
Національний університет «Львівська політехніка» 
Навчально-науковий Інститут права, психології та інноваційної освіти 

Кафедра журналістики та засобів масової комунікації 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ- ЗАПРОШЕННЯ 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-
практичної конференції студентів та молодих дослідників «Інновації та 

особливості функціонування ЗМІ України», яка відбудеться 25 березня 
2021 року на кафедрі журналістики та засобів масової комунікації  Навчально-
наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти. 

 

Мови конференції: українська, англійська. 
Термін видання збірника - 1 травня 2021 року.  

Вимоги до публікацій: текстовий редактор WORD (Times New Roman; 14; 

інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см, 

абзацний відступ – 1,2 см. 

ПІП автора, посада (група, факультет, найменування навчального закладу – для 

учасників студентів), науковий ступінь (якщо є). Відомості про наукового 

керівника (для тез учасників - студентів) – текст праворуч (Times New Roman; 12). 

 Найменування тез доповіді – по центру, заголовними буквами (Times New 

Roman; 18; жирний; текст по ширині). 

 На початку тез доповіді необхідно навести анотацію. Текст анотації не 

повинен перевищувати 4 речення (Times New Roman; 10; жирний; текст по ширині). 

Після анотації необхідно навести ключові слова, від 3 до 5 (Times New Roman; 

10; жирний, курсив; текст по ширині). 

Далі викладається основний текст тез доповіді структурно поділений на 

декілька частин: вступ, методика дослідження, результати дослідження, 

висновки (Назви розділів можуть відрізнятися) (Times New Roman; 14). 
Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних 

джерел» в алфавітному порядку (Times New Roman; 14;  інтервал 1,5). Посилання 
наводяться у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу, представленого у 
такому вигляді, повинен бути від 2 до 5 сторінок.  

Учасники конференції повинні до 20 березня 2021 року включно 
відправити на адресу електронної пошти  kazimovauliana@gmail.com текст 
доповіді. 

 

З питань організації та проведення конференції звертатися до: завідувача 
кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, 
психології та інноваційної освіти Галаджун З.В e-mail: 
zoriana.v.haladzhun@lpnu.ua 
Відповідальна за проведення конференції: асистент кафедри ЖЗМК,   
Казімова Ю.Р., тел. 0934239707, 258-31-03. 
 e-mail: kazimovauliana@gmail.com 

Адреса оргкомітету: м. Львів, вул. Кн. Романа 5, каб.108 а, 108 б. 
 

 

 
 
 
 

 


