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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас 16 листопада 2017 року взяти участь 

у II Міжнародній науково-практичній конференції 

«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНТЕРКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ» 

 

Напрями роботи конференції: 

 

▪ Світовий та вітчизняний досвід розвитку суспільних комунікацій. 

▪ Розвиток сучасних досліджень у галузі комунікативістики. 

▪ Професійний потенціал майбутніх фахівців у сфері комунікацій в 

Україні та світі. 

▪ Проблематика сучасних досліджень в галузі психології та соціології 

масової комунікації. 

▪ Полі- та крос-культурність суспільної комунікації. 

▪ Кібербезпека та медіаосвіта як відповідь теоретиків та практиків на 

виклики сьогодення 

▪ Перспективи розвитку видавничої справи в Україні. 

▪ Крос-культурний аспект рекламної та PR-комунікації. 

▪ Місія бібліотеки в умовах розвитку сучасного інформаційного 

простору. 

  

 

Місце проведення конференції: 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б (ст. м. «Мінська») 



Порядок роботи конференції: 

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30 

Пленарне засідання:  10.30 – 13.00 

Перерва на обід:  13.00 – 14.00 

Робота в секціях:                  14.00 – 16.00 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

Вартість участі у конференції:  
 

Оргвнесок – 160 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на 

проведення конференції).  

Вартість друку статті – 35 грн. за одну сторінку А-4.  

Кошти за оргвнесок та друк статті необхідно переказувати на рахунок Київського 

університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р 

№ 31553201148659 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на 

проведення конференції». (за друк статті сплачувати після отримання позитивного 

рішення редколегії про її включення до збірника наукових праць «Інтегровані 

комунікації»).  

 

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання 

тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, 

що відряджає.  

 

*Примітка. Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та 

вартість друку статті не сплачують.  

 

Для участі у науково-практичній конференції просимо  

до 1 листопада 2017 року надіслати на електронну адресу: 

vr.ij@kubg.edu.ua  

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

2. Тези доповіді для електронного збірника (див. вимоги до оформлення) 

3. Електронний варіант статті (файл, названий прізвищем автора 

латиницею і збережений у двох форматах: doc. та rtf.) надсилати 

електронною поштою (з приміткою «Соціальні комунікації»). 

4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату 

оргвнеску та вартості друку. 

 

 

 

 

 



 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника II Міжнародної науково-практичної конференції 

«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНТЕРКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові   

Науковий  ступінь   

Вчене звання   

Місце роботи 

(повна  назва організації) 
  

Посада   

Адреса для листування   

Контактний телефон (факс), е-mail   

Форми участі у конференції 

(необхідне підкреслити) 

Тільки публікація матеріалів 

Публікація матеріалів + усна доповідь 

Тільки усна доповідь 

Участь без доповіді та публікації 

Повна назва доповіді   

Запланована секція (напрям)   

Потреба у готелі (від 200 

грн/доба). 
  

 

Координатори конференції: 

Литвиненко Володимир Вікторович, доцент кафедри журналістики та 

нових медіа, кандидат наук із соціальних комунікацій 

Е-mail: v.lytvynenko@kubg.edu.ua 
 

Афанасьєв Ілля Юрійович, доцент кафедри реклами та зв’язків з 

громадськістю, кандидат історичних наук 

Е-mail: i.afanasiev@kubg.edu.ua 
 

Вернигора Ніна Миколаївна, доцент кафедри видавничої справи, 

кандидат наук із соціальних комунікацій 

Е-mail: n.vernyhora@kubg.edu.ua 

Сошинська Вікторія Євгенівна, доцент кафедри бібліотекознавства та 

інформології, кандидат наук із соціальних комунікацій 

Е-mail: v.soshynska@kubg.edu.ua  
 

Фруктова Яна Станіславівна, доцент кафедри журналістики та нових 

медіа, кандидат педагогічних наук, доцент  

Е-mail: y.fruktova@kubg.edu.ua 
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Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:  

 Текст повинен бути набраний у WORD у форматі А4, гарнітура 

TimesNewRoman, розмір 14, інтервал 1 (поля сторінок – 2 см.). 

 Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці тощо 

повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту "Навколо рамки".  

 перший рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт 

жирний, великими літерами). 

 другий рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання 

по центру). 

 третій рядок: звання, посада, місце роботи (навчання)  

 Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 2-х 

сторінок. 

 Після тез подається список використаних джерел (References:) 

відповідно до правил зазначених у вимогах оформлення статей 

 

Вимоги до оформлення статей: 

Загальні вимоги 

Науковий збірник друкує: 

1) оригінальні, закінчені роботи (статті, наукові повідомлення), оформлені у 

вигляді статей, які раніше не друкувалися; 

2) рецензії на книжки (монографії, підручники, посібники, збірники наукових 

праць) у галузі журналістики, теорії та історії соціальних комунікацій, 

прикладних соціальнокомунікаційних технологій, реклами та зв’язків з 

громадськістю, видавничої справи та редагування, книгознавства, 

бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, архівознавства, 

що вийшли протягом останніх двох років. 

