Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
науково-практичного семінару здобувачів
вищої освіти «Професійна комунікація:
мова, культура, право», який відбудеться
2 листопада 2018 року у Львівському
державному університеті внутрішніх справ.

«Семінар»
на
електронну
inkaflduvs@gmail.com.

Назви файлів повинні містити прізвище
основного автора та тип документа.



Напрями роботи наукового заходу:
-

-

-

феномен
української ідентичності:
культурний і правовий аспекти;
комунікативне призначення мови у
професійній сфері;
праксеологія у мовній практиці:
правовий,
економічний
та
психологічний напрями;
мистецтво публічного виступу як
важливий
засіб
професійної
комунікації;
культура
мовлення
−
показник
загальної та професійної культури.

У роботі семінару братимуть участь
здобувачі вищої освіти, молоді науковці
закладів вищої освіти України.
За результатами роботи семінару
планується видання електронного збірника
тез доповідей його учасників.
Для участі у роботі семінару необхідно
до 25 жовтня надіслати тези доповіді
(зразок та вимоги додаються) з поміткою

адресу









Вимоги до оформлення тез:
Обсяг доповідей: до 3 сторінок.
Текстовий редактор – Microsoft Word.
Формат сторінки А4 (210х297 мм).
Поля − по 20 мм. Кегль – 14.
Міжрядковий інтервал – 1,5. Стиль –
Normal. Гарнітура − TimesNewRoman.
Відомості про авторів: прізвище,
ініціали
−
шрифт
напівжирний,
вирівнювання по правому краю.
Посада – шрифт звичайний, вирівняний
по правому краю.
Місце навчання та / або роботи (в
дужках курсив).
Інформація про наукового керівника
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий
ступінь, вчене звання, установа).
Назва матеріалів – шрифт звичайний,
усі символи прописні, без переносу
слів, вирівнювання по центру.
Текстова частина – вирівняна по
ширині, без переносу слів.
Список
літератури
розміщується
наприкінці тексту, вирівнювання по
ширині, оформлюється у вигляді
нумерованого списку в порядку
посилань у тексті відповідно до
встановлених вимог.

зразок
Дубов С.О.
курсант
(Львівський державний університет
внутрішніх справ)
наук. керівник − Петренко П.П.,
кандидат історичних наук, доцент
(Львівський державний університет
внутрішніх справ)
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ − ПОКАЗНИК
ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ
Текст [1, с. 179]. ...
Література:
1. Іванова Т. В. Професійна культура
майбутнього
вчителя.
Педагогіка
і
психологія. 1995. № 2. С. 86–93.
Телефон для довідок:
Козловський
Віталій
Іванович,
старший викладач кафедри іноземних мов та
культури фахового мовлення кандидат
філологічних наук, тел. 0974329955;
Волошина Валентина Василівна,
лаборант кафедри іноземних мов та культури
фахового мовлення, тел. 0973098743.
Реєстрація учасників наукового заходу
2 листопада 2018 р. з 14.30 год. до 15.00 год.
у Львівському державному університеті
внутрішніх справ (м. Львів, вул. Городоцька,
26, зал Наукового товариства).

ЗАЯВКА
на участь у науково-практичному
семінарі здобувачів вищої освіти
«Професійна комунікація:
мова, культура, право»

МВС УКРАЇНИ
Львівський державний університет
внутрішніх справ

Прізвище–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ім’я–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По батькові–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Місце навчання (роботи)–––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Посада ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тема доповіді–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------–––––––––––––––––

науково-практичний семінар
здобувачів вищої освіти
ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ:
МОВА, КУЛЬТУРА, ПРАВО

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----––––––––––––––

Поштова адреса––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2 листопада 2018 року

--------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––
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Контактні телефони:––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––------------------------–––––––––––––––––

e-mail:____________________ ________________
Особиста участь: планую

не планую

м. Львів

