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Конференції
___________________________________________________________________
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«СУЧАСНИЙ МАС-МЕДІЙНИЙ ПРОСТІР: РЕАЛІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
25 жовтня 2018 р., м. Вінниця
Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи
розвитку», яка відбудеться 25 жовтня 2018 р. на факультеті філології й
журналістики

імені

Михайла

Стельмаха

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).
Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях.
Напрями роботи конференції:
 Актуальні проблеми теорії та історії української журналістики
 Регіональні ЗМІ: досвід, традиції, проблеми функціонування
 Сучасні аудіовізуальні ЗМІ: стан, зміни, перспективи
 Нові медіа: на шляху до он-лайн-комунікації
 Мовні аспекти в сучасному мас-медійному просторі України
 Жанрова палітра сучасного медіадискурсу
 Українська публіцистика: вчора, сьогодні, завтра
 Реклама та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій
 Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи
Робочі мови конференції: українська, російська
Для участі у конференції потрібно до 10 жовтня 2018 р. в одному листі
надіслати анкету учасника (взірець додано), наукову статтю (7-10 сторінок)
(студентські наукові публікації подавати у співавторстві з керівниками) за
адресою: pressvin@i.ua
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Упродовж 2 днів після відправлення анкети на участь у конференції,
тез на Ваш e-mail буде надіслано звітне повідомлення «Матеріали прийнято».
Якщо звіт на підтвердження Вам не надійде, відправте листа ще раз або
зателефонуйте.
Наукові статті плануємо безкоштовно опублікувати в електронному
збірнику матеріалів (формат PDF) конференції після завершення її роботи й
розмістити на офіційному сайті університету, а також розіслати електронною
поштою всім учасникам на вказану Вами в анкеті адресу.
Проїзд,

харчування

та

перебування

–

коштом

учасників.

Організаційний внесок – 150 грн. (включає витрати на канцтовари,
редагування та верстку збірника, публікацію програмки конференції,
сертифікат учасника) надсилають усі учасники конференції після
повідомлення про прийняття матеріалів до друку (реквізити на оплату
оргкомітет повідомить у листі-відповіді). Копію квитанції про сплату
оргвнеску прохання надсилати на електронну адресу: pressvin@i.ua
Вимоги до оформлення наукових статей
Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті у режимі doc або
rtf, версії Word 1997–2007 та роздрукованому варіанті, завіреному підписом
автора, на адресу оргкомітету. Текст наукової статті (до 7-10 сторінок
формату А4) повинен бути відредагований автором. Вартість публікації –
безкоштовно.
Назву статті потрібно друкувати жирним шрифтом, кегль 14, над нею
праворуч звичайними літерами (напівжирним курсивом) – прізвище, ім’я, по
батькові автора, його науковий статус, навчальний заклад, місто. Основний
текст рукопису друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, Times
New Roman, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє –
2 см. Покликання в тексті подавати так: [1, с. 4]. Обов’язкове розрізнення
знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок («текст»). Стаття має
містити такі положення:
- постановку наукової проблеми та її значення;
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- короткий аналіз досліджень цієї проблеми;
- мету і завдання розвідки;
- виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів
дослідження;
- висновки.
Завершує статтю Список використаної літератури, який необхідно
подавати в кінці тесту за абеткою з дотриманням діючого стандарту. Статтю,
оформлену з порушенням вимог, не буде розглянуто.
Зразок оформлення статті:
Гандзюк Віталій Олександрович –
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,
завідувач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю
Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
(м.Вінниця)
Журналістський контекст функціонування пресового органу
УВО «СУРМА» (1927-1934 рр.)
Текст тезових повідомлень
Список використаної літератури
1. Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух / О. Баган. – Дрогобич:
Відродження, 1994. – 120 с.
За додатковою інформацією звертатися:
зав. кафедри, канд. наук із соціальних комунікацій, доц. Гандзюк Віталій
Олександрович (з приводу доповідей на пленарному засіданні) – моб. тел:
0679741752;
канд. філол. наук, доц. Каленич Володимир Миколайович (з приводу
формування збірника наукових статей) – моб. тел.: 0965525451;
канд. наук із соціальних комунікацій, доц. Лешко Уляна Орестівна (з приводу
поселення) – моб. тел.: 0677365537;
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Наша адреса: Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю,
факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, Вінницький
державний

