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Прим. №

Ректору
Львівського державного 
університету безпеки 
життєдіяльності 
доктору педагогічних наук, 
професору Козяру М.М.

79000, м. Львів, МСП, вул. Клепарівська, 35.

Шановний Михайле Миколайовичу!

Запрошуємо здобувачів вищої освіти Вашого навчального закладу взяти 
участь у IX Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених, студентів та 
курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: 
лінгвістика, право, інформаційна безпека», яку проводить кафедра теорії та 
практики перекладу навчально-наукового центру мовної підготовки 
Національної академії Служби безпеки України 20 квітня 2018 року.

Для участі в конференції просимо до ЗО грудня 2017 року надіслати 
матеріали конференції та анкету учасника (додатки додаються) на електронну 
адресу: асасІету@заи.§оу.иа. Тема електронного листа має містити примітку: 
для КТПП.

Адреса оргкомітету: 03022, м. Київ, вул. М. Максимовича, 22.
Контактні телефони: (063) 792-30-75 (доктор філологічних наук, професор 

Компанцева Лариса Феліксівна), (096) 800-84-93 (старший викладач 
кафедри ТПП, кандидат філологічних наук Юдко Людмила Віталіївна), 
(067) 265-31-09 (старший викладач кафедри ТПП Гончарова Тетяна Василівна).

Додаток: 1. Анкета учасника конференції, на 1 аркуші, відкрита інформація.
2. Інформаційний лист, на 1 аркуші, відкрита інформація.

Т.в.о. ректора
кандидат юридичних наук, доцент

З повагою

Виконавець: Юдко Л.В. тел.: 527-76-70



Додаток 1
Анкета

учасника IX Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, студентів та 
курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика,

право, інформаційна безпека»
Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце навчання/роботи

Посада

Адреса ВНЗ або установи, до якої належить учасник 
конференції

Тел.

Електронна адреса

Назва доповіді
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Інформація про використання технічних засобів для демонстрації доповіді: 
□ мультимедійний проектор
Дата заповнення



Додаток 2
Інформаційний лист

IX Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, студентів та курсантів 

«Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право,

інформаційна безпека»

Кафедра теорії та практики перекладу Навчально-наукового центру мовної 

підготовки Національної академії Служби безпеки України 20 квітня 2018 року

Тематика конференції:

1. Поліпарадигмальність сучасного комунікативного простору: лінгвістика, право, 

інформаційна безпека.

2. Лінгвістика тексту й теорія комунікації: безпековий вимір.

3. Актуальні проблеми перекладу.

4. Мова правового дискурсу.

5. Комунікативні стратегії в діяльності інститутів сектору безпеки та оборони.

6. Дискурсивні практики в умовах гібридної війни.

7. Управління соціальними комунікаціями в сучасних інформаційних умовах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

Матеріали обсягом до 5 сторінок оформляти в системі Місгозой \УогсІ (формат 

КТР): розмір аркуша -  А-4; міжрядковий інтервал -  1,5; шрифт -  Тітез Котап; кегль 

-  14; поля: зліва, згори, знизу -  2 см, справа -  1,5 см, абзац -  1,25 см. Автор має вказати 

своє прізвище, ім’я та по батькові, навчальний заклад, а також прізвище й ініціали свого 

наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання (за наявності). Наукові доробки 

повинні містити необхідні елементи наукової статті: мету, завдання дослідження, виклад 

основного матеріалу, висновки та список використаних джерел. Література оформлюється 

згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 в кінці тексту під назвою «Література», наводиться в 

алфавітному порядку. Посилання у тексті позначаються квадратними дужками із 

зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому -  номер сторінки.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції до 

початку конференції, учасники отримають електронні версії видання.

Редагування надісланих матеріалів не передбачається. Відповідальність за зміст і 

коректність доповідей несуть автор і науковий керівник.


