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СТУДЕНТСЬКОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«НА  ПЕРЕТИНІ  МОВИ  І   ПРАВА», 

приуроченої до Міжнародного дня рідної мови 
 

22 лютого 2017 року 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б) 

 
 

 
Час 

 
Захід Місце проведення 

9.30- 
10.00 Реєстрація учасників конференції Хол біля ауд. 312 

10.00-10.15 Відкриття конференції 
Ауд. 312 10.15-11.15 Пленарне засідання конференції 

11.15-11.45 Кава-брейк Хол біля ауд. 312 

11.45-14.55 

Секційні засідання конференції  
Секція 1. Юридичні засади 

функціонування мов та забезпечення 

комунікативної діяльності 
Ауд. 310 

Секція 2. Мовне забезпечення юридичної 

діяльності Ауд. 312 

14.55-15.00 Підбиття підсумків конференції Ауд. 312 
 

Робоча мова: українська 
 

РЕГЛАМЕНТ   РОБОТИ: 
 
Доповіді  на пленарному засіданні  –  до 15 хв. 
Доповіді  на секційному засіданні  –  до 10 хв. 
Запитання й виступи під час обговорення  –  до 2 хв. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ 

22 лютого 2017 року 

 
ВІДКРИТТЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«НА  ПЕРЕТИНІ  МОВИ  І   ПРАВА», 

приуроченої до Міжнародного дня рідної мови 
 

10.00-10.15                                                                           ауд. 312 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
 

Єременко Олена Володимирівна, директор Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук 
 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

10.15-11.15                                                                           Ауд. 312 
 

Модератор: 
Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник 

директора з наукової роботи Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка 
 
Відповідність добору мовних засобів комунікативній ситуації в діяльності 

правника  
Горська Марина Олександрівна, головний інспектор відділу організації 

професійного навчання управління кадрового забезпечення Департаменту 

поліції охорони Національної поліції України, магістр права 
 
Мовне законодавство України в європейському контексті  
Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, заступник директора з 

наукової роботи Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
 
Мовна компетентність як складник професійної підготовки працівників 

поліції 
Шутенко Світлана Василівна, старший викладач кафедри юридичного 

документознавства Національної академії внутрішніх справ 
 
Мовне середовище в соціальних мережа (на прикладі проекту "СловОпис") 
Ломакіна Ангеліна Сергіївна, студентка ІV курсу Інституту журналістики 

Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Журналістика»  
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Секція 1. Юридичні засади функціонування мов та забезпечення 

комунікативної діяльності 
 

12.30-14.55                                                                        Ауд. 310 
 

Модератор: 
Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, заступник директора з 

наукової роботи Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
 
 

Перспективи розвитку правничої лінгвістики 
Приймак Катерина Володимирівна, курсант ІІІ курсу ННІ №1 факультету №2 
Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник 

– Шутенко Світлана  Василівна, старший викладач кафедри юридичного документознавства 

Національної академії внутрішніх справ) 
 

Українська мова – право чи обов’язок? 
Гапон Ксенія Андріївна, курсант ІІІ курсу ННІ №1 факультету №2 Національної 

академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник – Шутенко 

Світлана  Василівна, старший викладач кафедри юридичного документознавства Національної 

академії внутрішніх справ) 
 

Cучасна мовна ситуація в Україні: стан, проблеми та перспективи  
Житарюк Марія Сергіївна, курсант І курсу відділу спеціальної фізичної 

підготовки Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» 
(науковий керівник – Шутенко Світлана  Василівна, старший викладач кафедри юридичного 

документознавства Національної академії внутрішніх справ) 
  

Мовна ситуація в Україні: історія й сучасний стан 
Іващенко Яна Вікторівна, курсант ІІІ курсу ННІ №1 факультету №1 Національної 

академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник – Шутенко 

Світлана  Василівна, старший викладач кафедри юридичного документознавства Національної 

академії внутрішніх справ) 
 

Використання української мови як державної у різних сферах життя 

суспільства 
Бурда Юлія Сергіївна, студентка І курсу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Філологія (українська мова 

та література)» (науковий керівник – Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка) 
 

Російська мова в Україні: виклики сьогодення 
Максимук Тетяна Віталіївна, студентка І курсу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Філологія (українська мова 

та література)» (науковий керівник – Єременко Олена Володимирівна, доктор філологічних 

наук, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка) 
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Популяризація української мови серед молоді як складова мовної політики 
Сусідко Тетяна Юріївна, студентка І курсу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Філологія (українська мова 

та література)» (науковий керівник – Єременко Олена Володимирівна, доктор філологічних 

наук, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка) 
 

Суржик: ознаки, шляхи запобігання та подолання 
Минка Дарія Сергіївна, студентка І курсу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Філологія (українська мова 

та література)» (науковий керівник – Єременко Олена Володимирівна, доктор філологічних 

наук, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка) 
 

Роль ЗМІ у формуванні позитивного ставлення до української мови як 

державної  
Каменчук Антоніна Миколаївна, студентка ІІ курсу Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Філологія 