педагогічний

університет

імені

Михайла Коцюбинського,

вул. Острозького, 32, кабінет 336, м. Вінниця, 21100
АНКЕТА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, учене звання,
посада
Організація
Науковий
керівник
(для прізвище, ім’я, по батькові, науковий
студентів,
магістрів, ступінь, вчене звання
аспірантів):
Службова адреса
Домашня адреса
E-mail, телефони
Назва публікації (тези)
Секція
Потреба у проекторі
Можливість
виступу
на
пленарному засіданні
Участь у конференції (очна чи
заочна)
Потреба у житлі (готель чи
гуртожиток; кількість діб
проживання)
Дата
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Науковий семінар
«АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ:
ФІНАНСОВИЙ І СИСТЕМНИЙ АСПЕКТИ»

25 жовтня 2018 р., м. Львів

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у науковому семінарі «Антикризове
управління: фінансовий і системний аспекти», який відбудеться 25 жовтня
2018 року у Львівському державному університеті внутрішніх справ.
Напрями роботи наукового семінару:
1) фінансова діагностика у системі антикризового управління;
2) фінансові злочини: способи виявлення та механізми протидії;
3) інноваційні інструменти антикризового управління;
4) стратегії антикризового управління;
5) зарубіжний досвід антикризового управління.
Науковий семінар проходитиме на факультеті № 8 (управління та
економічної безпеки) за адресою: м. Львів, вул. М. Кривоноса, 1.
Заявки для участі у роботі наукового семінару просимо надсилати до
19 жовтня 2018 року:
Висоцькій Інні Борисівні, доцентові кафедри фінансів та обліку факультету
№ 8 (управління та економічної безпеки), кандидату економічних наук,
доценту тел. (032) 261-53-02, 097 381 06 08
електронна адреса: inna_vysot@ukr.net;
Наконечній Наталії Володимирівні, доцентові кафедри фінансів та обліку
факультету № 8 (управління та економічної безпеки), кандидату економічних
наук, доценту - тел. (032) 261-53-02, 067 374 69 67
електронна адреса: nakonnat@gmail.com;
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ЗАЯВКА
на участь у науковому семінарі
«Антикризове управління:
фінансовий і системний аспекти»
Прізвище –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ім’я––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По батькові –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Місце роботи ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Посада –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Науковий ступінь ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вчене звання ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тема доповіді –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Поштова адреса ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––
Контактні телефони:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e-mail:_____________________________________
Особиста участь:
планую не планую
Планується (необхідне виділіть):
Виступити з доповіддю (до 15 хв.)
Виступити з інформацією (до 5 хв.)
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Науково-практична конференція з міжнародною участю
«ВИЩА ОСВІТА В МЕДСЕСТРИНСТВІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»
25-26 жовтня 2018 р., м. Житомир
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції з
міжнародною

участю

«Вища

освіта

в

медсестринстві:

проблеми

і

перспективи», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року у м. Житомир в
приміщені КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської
обласної ради.
Напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання розвитку медсестринської, медичної та педагогічної
освіти в Україні.
2. Особливості виховання молоді у вищих медичних та педагогічних
навчальних закладах.
3. Досвід удосконалення післядипломної підготовки медичних сестер.
4. Інформаційні технології у медсестринстві.
5. Забезпечення якості освітнього процесу у закладах вищої освіти
медичного спрямування.
6. Здоров’я населення та його перспективи.
7. Економіка охорони здоров’я.
8. Реформування медсестринства та розвиток медсестринських процесів.
9. Менеджмент у медсестринстві.
10.Законодавство, право та етика у медсестринстві.
11.Клінічне та полікультурне медсестринство.
12.Медсестринство у соціальній спільноті.
13.Проблеми та міжнародний досвід розвитку медсестринства та охорони
здоров’я.
14.Соціальні та демографічні проблеми охорони здоров’я.
15.Доказова медицина.
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16.Управління охороною здоров’я.
17.Розвиток стандартизації медичної допомоги.
18.Формування здорового способу життя.
19.Лабораторна діагностика.
20.Громадське здоров’я.
21.Фізична реабілітація.
22.Медична психологія.
23.Ерготерапія.
24.Історія медицини.
25.Фармація.
Робочі мови: українська, англійська, польська, словацька.
Для участі в конференції необхідно надіслати в оргкомітет до 1
жовтня 2018 р. на електронну адресу: nshygonska@gmail.com або
kuchveronika@gmail.com із поміткою «Конференція Житомир»:
- тези обсягом до 10 сторінок згідно з вимогами до оформлення тез;
- заявку за формою, що додається;
- відскановану копію квитанції про оплату із зазначенням «Оргвнесок» на
електронну пошту nshygonska@gmail.com або kuchveronika@gmail.com
Вартість участі у конференції та публікації тез у збірнику матеріалів
конференції (електронний варіант) – 180 гривень (збір коштів на редагування,
друк збірника та його розсилку в бібліотеки, провідні освітні та наукові
установи України).
Почтовий переказ: 10002, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 46/15,
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.
Отримувач: Кучерук Вероніка Анатоліївна
За

