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КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ 
(інформаційні листи) 

 
INFORMATION LETTER 

Institute of Journalism of Kyiv International University (Kyiv, Ukraine) 
Institute of Journalism of Kyiv National Taras Shevchenko University (Kyiv, Ukraine) 
Institute of Political Sciences and Journalism of Silesia University (Katowice, Poland) 

Institute of Sociology of Silesia University (Katowice, Poland)  
Faculty of Sociology of Slaskie Polytechnic (Gliwice, Poland) 

Faculty of Philosophy of University in Niches (Serbia) 
 

informed of its intention to organize and conduct 
 April 4 and 5 (Friday and Saturday), 2014 

 
IV International Symposium 

"WORLD SOCIAL COMMUNICATIONS" 
Symposium is planned to be organized in following sections: 

 
1) Theory and history of social communication, 
2) Theory and History of Journalism 
3) Theory and history of publishing and editing, 
4) application of social and communication technology, 
5) Documentation and Archives, 
6) Bibliology, Library science and science of bibliography, 
7) social science and Computer technology 
8) Mediaecology and media education, 
9) linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, 
10) Figurative journalism in Mass media  
 
Application for participation in conferences, articles and payment for registration fee and publication are by email to 
akholod@ukr.net  till February 1th, 2014 (application form is attached). 
FORM 
1. Full name __________________________________________________________________ 
2. Position ____________________________________________________________________ 
3. Academic degree, academic rank. 
_____________________________________________________________________________ 
4. Topic  of report 
_____________________________________________________________________________ 
5. Section name ________________________________________________________________ 
6. Please reserve _____ place (s) in hotel "Verkhovyna" 
7. I’ll speak (underline needed): yes, no. 
8. Contacts (code, home address, phone number, email address) 
Articles and information about authors and electronic copy of fee receipt and print article send e-mail: akholod@ukr.net 
Article is accepted for publication after the message "your article accepted for publication." 
 
Registration fee 100 grn. ($ 12 USA or 10 euro) (renting hall, printing programs, booking fee) must pay with pay-per-print 
the article. Cost of 1 pages is 25 grn.($ 3 USA or 3 euro) Money for the publication sent to: 
03179, Ukraine, Kyiv-179, 
Kholod Alexander, to the query. 
Travel, accommodation and meals at participants own expense. 
Materials for the conference are printed in the quarterly journal "The World Social Communications”, which was adopted 
as a "professional" edition of HAC of Ukraine for Social Communications at the request of the applicant. 
 
 
REQUIREMENTS 
for articles in the scientific journal 
"WORLD SOCIAL COMMUNICATIONS" 
 
Works available in electronic form (editor WORD (1997-2003); number of pages  is 8-12, A 4 format, font Times New 
Roman; size 14, line spacing 1,5; indentation 1,0; field: all 20 mm ; justified. 
- In the first row, in the center, put  name and initials of author, following in parentheses enter  the name of the city, country 
the next line, left - UDC, in the next line  place the name of the report use Times New Roman font Cur, size 14 bold. Next 
are annotations in Ukrainian, Russian and English (not more than five lines + keywords - no more than five). 
Article for publication should contain all the necessary elements according to the Bureau of HAC of Ukraine from 
15.01.2003 № 7-05/1 «Increasing the requirements for professional publications, listed as HAC of Ukraine": 
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- Statement of the problem in general and  its connection to important scientific and practical tasks; 
- Analysis of recent research and publications, which discuss this issue and which is based author, select still unsolved 
aspects of the problem, which are talked over the article; 
- Formulation of the purposes of the article (problem); 
- Summary of main results with full justification of scientific results; 
- Conclusions from this study and perspectives for further research in this direction. 
List of sources used is provided at the end of the article, size 14. The text of the manuscript reference given in brackets [4, 
sec. 23], [1, sec. 4.3], [4, sec. 45; 7, sec. 342; 8], [9, 11, 12-13]. 
For further information contact: 
Kyiv International University, 
Institute of Journalism 
03179, Ukraine, Kyiv, str. Lviv, 49, 
Phone: 
+38 (044) 424-90-20 * (205) - Professor KHOLOD Alexander (cellphone 050-957-24-40) 
+38 (044) 424-90-20 * (201) - Professor ZYKUN Natalia, 
+38 (044) 424-90-20 * (205) – Docent DOCENKO Angelika. 
 
