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 Документно-інформаційна діяльність: аналітика, дефініції, інновації 

 Журналістська наука і освіта: тенденції розвитку 

 Комунікативні аспекти інформаційної діяльності 

 Сучасні інформаційно-освітні технології 

 Професійний дискурс у лінгвопрагматичному, лінгводидактичному й 

соціокомунікативному аспектах 

 Філософсько-культурологічні аспекти інформаційної діяльності 

 

14 вересня з 10.00 до 12.00 – «круглий стіл» за участю завідувачів кафедр, провідних 

фахівців України зі спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та 061 

«Журналістика» на кафедрі інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Одеської 

політехніки (120х).   

15 вересня з 09.00 реєстрація учасників конференції та відкриття конференції о 10.00 у  

конференц-залі Палацу культури Одеської політехніки (3 поверх). 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, іспанська. 

 

 

 
  

Для участі в конференції необхідно до 30 серпня 2022 р. надіслати: 

 анкету учасника;  

 матеріали доповіді (обсягом 3-5 стор.), що відповідають вимогам ДАК України, – 

електронну версію з дотриманням зазначених нижче вимог.  

Файл створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf., 

назвавши за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, 

Ivaniv_tezi.doc, Ivaniv_anketa.doc. 

 

 

 
Формат А4 через 1,5 інтервал; усі поля – 2 см.; абзац – 1,25 см; текстовий редактор Word,  

шрифт – Times New Roman; 14 кегль; 

 індекс УДК ліворуч зверху; 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

УМОВИ УЧАСТІ  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  



 ініціали, прізвище автора зверху праворуч; нижче через один міжрядковий інтервал 

подаються:  

- назва доповіді прописними літерами, 

- анотація та ключові слова (обсягом 50-100 знаків) мовою статті, 

- основний текст; 

- анотація та ключові слова англійською і українською мовами; 

 для набору формул, графіків і таблиць (не більше 4-х) використовувати вмонтовані до 

Word програми; 

 рисунки (не більше 4-х) подаються окремим файлом у одному з форматів: JPEG (*.jpeg, 

*.jpg, *.jpe); 

 посилання на використану літературу в тексті подавати у квадратних дужках, 

наприклад: [5, с. 25], де перше число – номер джерела у списку літератури та номер 

сторінки (діапазон сторінок задати через дефіс). Декілька джерел слід відділяти 

крапкою з комою, наприклад: [1; 4; 6]; 

 список використаних джерел оформлюється в кінці статті за вимогами стандарту  щодо 

бібліографічного опису (шрифт курсив); 

 для аспірантів – рецензія наукового керівника. 

 

Матеріали, подані та оформлені з порушенням  вимог, не розглядатимуться.   

 

Організаційний внесок* – 400 грн. включає часткову компенсацію витрат, пов’язаних із 

організаційним, інформаційно-технічним і поліграфічним обслуговуванням конференції, 

інформаційний пакет учасника, збірник матеріалів конференції. 

- для закордонних учасників –  35 у.о.,  

- для аспірантів з України – 200 грн. 

 

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників конференції у готелях м. Одеса за заявкою в 

анкеті учасника. Проживання і харчування за рахунок учасників. 

 

*  –  матеріали, що перевищують зазначений обсяг, друкуватимуться за умови сплати 

35 грн. за кожну додаткову сторінку. 

 

 

Організаційний комітет конференції 

Кафедра  інформаційної діяльності та медіа-комунікацій  

Національного університету «Одеська політехніка»  

пр-кт Шевченка, 1, корп. 7, ауд. 119х, 118х,  м. Одеса, 65044  

Контактні телефони: 

(063) 158 73 87 –  Якубовська Марія Георгіївна   

(048) 705 84 05, (095) 480 75 12  – Татакі Олена Олегівна  

Тел./факс: (048) 705 86 62 

E-mail: kafdid@i.ua, kaf.idmk@op.edu.ua  

 

Тільки для закордонних учасників  

поштовим переказом на ім’я  Лугової Тетяни Анатоліївни за адресою:  

Україна, 65044, Одеса, вул. Семінарська, 1/4, кв. 88. 

СПЛАТА ОРГВНЕСКУ 

 

Оплата оргвнеску відбуватиметься під час реєстрації учасників конференції.  

mailto:kafdid@i.ua
mailto:kaf.idmk@op.edu.ua


          XV Міжнародна 

       науково-практична конференція 

«Інформаційна освіта та професійно- 

комунікативні технології ХХІ століття» 

Одеса, 14 – 16 вересня   2022 р. 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

Прізвище_____________________________ 

Ім’я__________________________________ 

По батькові___________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання__________ 

_____________________________________ 

Організація___________________________ 

_____________________________________ 

Посада_______________________________ 

_____________________________________ 

Службова адреса, тел.__________________ 

______________________________________ 

Моб. тел.______________________________ 

Ел. пошта_____________________________ 

Адреса для запрошення_________________  

______________________________________ 

Назва доповіді (статті)__________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

Потрібні технічні засоби________________ 

______________________________________ 

 

Планую (закреслити квадратик) 

доповісти на пленарному засіданні 

доповісти на секції 

узяти участь без доповіді 

 

Проживання (закреслити квадратик) 

    - так    - ні  

 

Культурна програма 
- театри 
- екскурсія містом 
- музеї  

 
 

 

  

 
 
 


