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Запрошують Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної студентської
інтернет-конференції:
«Комунікація та інформаційна війна»,
яка відбудеться 20 жовтня 2022 року.
До участі у конференції запрошуємо студентів
та аспірантів.
Тематика секційних засідань:
1. Інформаційна війна як складова гібридної
війни.
2. Особливості
інформаційних
та
дезінформаційних кампаній під час
воєнних дій на території України, з
урахуванням імперських, колоніальних та
постколоніальних наративів;
3. Маніпуляції та викривлення інформації
російськими ЗМІ.
4. Аспекти інформаційної війни РФ проти
західних країн.
5. Медійні репрезентації прихильників та
противників інформаційної війни проти
України.
6. Когнітивні аспекти інформаційної війни,
образ ворога.
7. Актуальні проблеми комунікації та
лінгвістики.

Робочі мови конференції
англійська, польська.

–

українська,

Форми участі у конференції:
1. Виступ із доповіддю на секційному засіданні
(до 10 хв).
2. Участь як слухача.
3. Заочна участь (публікація статті).
Просимо надіслати до 7 жовтня 2022 року на
електронну адресу kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua
 Заявку для участі у конференції (форма
додається);
 Електронний варіант статті (7-8 сторінок,
у форматі *.doc, *.docx, *.rtf);
 Скановану рецензію доктора/кандидата
наук на статтю (у форматі * .jpg, *.png);
Файл заявки створити у редакторі Word і
зберегти в одному з форматів: *.doc, *docx,
*.rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті.
Ім’я автора набрати латинським шрифтом,
наприклад, zayavka_Ivaniv.doc.
Електронний варіант статті створити у
редакторі Word і зберегти у одному з
форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за
номером тематичного напрямку та прізвищем
автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc.
Відскановані рецензії називати за прізвищем
автора статті наприклад, recenziia_Ivaniv.doc.
Участь у конференції – безкоштовна.
За
матеріалами
конференції
плануємо
електронну
версію
збірника.
Учасники
отримають електронну версію сертифікату.

"Проект здійснено за підтримки Відділу
преси, освіти та культури Посольства США в
Україні. Погляди учасників заходу не
обов'язково збігаються з офіційною позицією
уряду США." / Supported by the Public Affairs
Section of the U.S. Embassy to Ukraine. The views
of the authors do not necessarily reflect the official
position of the U.S. Government.”
Електронний збірник і сертифікат надішлемо
упродовж місяця після завершення конференції.
За детальною інформацією прохання звертатися
на кафедру англійської філології факультету
романо-германських мов або за нижчевказаним
номером телефону
Відповідальний секретар:
Яцюк Людмила Степанівна
тел. (097) 699 33 81
e-mail: kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua
Координатори конференції:
Худолій Анатолій
e-mail: kafedra.lingvistyky@oa.edu.ua
Желтовський Вадим
v.zheltovskyy@uw.edu.pl

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище_________________________________
Ім’я______________________________________
По батькові_______________________________

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Текст набирати у редакторі Word: шрифт
Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий
інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2
см, зверху – 2,0 см, знизу – 2 см.
Матеріали подавати у такій послідовності:

Навчальний заклад (назва, адреса, телефон,

1.

факс, e-mail_______________________________

2.

_________________________________________

3.
4.
5.

_________________________________________
Тема доповіді_____________________________
_________________________________________
_________________________________________

6.



Назва секції_______________________________
Форма участі______________________________
Домашня адреса, контактний телефон, e-mail
(просимо

чітко

вказувати

поштовий





індекс)___________________________________



_________________________________________


7.

Особистий підпис__________________________
Усі поля — обов’язкові для заповнення
8.

УДК – шрифт напівжирний, вирівнювання по
лівому краю.
Перший рядок в центрі: назва доповіді –
великими літерами, жирним шрифтом.
Другий рядок в центрі: П.І.П. учасника.
Третій рядок в центрі: місце навчання.
Анотації та ключові слова українською та
англійською мовами (перед текстом, курсивом).
Текст рукопису повинен містити такі елементи:
Постановка проблеми у загальному вигляді, та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де
вирішувались
завдання
даної
проблеми,
виокремлення не вирішених раніше частин
загальної проблеми, яким присвячена стаття.
Мета статті.
Постановка завдання.
Виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки — підсумок даного дослідження та
перспективи подальших розробок.
Література.
Список літератури слід додати після тексту статті.
Опис літературних джерел здійснюється за
встановленими вимогами (див. Бюлетень ВАК
України. №5. 2009). Посилання на використані
літературні джерела є обов'язковими.
Приклади в тексті статті слід подавати курсивом,
ключові слова підкреслювати. Посилання на
приклади
ілюстративного
матеріалу
є
обов’язковим.

Статті, що не відповідають вимогам, науковому
рівню та тематиці конференції,
а також надіслані пізніше встановленого терміну,
не розглядатимуть. Статті проходять обов'язкову
перевірку на плагіат.
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