
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
Обсяг тез – до 3-х сторінок.  
Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, 

міжрядковий інтервал – 1. 
На початку вказується назва тематичного 

напряму.  
Нижче через інтервал – прізвище, ім’я, 

по батькові автора, посада та повна назва 
установи, у якій працює чи навчається автор, 
науковий ступінь, вчене звання. 

Нижче через інтервал – назва теми доповіді 
(усі слова великими літерами). 

Нижче через інтервал – текст доповіді.  
Нижче через інтервал – список використаних 

джерел, який оформлюється відповідно до 
наявних стандартів. 

Посилання позначаються квадратними 
дужками, наприклад: [1, с. 78]. 

 

Зразок: 
Красницька Анжела Віталіївна, 
доцент кафедри юридичного 
документознавства Національної 
академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 
 

Список використаних джерел: 

1. Проценко Г.П. Правнича лінгвістика : 

навч. посіб. / Г.П. Проценко та ін. ; за заг.ред. 

С.М. Гусарова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 

312 с. 
 

 Тема електронного повідомлення 
повинна складатися з прізвища та імені 
учасника конференції, а також із зазначенням 
“КОНФЕРЕНЦІЯ”. 

 
 
 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Національна академія внутрішніх справ 

площа Солом’янська, 1, місто Київ 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

29 листопада 2018 року: 
13:30 – 14:00 – реєстрація учасників 
14:00 – 16:00 – робота конференції 
16:00 – 16:30 – закриття конференції 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ 

 Додаткову інформацію щодо 
проведення конференції Ви можете отримати, 
звернувшись до оргкомітету: 
Усачова Катерина Сергіївна, 
моб. (067) 7302107 
Рябок Вікторія Юріївна, 
моб. (096) 7025345  
 
 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Збірник тез доповідей конференції буде 

розміщено для загального доступу на веб-сайті 

Національної академії внутрішніх справ: 

http://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/naukovi 

-zaxodi/materiali-naukovih-zahodiv/ 

У разі необхідності офіційного запрошення 

на конференцію, просимо завчасно повідомити 

про це контактних осіб.  

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на 

конференції (проїзд, проживання, харчування 

тощо), оплачуються учасниками за власний 

рахунок або за рахунок сторони, що їх 

відряджає. 

 
Міністерство внутрішніх справ України 

Національна академія внутрішніх справ 

кафедра юридичного документознавства 
 

    
 

 

Українська мова 

в юриспруденції: 

стан, проблеми, 

перспективи 

ХІV Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція  
 

29 листопада 2018 року 
 

 
 

КИЇВ 2018 

 



Шановні колеги,  

науково-педагогічні працівники,  

ад’юнкти (аспіранти), здобувачі, слухачі! 
 

Національна академія внутрішніх справ 

оголошує проведення ХІV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції на тему: 

“Українська мова в юриспруденції: стан, 

проблеми, перспективи”, яка відбудеться 

29 листопада 2018 року. 
 

Форма участі: очна, заочна. 
 

Мови конференції: українська. 
 

 
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

I. Науково-теоретичні засади юридичної 
лінгвістики. 
II. Розвиток юридичної термінології на 
сучасному етапі. 
III. Використання лінгвістичних знань у 
юридичній практиці. 
 

УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Для участі в засіданні конференції необхідно 

надіслати електронною поштою на адресу 

usachova.ks@ukr.net 
до 05 листопада 2018 року: 

1) заявку на участь у засіданні конференції; 

2) тези доповіді (не більше трьох сторінок); 

3) відскановану рецензію наукового 
керівника (для здобувачів вищої освіти). 

 

 Отримання оргкомітетом матеріалів 
для участі у конференції має бути обов’язково 
підтверджено повідомленням про їх 
отримання на Вашу електронну адресу. Якщо 
Ви не отримали підтвердження ‒ просимо 
звертатися до оргкомітету.  

ВИМОГИ ДО  

ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА  

ЗАЯВКИ І ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 Назва файлу має відповідати 

прізвищу та імені доповідача із вказівкою для 

заявки – Zayavka, для тез – Tezy. 

Наприклад: Zayavka Ivanov Ivan 

                     Tezy Ivanov Ivan 

            або   Заявка Іванов Іван 

                     Тези Іванов Іван 

 Текст має бути виконано в Microsoft 

Word 6.0 і вище для Windows (але не вище 

2007 року), файл з розширенням *rtf. 

 Тема електронного повідомлення 

повинна складатися з прізвища та імені 

учасника конференції, а також вказівки 

“Українська мова в юриспруденції: стан, 

проблеми, перспективи”. 
Організатори конференції зберігають 

за собою право відхилити надіслані 
матеріали, якщо вони не відповідають 
проблематиці конференції, неналежним 
чином оформлені або надіслані пізніше 
зазначеного терміну. 

 
Під час публікації тез доповідей у 

збірнику перевага надається особам, які 
безпосередньо візьмуть участь у роботі 
конференції! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

Заявка на участь у конференції  
“Українська мова в юриспруденції:  

стан, проблеми, перспективи” 
 

Відомості про доповідача та тему доповіді: 
Прізвище, ім’я, по батькові _______________ 
Науковий ступінь _______________________ 
Вчене звання___________________________ 
Місце роботи (навчання) _________________ 
Посада ________________________________ 
Тема доповіді (повідомлення)_____________ 
 
 Планую особисту участь у конференції. 
 Не планую приїзд. 
 
Координати для зв’язку: 
Поштова адреса ________________________ 
Контактний телефон ____________________ 
Е-mail: ________________________________ 
 
Відомості про наукового керівника: 
(для здобувачів вищої освіти): 
Прізвище, ім’я, по батькові _______________ 
Науковий ступінь _______________________ 
Вчене звання___________________________ 
Місце роботи ___________________________ 
Посада ________________________________ 
 

Рецензія наукового керівника 
оформлюється у довільній формі та 
надсилається електронною поштою у 
відсканованому вигляді  (формат pdf або jpg). 
Наявність засвідченого підпису наукового 
керівника обов’язкова. 

Скорочення назв закладів, посад у 
заявці не допускається. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ  
НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 


