
Міністерство освіти і науки України 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Кафедра журналістики 

Полтавська обласна організація Національної спілки журналістів України 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  Всеукраїнській науково-практичній онлайн -
конференції «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи», яка 

відбудеться 7–8 жовтня 2021 р. в Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка.  

 
Мета конференції: обговорення актуальних стратегій розвитку і функціонування 

регіональної журналістики, аналіз суспільних викликів, які стоять перед сучасними 

регіональними медіа. 

 

Напрями роботи: 

Панель 1. Історія функціонування й розвиток регіональних ЗМК. 

Панель 2. Українська регіональна публіцистика: історія й сучасний стан.                                                      

Панель 3. Нові медіа в інформаційному просторі регіонів України.                                                              

Панель 4. Мова сучасних регіональних друкованих та електронних медій.                        

Панель 5. Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи в регіонах. 

Панель 6. Актуальні проблеми медіаосвіти. 

 

До участі в конференції запрошуються магістри, аспіранти, професорсько-

викладацький склад, практичні фахівці. 

 
Мови конференції: українська, польська, англійська. 

 
Підготовлені на основі доповідей тези будуть опубліковані після конференції в 

електронному збірнику. 

 

Кінцевий термін подання заявки – 17 вересня 2021 року. 

Кінцевий термін подання тез – 15 жовтня 2021 року. 



Для участі в конференції необхідно до 17 вересня 2021 р. надіслати на адресу 
kaf_zhurnalist@ukr.net заявку (зразок подано нижче). 

 

 
Прикріплені документи подавати за зразком: 

МащенкоЛ.В._заявка 

МащенкоЛ.В._тези 

 

Контакти 

Відповідальний секретар конференції: 

Свалова Марина Ігорівна, к. н. із соц. комун., доц. 

Тел.:+380971752677 

+380957429617 

Е-mail:kaf_zhurnalist@ukr.net 
 

Адреса проведення наукового зібрання: м. Полтава, вул. Остроградського, 2 (сервіс Google 

Meet). 

 

 

Заявка для участі в конференції 
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  
2. Учений ступінь  
3. Учене звання  

4. Місце роботи (повністю)  

5. Посада  

6. Бажана секція  

7. Тема доповіді  
8. Адреса, контактний телефон  
9. Адреса електронної пошти  

              10.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. 

 
Покликання на конференцію буде надіслано після отримання заявки і тез. 

          Щиро запрошуємо до співпраці! 

Оргкомітет конференції 
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