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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в 
демократичному суспільстві», яка відбудеться 28 жовтня 2021 року. 

 

Мета конференції – обмін досягненнями, результатами досліджень та 

напрацюваннями між науковцями, практиками, аспірантами, студентами, 

експертами, спеціалістами у сфері журналістики, засобів масової інформації, 

теорії і практики масової комунікації та суміжних галузей знань. 

 

Конференція відбуватиметься у змішаному форматі залежно від 

епідеміологічної ситуації. 

Мови конференції: українська, англійська. 

 

Для участі у конференції потрібно до 5 жовтня 2021 року (включно) виконати 

такі дії: 

1) заповнити анкету учасника https://forms.gle/4DMruWUbornmwWCA7;  

2) надіслати тези на електронну адресу olha.v.harmatiy@lpnu.ua (назва 

файлу – прізвище автора англійською мовою: наприклад, Ivanenko.doc). 

 

Студентські роботи оргкомітет розглядатиме виключно за умови 

співавторства з науковим керівником. 

  

Вимоги до оформлення тез доповідей: текстовий редактор WORD (шрифт 14, 

Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5), усі поля – 2,5 см, абзацний 

відступ – 1,2 см, вирівнювання за шириною. 

У верхньому правому куті: ім’я, прізвище автора, науковий ступінь, вчене 

звання (якщо є), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається чи 
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працює автор, місто, країна. Для тез студентів необхідно вказати прізвище, 

ініціали та науковий ступінь наукового керівника. 

Назва тез – посередині (великі літери, жирний шрифт). 

Анотація не повинна перевищувати 4 речень (Times New Roman, 10; 

жирний шрифт, міжрядковий інтервал 1). 

Після анотації зазначаються 3-5 ключових слова (Times New Roman, 10; 

курсив, жирний шрифт). 

Перелік літератури (без повторів) подається вкінці після слів «Список 

використаних джерел» у порядку їх згадування відповідно до  Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  

У тексті покликання на джерела позначаються квадратними дужками із 

вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – 

номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].  

 

Обсяг тексту: від 2 до 5 сторінок А-4 (включно зі списком використаних 

джерел). 

 

Офіційне запрошення на конференцію та електронна програма 

конференції будуть надіслані учасникам електронною поштою до 25 жовтня 

2021 року. 

Матеріали конференції будуть надіслані в електронному форматі після 

конференції (кінцевий термін – 30 листопада 2021 р.).  

Участь у конференції безкоштовна. 

 

Контакти 

О.В. Гарматій, доцент кафедри журналістики та засобів масової 

комунікації, (+38) 095 00 27 986, olha.v.harmatiy@lpnu.ua; 
Ю.Р. Казімова, асистент кафедри журналістики та засобів масової 

комунікації, (+38) 093 42 39 707, +38032-258-31-03, kazimovauliana@gmail.com.   
  

Адреса організаційного комітету: вул. Князя Романа, 5, кімн. 108, 108а, 

(кафедра журналістики та засобів масової комунікації, Інститут права, 

психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська 

політехніка»), 79000, Львів, Україна. 
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СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ ТЕМАТИКИ  

В ЖУРНАЛІ «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ» 
 

У роботі розглянуто новочасні проблеми висвітлення науково-популярної тематики в 

інформаційному просторі України, що дало підстави стверджувати про достатньо низьку частотність 

звернення журналістів до такої проблематики, зокрема в друкованих медіа. Спираючись на теоретичні й 

методологічні праці українських і закордонних науковців, розглянуто поняття «наукова журналістика», 

досліджено спільне й відмінне в її функціях у порівнянні з наукою. З’ясовано формально-змістові 

особливості науково-популярних матеріалів на сторінках «Українського тижня», як одного з небагатьох 

вітчизняних часописів, що регулярно висвітлює подібну проблематику. 
Ключові слова: науково-популярна тематика, мас-медіа, наукова журналістика. 
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