Допустимі мови публікацій: українська, англійська (реферати до статей 

подаються українською, англійською та російською мовами). 

Повний обсяг статті, включно із анотаціями, додатками і списком літератури, 

має становити 20–40 тис. знаків із врахуванням пробілів та знаків пунктуації. 

Обсяг наукового повідомлення 12–20 тис. знаків. 

Обсяг рецензії на книжку: 5–10 тис. знаків. 

 Вимоги до титульної сторінки 



Перед основним текстом статті потрібно вказати трьома мовами 

(українською, російською, англійською) наступні дані: 

• індекс УДК; 

• прізвище, ім’я та по-батькові автора, місце роботи, посаду, науковий 

ступінь, контактний телефон і електронну пошту автора; 

• назву статті; 

• реферат обсягом 800-1000 знаків (коротко вказати цілі, основні результати 

та головні висновки дослідження); 

• 3–5 ключових слів чи словосполучень. 

Обов’язково продублювати всю вказану інформацію (включаючи дані про 

автора, назву, анотацію, ключові слова) трьома мовами: українською, 

російською, англійською (грамотною англійською, а не механічний 

комп’ютерний переклад). 

Основний текст статті повинен мати наступну структуру: 

1. Вступ (вказати актуальність теми, дати огляд літератури і попередніх 

досліджень з даного чи суміжних питань, вказати мету і завдання статті; 

обсяг Вступу – близько 3000 знаків). 

2. Методи дослідження (вказати, які методи і як саме використовувалися для 

дослідження, відображеного в даній статті). 

3. Результати і обговорення (написати про основні результати 

дослідження). 

4. Висновки (обсяг – близько 2000 знаків). 

5. Подяки (коротко висловити подяку установам, дослідникам, фахівцям, які 

надали допомогу при підготовці публікації). 

6. Додатки і Таблиці (якщо є Додатки, Рисунки і Таблиці, то вони 

обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки до 

зведеної в таблицях інформації слід розміщувати безпосередньо під 

таблицями. Примітки до тексту статті та Додатки слід виносити за межі 

статті, в тексті посилаючись на них таким чином (див. Прим. 1), 

(див. Табл. 1), (див. Дод. 1)). 

7. Список літератури (повинен містити не менше 10 джерел). Список 

літератури подавати у порядку цитування, вказувати повні реквізити джерела 

(автор, назва статті/книжки, номер журналу, назва видавництва, місто 

видання, рік видання, сторінки). 

Список літератури обов’язково подається у двох варіантах: 1) мовою 

оригіналу; 2) той же список, але латиницею (прізвища та назви журналів 

передавати транслітерацією, назви статей та книжок – перекладати 

англійською, наприкінці опису вказувати мову видання).  

  



Приклад передачі кириличного джерела латиницею: 

Kholod O.M. Communication Technology: Textbook / O. M.  Kholod – Kyiv: 

CUL, 2013. – 213 p – (Ukr). 

Для веб-посилань потрібно вказати: автора, назву матеріалу і дату публікації 

(якщо такі дані є), обов’язково вказати повну веб-адресу і дату доступу до 

посилання. 

  

Приклад веб-посилання кирилицею та латиницею: 

Афонін О. Лист Прем'єр-міністру України Азарову М.Я. [Електронний 

ресурс] / О.Афонін // Портал української книжкової індустрії 

UABOOKS.INFO. – 08.01.2013. – Режим 

доступу: http://uabooks.info/ua/news/letters/?pid=4090. – Дата доступу: 

10.08.2017. 

Afonin O. Letter to Prime Minister of Ukraine Azarov M.Y. [Electronic 

resource] / O.Afonin // Ukrainian publishing industry portal 

UABOOKS.INFO. – 01.08.2017 . – 

Reference:  http://uabooks.info/ua/news/letters/?pid=4090. – Accessed: 

10.08.2017. 

У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках: номер джерела, 

що відповідає номеру в Списку літератури; через кому – літера «с» і номер 

сторінки. Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід 

розділяти їх крапкою з комою. Приклад: [1, с. 44; 2, с. 35]. 

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей 

та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці 

конференції і не містять наукової новизни. 

КОНТАКТИ: 

Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, Інститут 

журналістики (кім. 106) 

 

Е-mail: ij@kubg.edu.ua 

Голова організаційного комітету конференції: Горбенко Галина Василівна  

(044) 485-21-62 

 

Оргкомітет конференції 

http://uabooks.info/ua/news/letters/?pid=4090.
http://uabooks.info/ua/news/letters/?pid=4090.

