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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ,  

СТУДЕНТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ! 

Запрошуємо Вас 19 лютого 2021 року взяти участь 

у V Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції 

«НА  ПЕРЕТИНІ  МОВИ  І   ПРАВА»,  
приуроченій до Міжнародного дня рідної мови 

 

 

Проблематика конференції: 

1. Науково-методичні засади юридичної лінгвістики.  

2. Мовна політика і мовна ситуація в Україні та за кордоном.  

3. Мовні права особи. 

4. Мовленнєві правопорушення. 

5. Лінгвістичні експертизи. 

6. Мовне оформлення текстів юридичних документів і нормативно-правових актів. 

7. Юридичне термінознавство.  

8. Комунікативно-прагматичні засади функціонування української мови в юриспруденції.  

9. Культура професійного мовлення правника. 
 

 
Формат проведення конференції: дистанційно на платформі Zoom. 
Порядок роботи конференції: 

Засідання круглого столу за участі провідних фахівців у галузі правничої лінгвістики      10.00 – 12.00 
Робота дискусійних платформ                                                                                                    13.00 – 17.30 

 

Робоча мова конференції: українська. 
 

 

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів V Всеукраїнської 

науково-практичної онлайн-конференції «На  перетині  мови  і   права». 

Вимоги до оформлення статей та умови публікації у збірнику. 
УВАГА! Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти статті та теми доповідей, які не 

відповідають вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.  

 
 

Для участі у конференції просимо до 13 лютого 2021 року  
заповнити реєстраційну форму учасника конференції та на електронну адресу o.dotsenko@kubg.edu.ua  

надіслати лист*, який міститиме: 

1. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску (назва файлу «Прізвище 

автора_оргвнесок»).  

2. Електронний варіант статті у збірник матеріалів конференції збережений у двох форматах – doc. та rtf. 

(назва файлу «Прізвище автора_стаття»). 

3. Рецензію наукового керівника на запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу засідання 

кафедри з рекомендацією статті до друку – для учасників, які не мають наукового ступеня (назва 

файлу «Прізвище автора_рецензія» / «Прізвище автора_рекомендація»).  
 *Тема  листа «Конференція_Правнича_лінгвістика» 

 

Оргвнесок – 150 грн (для наукових і науково-педагогічних працівників) та 70 грн (для студентів) – 

передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, видання програми конференції та 

збірника матеріалів. Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка: код 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/Anonces/2021/01_25_vymogy_do_oformlennya_statti.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1-JOlCP0_ZDss0VWi5YwS21Jl2L346KrrEuekJs3XBVQ/edit
mailto:o.dotsenko@kubg.edu.ua


ЄДРПОУ 02136554, Р/р №UA038201720314211007201048659, Держказначейська служба України м. Київ, 

код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок_конференція_мова і право».  

 
 

Учасники конференції також можуть опублікувати свої статті в: 

 Електронному фаховому журналі «Синопсис: текст, контекст, медіа» Київського університету 

імені Бориса Грінченка (категорія Б; галузь науки – філологічні, соціальні комунікації; індексується 
міжнародними базами даних та каталогами). 

Вимоги та умови публікації. 

 

 Збірнику наукових праць «Studia Philologica» Київського університету імені Бориса Грінченка 

(нефахове; галузь науки – філологічні; індексується міжнародними базами даних та каталогами).  

Вимоги та умови публікації. 

 

УВАГА! Редколегії видань залишають за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам, 

тематиці видань і не містять наукової новизни.  

Квитанція про сплату вартості публікації надсилається після отримання позитивного рішення 

редколегії про включення статті до журналу. 

 

 

КОНТАКТИ:  

 

Адреса оргкомітету: Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, каб. 312-А.  

 

Координатори: 

 

– Доценко Олена Леонідівна, заступник директора з наукової роботи Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук. 

Е-mail: o.dotsenko@kubg.edu.ua    

Телефон: (067) 388 10 96 

 

– Калиновський Олександр Валерійович, заступник начальника відділу організації наукової діяльності та 

захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук.     

Е-mail: kalyna198228@ukr.net  

Телефон: (066) 077 14 17  

 

Оргкомітет конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis
https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/about/submissions
http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal#.Wa0gacm8rtB
https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/about/submissions
mailto:o.dotsenko@kubg.edu.ua