результатами

проведення

конференції

планується

видання

електронного збірника з міжнародним стандартним номером ISBN та його
пересилка авторам на електронні адреси. Про умови активної участі учасникам
буде повідомлено напередодні конференції Поселення, витрати на харчування
та проживання учасники здійснюють самостійно. Про активну участь у
10

конференції просимо повідомити заздалегідь (тел./факс 0412 43-08-91, 063317-69-59). За детальною інформацією звертайтесь у науково – методичний
кабінет!
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Науково-практичний семінар здобувачів вищої освіти
«ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА, КУЛЬТУРА, ПРАВО»
2 листопада 2018 р., м. Львів

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичного семінару
здобувачів вищої освіти «Професійна комунікація: мова, культура, право»,
який відбудеться 2 листопада 2018 року у Львівському державному
університеті внутрішніх справ.
Напрями роботи наукового заходу:
- феномен української ідентичності: культурний і правовий аспекти;
- комунікативне призначення мови у професійній сфері;
- праксеологія у мовній практиці: правовий, економічний та психологічний
напрями;
- мистецтво публічного виступу як важливий засіб професійної комунікації;
- культура мовлення − показник загальної та професійної культури.
У роботі семінару братимуть участь здобувачі вищої освіти, молоді науковці
закладів вищої освіти України. За результатами роботи семінару планується
видання електронного збірника тез доповідей його учасників.
Для участі у роботі семінару необхідно до 25 жовтня надіслати тези
доповіді (зразок та вимоги додаються) з поміткою «Семінар» на електронну
адресу inkaflduvs@gmail.com. Назви файлів повинні містити прізвище
основного автора та тип документа.
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг доповідей: до 3 сторінок. Текстовий редактор – Microsoft Word. Формат
сторінки А4 (210х297 мм). Поля − по 20 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал
– 1,5. Стиль – Normal. Гарнітура – Times New Roman.
Список літератури розміщується наприкінці тексту, вирівнювання по ширині,
оформлюється у вигляді нумерованого списку в порядку посилань у тексті
відповідно до встановлених вимог.
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Телефони для довідок:
Козловський Віталій Іванович, старший викладач кафедри іноземних мов та
культури фахового мовлення кандидат філологічних наук, тел. 0974329955;
Волошина Валентина Василівна, лаборант кафедри іноземних мов та культури
фахового мовлення, тел. 0973098743.
Реєстрація учасників наукового заходу 2 листопада 2018 р. з 14.30 год. до
15.00 год. у Львівському державному університеті внутрішніх справ (м. Львів,
вул. Городоцька, 26, зал Наукового товариства).
Приклад оформлення тез
Дубов С.О.
курсант
(Львівський державний університет
внутрішніх справ)
наук. керівник − Петренко П.П.,
кандидат історичних наук, доцент
(Львівський державний університет
внутрішніх справ)
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ − ПОКАЗНИК ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ
Текст [1, с. 179]. ...
Література:
1. Іванова Т. В. Професійна культура майбутнього вчителя. Педагогіка і
психологія. 1995. № 2. С. 86–93.
ЗАЯВКА
на участь у науково-практичному семінарі здобувачів вищої освіти
«Професійна комунікація:
мова, культура, право»
Прізвище_________________________________________________
Ім’я________________________________________________________
По батькові_______________________________________________
Місце навчання (роботи)_______________________________
_____________________________________________________________

