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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановніколеги!
Кафедра журналістики Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимир Гнатюка запрошує Вас до участі у Міжнародній науково-практичній
конференції
«РЕГІОНАЛЬНА
ЖУРНАЛІСТИКА:
РЕАЛІЇ,
ВИКЛИКИ,
ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбудеться 15 квітня 2021 року.
Мета конференції ― обговорення актуальних проблем регіональної журналістики,
окреслення пріоритетних напрямків медіагалузі в умовах євроінтеграції.
Програма конференції передбачає пленарне засідання, панельні дискусії та стендові
доповіді, круглий стіл «Контент медіа й інформаційні війни. Як протистояти
інформагресії?», презентації наукових праць, навчальної та навчально-методичної
літератури.
Тематичні напрями конференції:
Панель 1. Актуальні виклики регіональної журналістики.
Панель 2. Медіалогія як синтез наук.
Панель 3. Теорія та історія соціальних комунікацій.
Панель 4.Теорія та історія видавничої справи.
Панель 5.Теорія та історія публіцистики.
Панель 6.Медіаекологія, медіапсихологія та медіаосвіта.
Панель 7.Реклама та PR.
Панель 8.Мова у медіапросторі.
До
участі
у
конференції
запрошуються
магістри,
аспіранти,
професорсько-викладацький склад, практичні фахівці.
Мови конференції: українська, польська, англійська.
Форми участі в конференції:дистанційна та заочна.
Для участі у конференції потрібно до 1 квітня 2021 року надіслати анкету учасника
(взірець додаємо) з назвою файла (прізвище автора англійською мовою (Romanko.rtf) на
електронну адресу journ@tnpu.edu.ua
Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та
повідомить про внесення їх до програми не пізніше 10 квітня 2021 року. Офіційне
запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою.
Реєстраційний внесок – 40 гривень. Він включає публікацію програми, тез
доповідей конференції та сертифікат. Внесок сплачують усі учасники конференції.
Реквізити та іншу інформацію оргкомітет повідомить додатково в листі-відповіді.
Контакти:
46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра журналістики.
Телефони:
(067) 596-59-00 – кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри
журналістики Тетяна Василівна Решетуха;
(097) 700-04-60 – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри
журналістики Галина Петрівна Синоруб.
Е-mail: journ@tnpu.edu.ua(для заявок та з питань публікації тез конференції).
Щиро запрошуємо до співпраці!
З повагою,
Оргкомітет Міжнародної наукової конференції
«Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи»
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АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________
Науковий ступінь _______________________________________________________
Вчене звання ___________________________________________________________
Посада, кафедра_________________________________________________________
Місце роботи (навчання) _________________________________________________
Домашня адреса ________________________________________________________
Контактний телефон _____________________________________________________
е-mail _________________________________________________________________
Назва доповіді __________________________________________________________
Назва панелі ____________________________________________________________
Участь у круглому столі __________________________________________________
Презентація власних наукових праць, навчальної та навчально-методичної
літератури _____________________________________________________________
Друк тез доповіді _______________________________________________________

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Текст тез доповідей (до 3 сторінок) повинен відповідати наступним
вимогам:
1. Формат аркуша А 4, відступи: зліва – 2,5 см, справа – 1 см, зверху та знизу
– 2 см.
2. Текст: гарнітура Times New Roman; кегль – 14 pt, інтервал – 1,5, абзац –
1,27 см.
3. Формат комп’ютерного файлу з текстом тез без переносів обов’язково –
Microsoft Word DOC. Файли інших форматів не приймаються.
Файл статті підписувати за прізвищем автора (наприклад, ivanenko _tezy),
відомості про автора (ivanenko_vidomosti).
Тези, оформлені з порушенням вимог, оргкомітет не розглядатиме!
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