
Адреса Оргкомітету конференції: вул. Наукова, 13, кафедра масової та міжнародної комунікації факультету систем та засобів 

масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна, 49050 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Факультет систем та засобів масової комунікації 

Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара 

оголошує про проведення 

ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів 

«СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗМК У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: НОВА ВІЗІЯ» 

(16 квітня 2020 року, м. Дніпро, Україна) 

 

Загальна інформація 

Форма проведення конференції: заочна. 

Робочі мови: українська, англійська. 

За підсумками конференції буде сформовано збірник тез доповідей, який розміщується 

на сайті http://www.dnu.dp.ua в розділі Наука і дослідження/Періодичні наукові видання.  

До участі в конференції запрошуються науковці, фахівці із соціальних комунікацій, 

медійники, здобувачі наукових ступенів, викладачі, аспіранти, студенти. 

 

Основні напрямки роботи конференції: 

Секція 1. Тенденції розвитку сучасних світових медіа. 

Секція 2. Українські медіа в глобальній системі ЗМК. 

Секція 3. Міжкультурна комунікація та медіамова. 

Секція 4. Реклама та зв’язки з громадськістю в умовах digital-середовища. 

Секція 5. Редакторсько-видавничі стратегії на сучасному етапі. 

 

Реєстрація учасників 

Для участі у конференції просимо до 30 березня 2020 р. (включно) надіслати на електронну 

адресу Оргкомітету jour.dnu@gmail.com  заявку (анкету), оформлену за зразком, та тези 

доповіді (обсяг – від 2 500 до 5 000 знаків з пробілами), оформлені відповідно до вимог.  

 

Участь у конференції та публікація тез доповідей у електронному варіанті збірника 

безоплатна. Усі учасники гарантовано отримають на електронні адреси, вказані у заявці, 

сертифікат учасника, програму конференції та пряме посилання на онлайнову версію збірника 

тез.  

 

 

Зразок оформлення анкети: 

 
Автор 1, 2, 3... 

(подаються 

відомості по 

кожному з 

авторів) 

Прізвище, ім’я, по батькові: 

Місце 

роботи/навчання, 

посада/курс: 

Контактна 

електронна 

адреса 

Контактний 

телефон 

     

     

 

 

  

http://www.dnu.dp.ua/
http://www.dnu.dp.ua/zbirnik/fszmk/40
mailto:jour.dnu@gmail.com


Адреса Оргкомітету конференції: вул. Наукова, 13, кафедра масової та міжнародної комунікації факультету систем та засобів 

масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна, 49050 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 

 

Маніпулятивні функції аудіальної комунікації 

О. П. Петренко, канд. наук із соц. ком., доцент 

О. І. Іванова, студентка ІІІ курсу 

Дніпровський національний університет  

імені Олеся Гончара 

Текст, текст, текст, текст, текст,  текст, текст, текст [1, c. 15]. Текст, текст, 

текст, текст, текст,  текст, текст, текст. 

Текст, текст, текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,  

текст, текст, текст. 

Список використаних джерел  
(надається у разі необхідності у порядку цитування. Оформлення згідно з ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання») 

1. Falkof N. Heroes with a half life: teenage mutant ninja turtles and America’s repression of 

radiophobia after Chernobyl. Journal of Popular Culture. 2013. Vol. 46. No 5. P. 931–949. DOI: 

10.1111/jpcu.12061. 