Посада____________________________________________________
_____________________________________________________________

Тема доповіді____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Поштова адреса_________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Контактні телефони:___________________________________
_____________________________________________________________

e-mail:_____________________________________
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VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА,
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА СЛУЖБУ В
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ»
16 листопада 2018 р., м. Харків
Шановні колеги!
16 листопада 2018 року Харківський національний університет внутрішніх
справ запрошує Вас взяти участь у роботі VІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми трудового законодавства,
законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах».
Робота конференції планується за наступними напрямами:
- проблеми трудового законодавства;
- проблеми законодавства про державну службу;
- проблеми законодавства про службу в правоохоронних органах.
Робочі мови конференції: українська та російська.
Вимоги до оформлення тез доповідей.
Обсяг тез – до 4 сторінок. Оформлення тез: формат – А4, шрифт – Тіmеs New
Roman, кегль 14, поля сторінки: верхнє й нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5
см, міжрядковий інтервал – 1,5. У першому рядку ліворуч зазначається УДК
роботи. Нижче великими літерами вказується назва тез доповіді (шрифт
напівжирний, вирівнювання по центру). Нижче (через 1 ынтервал праворуч) –
прізвище, ім’я, по батькові автора, посада, науковий ступінь, вчене звання; за
наявності – ідентифікатор ORCID. Після цього через 1 інтервал розміщується
текст роботи. Посилання: автоматичні, підрядкові (внизу сторінки, без списку
використаних джерел наприкінці тез). Тези доповідей надсилаються в
електронному варіанті у форматі «.doc» файлом, названим прізвищем автора,
до 20.10.2018 на e-mail: kaf_tryd@ukr.net. Оргкомітет може залишити без
розгляду тези доповідей, надані з порушенням строків подачі матеріалів, а
також тематика яких не відповідає напрямам роботи конференції.
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Витрати, пов'язані з проїздом та проживанням, оплачуються учасником
конференції за власний рахунок або за рахунок сторони, що відправляє.
Організаційний внесок для участі в конференції не передбачено. Збірник
матеріалів конференції буде вручено її учасникам перед початком
конференції. У разі неможливості персональної участі в конференції PDFверсію збірника буде надіслано на електронні адреси авторів за відповідною
заявкою. Всі матеріали заходу (збірник тез, програма) у повному обсязі будуть
розміщені на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ
(http://univd.edu.ua) у розділі «Видавнича діяльність – Матеріали науковопрактичних конференцій, семінарів тощо» на безоплатній основі.
Контактні телефони:
(096) 898-93-27 – кафедра трудового та господарського права;
(057) 739-83-45 – відділ організації наукової роботи.
Заявка на участь у
VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми трудового законодавства,
законодавства про державну службу та службу
в правоохоронних органах»
16 листопада 2018 року
Прізвище __________________________
Ім’я_______________________________
По батькові_________________________
Науковий ступінь____________________
Вчене звання________________________
Посада_____________________________
Дані про співавтора__________________
Дані про наукового керівника__________
Назва організації_____________________
Назва доповіді (повідомлення)__________
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Необхідність використання мультимедійної техніки
Домашня (службова)адреса_____________
Контактні телефони___________________
E-mail_______________________________
Планую (потрібно виділити):___________
- виступити з доповіддю;
- тільки друк тез
Вкажіть день і час приїзду______________
Підпис_______________________________
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ІІІ заочна науково-практична конференція
«КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ В
РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ»
27 листопада 2018 р., м. Чернігів
Академія Державної пенітенціарної служби запрошує курсантів,
студентів, слухачів, молодих дослідників, науково-педагогічних та наукових
працівників взяти участь у ІІІ заочній науково-практичній конференції
«Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової
і соціальної держави», яка приурочена до 40-річчя закладу освіти та
відбудеться 27 листопада 2018 року.
Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:
1. історико-правові засади становлення та розвитку сучасної кримінальновиконавчої системи України;
2. зарубіжний досвід і міжнародні стандарти у сфері виконання
кримінальних покарань та пробації як правові орієнтири реформування
кримінально-виконавчої системи України у ХХІ ст.;
3. актуальні питання кримінального, кримінально-виконавчого права та
кримінології;
4. роль галузевої юридичної науки в розбудові правової та соціальної
Української держави;
5. підвищення професійної компетентності пенітенціарного персоналу як
передумова дотримання прав людини у правовій та соціальній державі;
6. психолого-педагогічний супровід процесу виправлення та ресоціалізації
засуджених;
7. інтерактивні технології в професійній підготовці пенітенціарного
персоналу.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Відповідальні особи оргкомітету конференції:
+38(067)2885787 Третяк Аліса Іванівна
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+38(098)5101282 Шпортюк Олена Миколаївна
Інформація для учасників конференції:
Для участі в конференції необхідно не пізніше 12 листопада 2018 року
надіслати (подати) до оргкомітету електронний варіант тез доповіді
(надаються електронною поштою за адресою: ndcacademy14000@gmail.com)
Участь у конференції безкоштовна
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
 Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке
наукове дослідження, грамотно написані й акуратно оформлені.
 Обсяг – 3–5 сторінок формату сторінки А4, орієнтація – книжкова.
 Поля: відступ 1,25 см; усі береги – 2 см.
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль
– Normal.
 Перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт напівжирний
курсив, вирівняний по правому боку)
 Другий рядок – для наукових, науково-педагогічних працівників: науковий
ступінь,

