз останніх 

досліджень, пов’язаних з порушеною проблемою і на які спирається автор, формулювання 

мети і завдання дослідження, виклад основного матеріалу, висновки, список використаних 

джерел, складений відповідно до вимог Національного стандарту України. 

Обсяг тез доповіді має складати 2–3 сторінки. Шрифт — Times New Roman, кегль 14. 

Міжрядковий інтервал — 1,5. Розміри берегів — по 20 мм. Відступ абзацу — 10 мм. Сторінки 

не нумеруються. 

На першому рядку в лівому куті — УДК, у правому куті — прізвище та ініціали автора 

напівжирними літерами, далі звичайними літерами — курс навчання, назва освітньої 

програми, назва факультету та закладу вищої освіти. 

На наступному рядку — прізвище та ініціали наукового керівника напівжирними 

літерами, далі звичайними літерами — його/її науковий ступінь, вчене звання, посада та 

місце роботи. 

Далі курсивом друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними 

літерами). Через один рядок — курсивом резюме (2–3 рядки) і ключові слова мовою тез. 

Через один рядок після резюме — основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується 

курсивом. 

Файли із тезами доповідей мають бути збережені у форматі Microsoft Word та 

названі за зразком: Іваненко А.О. Тези. 

Тези надсилати на електронну адресу оргкомітету (v.tereshchuk@kubg.edu.ua). 

 

Для участі в конференції необхідно до 5 грудня 2022 року

(включно):

1. Заповнити онлайнову реєстраційну форму

https://forms.gle/PYYMgRm5QQq6ysuF8

2. Відправити оформлені згідно вимог тези на e-mail оргкомітету

v.tereshchuk@kubg.edu.ua

file:///D:/Документи/КУБГ/Кафедра%20МЖ/2022-23/Події/2022-12-08%20конференція%20велика/v.tereshchuk@kubg.edu.ua
https://forms.gle/PYYMgRm5QQq6ysuF8


 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова оргкомітету: 

ТЕРЕЩУК Віталій Іванович, завідувач кафедри міжнародної журналістики факультету 

журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор політичних наук, 

доцент 

Заступник голови: 

ІВАЩЕНКО Вікторія Людвігівна, заступник декана факультету журналістики з наукової 

роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, 

старший науковий співробітник 

Члени оргкомітету: 

ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна, доцент кафедри міжнародної журналістики 

Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент 

РОСІНСЬКА Олена Анатоліївна, доцент кафедри міжнародної журналістики 

Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент 

ГОНДЮЛ Олександра Дмитрівна, викладач кафедри міжнародної журналістики 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Адреса оргкомітету: 

04212, м. Київ, вул. Левка Лук’яненка, 13-Б 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

e-mail: v.tereshchuk@kubg.edu.ua 

v.tereshchuk@kubg.edu.ua

