
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА                                                               

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ 
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 

ТОВ «ІНКЛЮЗИВНА ЛІТЕРАТУРА» 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас 5 квітня 2022 року взяти участь у 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

в онлайн форматі  

«Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» 

Організатори конференції: Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, ТОВ «Інклюзивна література» 

Мета конференції: максимальне наближення інклюзивних освітніх потреб до практичних можливостей у сфері 

комунікації 

Цьогорічна тематика конференції «Безбар’єрне освітнє середовище» 

Передбачена можливість публікації в електронному збірнику матеріалів конференції.  

 заповнити реєстраційну форму: https://forms.gle/M5ojok6MbLCLz9of9  до 30 березня та завантажити 

тези для публікації (за бажанням). 

 участь в онлайн-конференції 

 електронна програма конференції 

 публікація в електронному збірнику матеріалів конференції 

 публікація в науковому журналі Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 

Грінченка «Інтегровані комунікації» (свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21991_11891Р від 
31. 03. 2016 р.) – щодо узгодження питань публікації напишіть на пошту n.vernyhora@kubg.edu.ua 

 електронний сертифікат учасника конференції 

 

Участь у пленарному засіданні онлайн-конференції безкоштовна. 

Текст у редакторі WORD; обсяг не більше 3-х сторінок, з них анотації українською та англійською 
мовами по 5-7 речень кожна; формат А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 

1,5; абзацний відступ 0,7; поля: ліве 2,5 см, праве: 1 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання – по 

ширині. У першому рядку: назва доповіді (по центру прописними літерами), нижче – П.І.Б. авторів, 
посада, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, електронна адреса. Посилання на 

літературу. Список літератури друкується з нового рядка, кегль 13. Назва файлу: прізвище автора 

українськими літерами (до 8 символів), *.doc. Наприклад: Шевченко_Тези. 
 

 

Координатор конференції Ольга Очеретнюк 

Контактний телефон: (068) 963 0808 e-mail: ofocheretniuk.ij18@kubg.edu.ua 

9.50 -10.00 Під’єднання учасників онлайн-конференції, реєстрація   

(За 1 день до проведення усі зареєстровані учасники отримають посилання на онлайн-

конференцію) 

10.00 -13.00 Пленарне засідання онлайн-конференції 

13.00 – 13.30 Перерва 

13.30 – 18.00 Майстер-класи за персональною реєстрацією 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

КОНТАКТИ 

 

Для участі у конференції потрібно: 

Формат участі передбачає: 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

 

https://forms.gle/M5ojok6MbLCLz9of9
mailto:n.vernyhora@kubg.edu.ua