наукове

звання

автора,

місце

роботи;

для

курсантів/студентів/слухачів: курс навчання, назва закладу вищої освіти
(шрифт звичайний, вирівняний по правому боку).
 Назва доповіді – (шрифт напівжирний, великими літерами, вирівняний по
центру)
 Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині.
 Посилання на використані інформаційні джерела оформлюються у
квадратних дужках.
 Наприкінці тексту доповіді список використаних джерел, оформлений
відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.

18

Зразок оформлення тез доповіді
Чувік Тетяна Миколаївна,
студент 6 курсу Академії Державної
пенітенціарної служби
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
СИСТЕМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
Сучасний етап розвитку України як правової держави характеризується
поступальними тенденціями у реформуванні ключових соціально-правових
інституцій…
Список використаних джерел
1. Боднар Т. В. Кримінальне судочинство України у контексті створення
системи ювенальної юстиції. Актуальні проблеми кримінального права та
кримінології в аспектіреформування кримінального судочинства: матеріали
наук.-практ. конф., присвяч. 95-йрічниці з дня народж. В. П. Маслова (Харків,
17 лют. 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 7–9.
Примітка:
Одержання тез доповіді та прийняття до публікації повинно бути обов’язково
підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання. У випадку
неодержання такого підтвердження просимо звернутися до контактних осіб
оргкомітету.
Статті, оформлені з порушенням вищезазначених вимог, а також принципів
академічної доброчесності, оргкомітетом не прийматимуться.
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ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В СУЧАСНОМУ
МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
28 листопада 2018 р., м. Полтава-Старобільськ
Шановні студенти!
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка», кафедра романо-германської філології запрошують Вас взяти
участь у роботі ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної
конференції «Романо-германські мови в сучасному міжкультурному
просторі», яка відбудеться 28 листопада 2018 року на базі «Полтавського
університету економіки і торгівлі» (м. Полтава, вул. Коваля, 3).
Формат проведення – очна, заочна, дистанційна.
До участі у конференції запрошуються: молоді вчені, аспіранти, студенти та
магістранти.
Напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання романо-германської філології, перекладознавства.
2. Сучасні стратегії міжкультурної комунікації в європейському просторі.
3. Своєрідність романо-германської літератури.
4. Інноваційні технології викладання романо-германских мов.
5. Особливості використання іноземної мови за професійним спрямуванням.
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, іспанська,
французька.
Для участі у конференції необхідно надіслати до оргкомітету тези, заявку та
скановану або сфотографовану копію сплати за публікацію (після
підтвердження тез до друку) до 15 листопада 2018 р. (включно) на
електронну адресу kafedra.rgf.lnu.press@gmail.com
1) тези (2-3 сторінки); (назва файлу має бути українською мовою відповідно
до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другій частині
слово «тези» (наприклад, Іванов М.С._тези);
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2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату публікації (назва
файлу українською мовою, прізвище та ініціали учасника конференції та має
містити у другій частині слово «квитанція» (наприклад, Іванов
М.С._квитанція);
3) заявку на участь у конференції (назва файлу українською мовою, прізвище
та ініціали учасника конференції та має містити у другій частині слово
«заявка» (наприклад, Іванов М.С._заявка).
Вартість публікації у журналі становить (електронний варіант,
сертифікат учасника конференції) – 70 гривень (збір коштів на друк
збірника та його розсилку у бібліотеки, провідні освітні та наукові установи
України).
Вимоги до оформлення:
Обсяг – від 2 до 3 стор. формату А-5 у текстовому редакторі Microsoft Word
for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір
– 11; міжрядковий інтервал – 1; абз. відступ – 1,25 см (прохання не
створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – 2,00 см.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах:
- напрямок конференції відповідно до тематики тез (наприклад: Напрям 1.
Актуальні питання романо-германської філології.);
- ініціали і прізвище автора вказуються у правому верхньому кутку, шрифт
жирний;
- ініціали і прізвище наукового керівника (його звання та посада) вказуються
у лівому верхньому кутку, шрифт жирний, після помітки: Науковий керівник
‒;
- заклад вищої освіти (ЗВО) (місце навчання), місто проживання автора
статті;
- назва тез друкується через рядок великими літерами, вирівнювання по
центру (шрифт жирний);
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- текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 мм, сторінки не
