Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
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Факультет масових комунікацій
Перший інформаційний лист
Шановні студенти!
Майбутніх соціологів, політологів, журналістів, усіх, хто вже сьогодні небайдужий до
розвитку своєї країни, запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
студентів «Молодь перед викликами XXI століття: політика, соціум, ЗМІ», яка відбудеться 26-27
жовтня 2012 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у м.
Луганську. Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях. Мови
конференції: українська, російська, англійська.
Тематика конференції
•
•
•
•
•
•

Політичний клас у сучасній Україні: тенденції та перспективи розвитку
Проблеми формування демократичного політичного консенсусу у транзитивному
суспільстві
Вплив глобалізації на життєві стратегії студентської молоді
Соціальні наслідки глобалізації: уніфікація чи різноманіття
Взаємодія різних форм ЗМІ та сучасні медійні технології
Еволюція ЗМІ в умовах системної кризи в Україні
Вимоги до оформлення тез доповідей

Оргкомітет планує опублікувати тези доповідей до початку конференції.
Оформлення тез доповідей: Ініціали, прізвище друкують напівжирним шрифтом (малі літери
справа), назву тез – напівжирним шрифтом, великими літерами, по центру сторінки. Анотація
українською (або російською) та англійською мовами, ключові слова. Текст друкують без переносів,
ілюстративний матеріал – курсивом, виділення в тексті – напівжирним курсивом, абзац – 10 мм.
Посилання [1, 25] розміщують за алфавітом, таблиці та схеми шириною до 10,6 см. У тексті
обов’язковим є розрізнення дефіса (-) й тире (–).
Літературу оформлюють за новими вимогами ВАКу так: заголовок Література друкують
напівжирним шрифтом, малими літерами, по центру. Обсяг – до 4 сторінок, через 1,5 інтервала
(формат аркуша А 4). Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Поля — 21 мм. Перелік літератури
подають нумерованим за алфавітом: 1. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием / С. Кара-Мурза. – М.
: Эксмо, 2006. – 830 с. 2. Почепцов Г. Г. Информационные войны : учеб. пособ. / Г. Г. Почепцов. – М. :
Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2001. – 576 с.
Додатково просимо надіслати:
Відомості про автора (електронний варіант): прізвище, ім’я, по батькові; назва доповіді; навчальний
заклад, місто; домашня адреса, телефон, e-mail.
Проїзд та харчування коштом учасників конференції.
Адреса оргкомітету:
91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20А, Східноукраїнський національний університет ім.
Володимира Даля, факультет масових комунікацій, ІІ корпус, 307 ауд.
Е-mail : confLuganskSNU@ukr.net
Телефон каф. журналістики (0642)500723
Телефон деканату (0642)416027