tel. / fax +38 (044) 450-06-31 
e-mail: akholod@ukr.net 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Институт журналистики Киевского международного университета (г. Киев, Украина) 
Институт журналистики Киевского национального университета 

им. Тараса Шевченка (г. Киев, Украина) 
Институт социологии Силезского университета (г. Катовице, Польша) 
Факультет социологии Силезской политехники (г. Забже, Польша) 

Институт языкознания Российской Академии наук (м. Москва, Россия) 
Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Факультет философии Университета в г. Ниш (Сербия) 
 

информируют о своём намерении организовать и провести 
4-5 апреля 2014 года  

 
4-й Международный симпозиум 

«МИР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 
В рамках симпозиума предполагается робота следующих секций: 

 
1) теория и история социальных коммуникаций,  
2) теория и история журналистики, 
3) теория и история издательского дела и редактирования, 
4) теория и история социолингвистики, 
5) теория и история психолингвистики, 
6) прикладные социально-коммуникационные технологии, 
7) документоведение и архивоведение, 
8) книговедение, библиотековедение и библиографоведение, 
9) социальная информатика, 
10) медиаэкология. 

 
Заявка на участие в конференции и статья высылаются на электронный адрес akholod@ukr.net до                   

1 февраля 2014 года  (форма заявки прилагается). 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

1. Фамилия, имя, по-отчеству __________________________________________________________________ 
2. Место работы, должность____________________________________________________________________ 
3. Учёная степень, научное звание ______________________________________________________________ 
4. Тема доклада ______________________________________________________________________________ 
5. Название секции ___________________________________________________________________________ 
6. Прошу забронировать _____ место (-а) в гостинице «Верховина» 
7. Буду выступать (подчеркните нужное): да,  нет. 
8. Контакты (индекс, домашний адрес, телефон, электронный адрес) 
Проезд, проживание и питание осуществляется за счёт участников конференции. 
Стоимость одной страницы – 25 грн. (или $ 4 США). Оргвзнос – 100 грн (или $ 13 США). Деньги за публикацию 
присылать по адресу: 

03179, Украина, г. Киев-179,  
Холод Александр Михайлович, ССК, до востребования. 
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Материалы симпозиума издаются до начала конференции в периодическом научном журнале «Мир 

социальных коммуникаций» (Свидетельство Государственной регистрационной службой Украины.                      
Сер. КВ № 18784–7584Р от 18.01.2012). 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению статей для научного журнала 

«МИР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 
Работы предоставляются в электронном виде в редакторе WORD (1997-2007); объём работы 8-12 стр., 

формат А 4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; межстрочечный интервал 1,5; абзацный отступ 1,0; поля: все 
20 мм; выравнивание по ширине.  

На первой строке, по центру – фамилия, инициалы автора − шрифт  Тimes New Roman Суr, кегль 14; ниже – 
в скобках название города, по центру прописными буквами – название статьи − шрифт Times New Roman Cуr, 
кегль 14 жирный. 

Статья для публикации должна содержать все необходимые элементы:  
• постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными или практическими заданиями; 
• анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение этой проблемы и на которые 
ссылается автор, выделение нерешённых ранее частей общей проблемы, которой посвящена статья; 

• формулирование целей статьи (постановка задания); 
• изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; 
• выводы по исследованию и перспективы дальнейших изысканий в этом направлении; 
• аннотации на украинском, русском и английском языках. 
Список использованных источников подаётся общим списком в конце статьи, кегль 14. В тексте рукописи 

ссылки на литературу ставятся в квадратные скобки.  
 

Материалы, оформленные без соблюдения указанных требований,  
публиковаться не будут. 

 
За дополнительной информацией обращаться: 

Киевский международный университет,   
Институт журналистики, 
03179, Украина, г. Киев, ул. Львовская, 49, 
 
Телефоны: 
+38(044) 424-86-18 (205) – профессор ХОЛОД Александр Михайлович, 
+38(044) 424-86-18 (201) – профессор ЗИКУН Наталья Ивановна,  
+38(044) 424-86-18 (205) – доцент ДОСЕНКО Анжелика Константиновна. 
 