нумеруються;
- перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці тез в
порядку появи відповідних посилань під назвою "Література";
- посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового
номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c.
57-61].
Повний текст наукової праці необхідно сформувати в такому порядку:
актуальність; формулювання мети наукової праці (постановка задачі); виклад
основного матеріалу дослідження; висновки.
Текст доповіді повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором та
науковим керівником. Доповіді, які виконані з порушенням правил оформлення
або не відповідають тематиці конференції, не приймаються до публікації.
Усі тези будуть перевірені на плагіат!
Після підтвердження щодо прийому тез до друку автору будуть надіслані
реквізити для оплати публікації.
Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають
звернутися до оргкомітету.
Довідки можна отримати
Кокнова Тетяна Анатоліївна
Тел.:+38050-910-12-97
e-mail: kafedra.rgf.lnu.press@gmail.com
Адреса: м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 419 а (в приміщенні Полтавського
університету економіки і торгівлі) ‒ ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка»
Оргкомітет залишає за собою право відмовити авторові в публікації тез, які
на відповідають редакційним вимогам. Матеріали авторові не повертаються.
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Приклади оформлення тез
Напрям 1. Актуальні питання романо-германської філології.
Іванов М.С., студент
Науковий керівник ‒ Петрова В.Б., к. філол. н., доцент
ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка», Суми
МОВЛЕННЄВІ АКТИ АНГЛІЙСЬКИХ, НІМЕЦЬКИХ ТА
ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ
Текст
Література
1. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики: підручник / Ф. С.
Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 304 с. – (Сер. „Альма-матер”).
Заявка на участь у
ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
«Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі»:
1. Прізвище, ім’я, по-батькові учасника конференції (повністю)
2. Місце навчання (ЗВО, курс, факультет, спеціальність)
3. Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, звання, посада)
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Назва секції
7. Назва тез
8. Форма участі: очна, заочна, дистанційна (відеозапис виступу)
9. Необхідність використання комп’ютерного обладнання для презентації
доповіді в PowerPoint
10. Необхідність поселення у гуртожиток: вказати приблизні (плановані) дати
і час приїзду та від’їзду
11. Якщо не плануєте залишатися у гуртожитку, вкажіть приблизні (плановані)
дати і час приїзду та від’їзду
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II Міжнародна конференція – Львів 2018
«СОЦІОЛІНГВІСТИЧНЕ ЗНАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ
КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ: УКРАЇНА І СВІТ»
22–23 листопада 2018 р., м. Львів
Шановні пані й панове, дорогі колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у II Міжнародній конференції – Львів 2018
«Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки:
Україна і світ», яка відбудеться 22–23 листопада 2018 р. у Львівському
національному університеті імені Івана Франка (Львів, вул. Університетська,
1). Цей форум є продовженням щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних
семінарів (2004–2015) та I Міжнародної конференції – Львів 2016
«Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки:
Україна і світ». Наукові зібрання в 2015–2016 рр. проведено за сприяння
Центру інформації і документації НАТО в Україні.
Мета Конференції 2018 року – обговорити широке коло питань, пов’язаних із
роллю мови в сучасних суспільних процесах в Україні та інших державах,
посприяти обміну досвідом, напрацюванню нових ідей та рекомендацій для
реалізації Стратегії національної безпеки України.
Теми для обговорення:
 Мова і суспільство: міждисциплінарний аналіз, напрями дослідження в
соціолінгвістиці.
 Взаємодія мова – національна безпека. Теоретичні та прикладні аспекти
аналізу.
 Міждержавна комунікація і гібридні загрози.
 Мова та ідентичність, мова та ідеологія, мова і культура.
 Взаємодія мова – політика як мовна політика і мова політики. Політична
комунікація.
 Мовна ситуація: статус і функції мов, ставлення носіїв, дії влади.
 Лінгвістичний ландшафт як маркер суспільства та влади.
 Мова і освіта, церква, бізнес, охорона здоров’я, армія, сім’я та ін.
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 Міжособистісна комунікація, комунікація між різними соціальними
групами (у матеріалах соціологічних опитувань, дискурсі традиційних ЗМІ
та соціальних медіа, художньому дискурсі та ін.).
 Мова, громадська думка, пропаганда: історія, сьогодення.
 Мова і міграційна політика.
 Теорія і практика викладання дисциплін соціолінгвістики.
 Безпековий вимір гуманітарної освіти та його соціолінгвістичні маркери.
Тези доповідей (не більше 300 слів) просимо надсилати до 20 жовтня 2018
р.

