ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ запрошує здобувачів вищої освіти, магістрів,
аспірантів (ад’юнктів), науковців взяти участь у проведенні науково-практичного
семінару «Мова і право» 15 листопада 2017 року й опублікувати тези у матеріалах
конференції.
Основні рубрики:








Актуальні проблеми юридичної термінології.
Мовні процеси в суспільстві.
Юридична лінгвістика в Україні та світі.
Актуальні проблеми психолінгвістики.
Медіаосвіта та медіавпливи на аудиторію.
Професійна спрямованість іноземної мови.
Семіотична система в правовому контексті.
Умови подання й опублікування наукових тез

1. Тези приймаються українською мовою та іноземною мовою (англійська).
2. Електронний варіант тез обсягом від 1 до 3 сторінок необхідно надсилати на
адресу: українською мовою – tanya.and.dnepr@ukr.net; іноземними мовами –
katerina91timofeeva@yandex.ru до 10 жовтня 2017 року.
3. Після тексту подаються відомості про автора (авторів).
4. Планується видати збірник матеріалів конференції в електронному та друкованому вигляді
й розмістити на сайті навчального закладу після проведення науково-практичного семінару.
6. При виявленні бажання отримати паперовий варіант збірника, просимо повідомити
організаторів протягом 10 днів після проведення заходу.
Вимоги до оформлення ТЕЗ
Рукопис потрібно надіслати на адресу оргкомітету в електронному варіанті.
Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (krasheninnikova.doc).
Текст публікації має складати від 1 до 3 сторінок формату А 4.
Поля: нижнє, верхнє, праве, ліве – 2 см. Редактор: МS Word. Гарнітура:
Times New Roman. Текст набирається без переносів. Абзацний відступ – 1,25 см.
Перший рядок – НАЗВА ТЕЗ (великими літерами), напівжирний шрифт
(кегль 14, інтервал – 1), вирівнювання по центру. Другий рядок – ініціали і
прізвище автора (авторів), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, у
дужках – назва навчального закладу. Потім через один рядок потрібно подати
основний текст (кегль 14, інтервал – 1). По завершенні тексту подається Література
(кегль 12, інтервал – 1).
Ілюстративний матеріал у тексті потрібно подавати курсивом (підкреслень
не робити).
Бібліографічні посилання оформляти так: на одне джерело – [1, с. 3], на
кілька джерел – [7, с. 93; 9, с. 105]. Можливе посилання й без зазначення сторінки,
якщо йдеться про джерело загалом.

Тези мають містити такі положення:
– постановка наукової проблеми та її значення;
– аналіз досліджень цієї проблеми;
– виклад основного матеріалу;
– висновки та перспективи подальшого дослідження.
Відповідальність за достовірність фактів, посилань, власних імен, а також
правильність перекладу покладено на автора тез. Оргкомітет залишає за собою
право відхилити матеріали, які не відповідають тематиці, напрямкам та
науковому рівню конференції, редакційно-технічним вимогам, а також
направлені з порушенням терміну подання.
Відомості про автора
Прізвище, ім’я, по батькові
________________________________________________________
Науковий ступінь
________________________________________________________________
Вчене звання
____________________________________________________________________
Посада,
кафедра__________________________________________________________________
_______
Місце роботи (навчання)
__________________________________________________________
Контактний телефон, е-mail
_______________________________________________________
Назва тез
_____________________________________________________________________
Рубрика у збірнику (з поданих у переліку)
___________________________________________
Контактні телефони членів оргкомітету:
097-43-24-146 – координатор науково-практичного семінару, завідувач кафедри
українознавства та іноземних мов, доцент, к.ф.н. Крашеніннікова Тетяна Валеріївна.
095-711-45-52 – доцент кафедри українознавства та іноземних мов Пакулова Тетяна
Василівна.
Адреса кафедри: пр. Гагаріна 26, м. Дніпро, 49005, кафедра українознавства та
іноземних мов (кабінети 235, 240).
*УВАГА! Якщо протягом 3-х днів після відсилання матеріалів на нашу адресу,
Ви не отримали від нас відповідь, будь ласка, ще раз надішліть нам свої
матеріали. Можливо, електронна пошта не спрацювала і ми не отримали
Вашого листа.