тел./ факс +38(044)450-06-31 
e-mail: akholod@ukr.net 

 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Інститут журналістики Київського міжнародного університету (м. Київ, Україна) 
Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Інститут соціології Сілезького університету (м. Катовіце, Польща) 
Факультет соціології Сілезької політехніки (м. Забже, Польща) 

Інститут мовознавства Російської Академії наук (м. Москва, Росія) 
Санкт-Петербурзький державний університет (м. Санкт-Петербург, Росія) 

Факультет філософії Університету в м. Ніш (Сербія) 
 

інформують про свій намір організувати та провести 
4 та 5 квітня (п'ятниця і субота) 2014 року  

 
IV міжнародний симпозіум 

«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» 
Передбачається робота таких секцій: 

1) теорія та історія соціальних комунікацій,  
2) теорія та історія журналістики, 
3) теорія та історія видавничої справи та редагування, 
4) прикладні соціально-комунікаційні технології, 
5) документознавство та архівознавство, 
6) книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство, 
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7) соціальна інформатика та комп’ютерні технології, 
8) медіаекологія і медіаосвіта, 
9) лінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика, 
10) зображальна журналістика в системі ЗМК.  

 
Заявка на участь у конференції та стаття надсилаються на електронну адресу akholod@ukr.net до   

1 лютого 2014 року  (форма заявки додається). 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________________ 
2. Місце роботи, посада ________________________________________________________________________ 
3. Науковий ступінь, наукове звання _____________________________________________________________ 
4. Тема доповіді _______________________________________________________________________________ 
5. Назва секції ________________________________________________________________________________ 
6. Прошу забронювати _____ місце (-я) в готелі «Верховина» 
7. Буду виступати (підкресліть потрібне): так, ні. 
8. Контакти (індекс, домашня адреса, телефон, електронна адреса) 
 

Статті, відомості про автора та електронну копію квитанції про оплату оргвнеску і друку статті 
надсилати на e-mail: akholod@ukr.net 

Стаття вважається прийнятою до друку після повідомлення «Вашу статтю прийнято до друку». 
Статті докторів наук друкуються безкоштовно. 
Оргвнесок 100 грн. (оренда зали, друк програми, оплата бронювання) слід сплачувати разом із оплатою за 

друк статті.  Вартість 1 сторінки – 25 грн. Гроші за публікацію надсилати на адресу: 
03179, Україна, м. Київ-179,  
Холод Олександр Михайлович, до запиту. 

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції. 
Матеріали друкуються до конференції у щоквартальному науковому журналі «Світ соціальних комунікацій» 

(Свідоцтво Державної реєстраційної служби України. Сер. КВ № 18784–7584Р від 18.01.2012). 
 
 

ВИМОГИ 
до оформлення статей до наукового журналу 

«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ» 
 

Роботи надаються в електронному вигляді (редактор WORD (1997-2003); обсяг роботи 8-12 сторінок, формат 
А 4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 1,0; поля: всі 20 мм; 
вирівнювання по ширині.  

У першому рядку, по центру, розмістити прізвище та ініціали автора, нижче у дужках – назву міста, країни; 
наступний рядок, ліворуч – УДК; наступний рядок – по центру прописними (великими) літерами розмістити назву 
доповіді − шрифт Times New Roman Cуr, кегль 14 напівжирний. Далі (кегль 12, курсив) – анотації українською, 
російською і англійською мовами (не більше п’яти рядків + ключові слова – не більше п’яти). 

Стаття для публікації повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК України 
від 15.01.2003 р. №7–05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»: 

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які 
спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 

- формулювання цілей статті (постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 
Список використаних джерел надається наприкінці статті, кегль 14. У тексті рукопису посилання подаються 

в квадратних дужках [4, с. 23], [1, с. 3–4], [4, с. 45; 7, с. 342; 8], [9; 11; 12–13].  
 

За додатковою інформацією звертатися: 
Київський міжнародний університет,   
Інститут журналістики, 
03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49, 
 
Телефони: 
+38(044) 424-90-20*(205) – професор ХОЛОД Олександр Михайлович (моб. 050-957-24-40), 
+38(044) 424-90-20*(201) – професор ЗИКУН Наталія Іванівна,  
+38(044) 424-90-20*(205) – доцент ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна. 
 
тел./ факс +38(044)450-06-31 
e-mail: akholod@ukr.net 