на

електронну

Володимирівні

адресу

Винниченко,

sociolinguistics.lviv@gmail.com
контактний

телефон:

096

Світлані
279

2681.

Повідомлення про прийняття тез надійде не пізніше 25 жовтня. Тези будуть
опубліковані до початку конференції

в Матеріалах II Міжнародної

конференції – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування
нової культури безпеки: Україна і світ».
Тексти статей просимо надіслати до 30 листопада 2018 р. на електронну
адресу Оргкомітету конференції: sociolinguistics.lviv@gmail.com Світлані
Володимирівні Винниченко. Публікації учасників вийдуть: а) у черговому
випуску збірника «Мова і суспільство» за 2018 і 2019 рр. (збірник з 2015 р.
індексований у наукометричній базі Index Copernicus); б) у

Віснику

Львівського університету. Серія міжнародні відносини за 2018-2019 рр.
Мови виступів – українська, англійська.
Мови публікацій (тези, статті): українська, англійська.
Інформацію буде доповнено на сайті конференції.
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ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція
«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»
29-30 листопада 2018 р., м. Львів
Напрями роботи конференції:
Секція 1: Управління інформаційною безпекою.
Секція 2: Інформаційна безпека комп'ютерних мереж.
Секція 3: Технічний захист інформації.
Секція 4: Інформаційна безпека банківських структур.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Важливі дати:
01.11.2018 – прийняття заявок та електронної версії тез.
08.11.2018 – інформаційне повідомлення про прийняття тез доповіді.
15.11.2018 – кінцевий термін оплати оргвнеску.
Місце проведення:
Засідання конференції будуть проходити у Львівському державному
університеті безпеки життєдіяльності. Відкриття конференції відбудеться
культурно-просвітницькому центрі. Пленарні засідання та робота секцій
будуть проходити на базі кафедри управління інформаційною безпекою
Організаційний внесок:
- для учасників з України –

200 грн

- для закордонних учасників – 20 євро
- для аспірантів з України – 100 грн
- для закордонних аспірантів – 10 євро
Доповіді:
У роботі конференції будуть заслухані пленарні та усні секційні
доповіді. Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді збірника та
розміщені на сайті конференції.
Підготовка тез та доповідей:
Для участі у конференції на електронну адресу Організаційного
комітету необхідно надіслати заявку на участь та тези доповіді у форматі doc,
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docx. Від одного автора планується не більше трьох тез (у тому числі у
співавторстві). Заявка та тези доповіді повинні бути написані або
українською, або англійською, або польською мовами, оформленні згідно з
шаблоном,

що

розміщений

на

сайті

http://www.ldubgd.edu.ua/announcements/konferenciya-2.

Обсяг

конференції
матеріалів

повинен складати 2 сторінки А4. Анотація повинна містити до 50 слів.
Повідомлення про прийняття Програмним комітетом тез доповіді буде
розіслане авторам електронною поштою. Також будуть надіслані реквізити
для переказу оргвнеску.
Після отримання інформації про прийняття матеріалів авторам
необхідно сплатити організаційний внесок та надіслати на електронну адресу
Оргкомітету копію документа про оплату. Умовою участі у конференції є
оплата організаційного внеску. Опубліковані матеріали конференції учасники
отримають під час реєстрації. Кращі доповіді на конференції будуть
рекомендовані до друку у фахових виданнях, про що буде повідомлено під
час роботи конференції.
Проживання
Учасники конференції будуть розміщені у готелях м. Львова. Готелі та
вартість проживання будуть розміщені на сайті конференції. У заявці
необхідно вказати готель та тип номеру.
Контактна інформація
Поштова адреса оргкомітету:
м. Львів, 79007, вул. Клепарівська, 35
Кафедра управління інформаційною безпекою
Контактні телефони: +380976132353
Електронна адреса: vsamotyj@gmail.com
Сайт конференції: http://www.ldubgd.edu.ua/announcements/konferenciya-3
Організаційний внесок
Оргвнески просимо переказувати на картку Приватбанку Самотия
Володимира Васильовича, номер картки: 5168 7572 0088 9253
Про переказ внеску просимо повідомляти на електронну адресу
vsamotyj@gmail.com, або за телефоном +380976132353.
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Міжнародна науково-технічна конференція
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ»
28 - 30 листопада 2018 р., м.Харків
Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи та
технології в медицині» ISM-2018 відбудеться з 28 по 30 листопада 2018 р. у
м. Харкові за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної
академії наук України. Організатори конференції: Міністерство освіти і науки
України, Харківський національний університет радіоелектроніки.
До участі в роботі конференції запрошуються: вчені, викладачі,
докторанти, аспіранти та магістранти закладів вищої освіти; провідні науковці
з досліджень в області інформаційних технологій в медицині; керівники і
фахівці

медичних

інформаційних

організацій,

технологій

в

що

охороні

відповідають
здоров’я

та

за

впровадження

соціальній

сфері;

представники замовників та розробників медичних інформаційних систем
різного рівня і функціонального призначення.
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.
Передбачається

видання

збірнику

матеріалів

конференції «Інформаційні системи та технології в медицині» (ISM-2018).
Авторам доповідей, в яких розглядаються найбільш актуальні та
сучасні IT-рішення для галузі охорони здоров’я, буде запропоновано
опублікувати свої результати у вигляді наукової статті у спеціалізованому
номері журналу «АСУ та прилади автоматики».
Для участі у роботі конференції необхідно зареєструватися на
сайті: https://goo.gl/forms/jj4nldycbBdqY2K82
Напрямки роботи конференції:


Секція 1. Електронна охорона здоров’я.



Секція 2. Математичне моделювання біологічних процесів і систем.



Секція 3. Інтелектуальні технології в медицині та системи підтримки
прийняття лікарських рішень.
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Секція 4. Доказова медицина та біоетичні аспекти в інформаційному
суспільстві.



Секція 5. Проблеми передачі, обробки, аналізу, зберігання і захисту
медико-біологічної інформації.



Секція 6. ІТ-менеджмент в охороні здоров’я та керування якістю
медичної допомоги.
Остання дата подання тез доповіді 30 вересня 2018 року
Повідомлення про прийняття тез доповіді до 15 жовтня 2018 року
Проведення конференції з 28 по 30 листопада 2018 року
Адреса Оргкомітету:
Харківський національний університет радіоелектроніки
Пр. Науки, 14, 61166, Харків, Україна., кафедра ІУС, Тел. +38 (057) 702-

14-64, 702-14-51,
Координатор конференції ISM-2018: д.т.н., проф. Висоцька Олена
Володимирівна, (тел.:+38(067) 572-64-18, e-mail: olena.vysotska@nure.ua).
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