(українська мова та література)» (науковий керівник – Доценко Олена Леонідівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка) 
 

Україномовні ЗМІ за кордоном: історія та сучасність 
Піскор Юлія Віталіївна, студентка ІV курсу Інституту журналістики Київського 

університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Журналістика» (науковий 

керівник – Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка) 
 

Мова сучасної реклами: особливості та проблеми 
Лебеденко Наталія Станіславівна, студентка І курсу Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Філологія 

(українська мова та література)» (науковий керівник – Єременко Олена Володимирівна, 

доктор філологічних наук, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка) 
 

Правові проблеми функціонування державної мови в Украні 
Сиротюк Іван Сергійович, курсант І курсу відділу спеціальної фізичної 

підготовки Національної академії внутрішніх справ Національної академії 

внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник – Шутенко Світлана  

Василівна, старший викладач кафедри юридичного документознавства Національної академії 

внутрішніх справ) 
 

Конституційне право на свободу думки і слова в Україні та зарубіжних 

країнах  
Івашкевич Ангеліна Анатоліївна, студентка І курсу факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

спеціальність «Правознавство» (науковий керівник – Обловацька Наталія Олександрівна, 
старший викладач кафедри публічного та приватного права Київського університету імені 

Бориса Грінченка) 
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Значення мовних прав для вільного спілкування та розвитку національних 

мов 
Мазур Єлизавета Олегівна, студентка ІІ курсу факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 

«Правознавство» (науковий керівник – Пожидаєва Марія Анатоліївна, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса 

Грінченка) 
 

Мовна політика України у видавничій сфері 
Акіменко Антоніна Володимирівна, студентка І курсу Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Філологія 

(українська мова та література)» (науковий керівник – Єременко Олена Володимирівна, 

доктор філологічних наук, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка) 
 

Роль органів державної влади у забезпеченні реалізації мовних прав 

учасників навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти 
Микитенко Мар`яна Самірівна, студентка ІV курсу факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

спеціальність «Правознавство» (науковий керівник – Байталюк Ольга Михайлівна, 

старший викладач кафедри публічного та приватного права факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка) 
 

Мовні права дитини у сфері реалізації права на дошкільну освіту 
Пинчук Діана Олександрівна, студентка ІV курсу факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

спеціальність «Правознавство» (науковий керівник – Байталюк Ольга Михайлівна, 

старший викладач кафедри публічного та приватного права факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка) 
 

Правові засади української мови у програмі політичної партії «Блок Петра 

Порошенка»  

Борових Діана Олександрівна, курсант І курсу відділу спеціальної фізичної 

підготовки Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» 
(науковий керівник – Лощинська Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ) 
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Секція 2.  Мовне забезпечення юридичної діяльності 
 

12.30-14.55                                                                        Ауд. 312 
 
Модератор: 
Шутенко Світлана Василівна, старший викладач кафедри юридичного 

документознавства Національної академії внутрішніх справ 
 
Лексичні помилки в конституційному законодавстві України 
Бугайко Юлія Олексіївна, студентка ІІ курсу ОКР «Магістр» Донецького 

національного університету ім. Василя Стуса (науковий керівник – Вінтонів Михайло 

Олексійович, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Донецького 

національного університету імені Василя Стуса) 
 

Культурні основи професійного мовлення правника 
Богатир Юлія Віталіївна, студентка ІІ курсу факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 

«Правознавство»  (науковий керівник – Пожидаєва Марія Анатоліївна, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса 

Грінченка) 
 

Лінгвістичні вимоги до укладання кримінальних процесуальних документів 
Коломієць Володимир Володимирович, курсант ІІІ курсу ННІ №1 факультету №1 

Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник 

– Шутенко Світлана  Василівна, старший викладач кафедри юридичного документознавства 

Національної академії внутрішніх справ) 
 

Типові помилки в діловому мовленні та методи запобігання їм 
Плюта Вікторія Миколаївна, студентка ІІ курсу Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Філологія (українська мова 

та література)» (науковий керівник – Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка) 
 

Аналіз перекладів юридичних документів українською мовою 
Бідюкова Анна Олександрівна, студентка І курсу факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

спеціальність «Правознавство» (науковий керівник – Пожидаєва Марія Анатоліївна, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права Київського 

університету імені Бориса Грінченка) 
 

Особливості сучасної української терміносистеми права 
Віксич Софія Дмитрівна, курсант І курсу відділу спеціальної фізичної підготовки 

Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник 

– Лощинська Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри юридичного 

документознавства Національної академії внутрішніх справ) 
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Проблеми юридичної термінології у житловому праві 
Волкова-Титинець Марина Наілівна, студентка V курсу Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського, спеціальність 

«Правознавство» (науковий керівник – Камінська Наталія Василівна, доктор юридичних 

наук, професор кафедри гуманітарних та загальноправових дисциплін Національної академії 

внутрішніх справ) 
 

Походження українських юридичних термінів 
Кричун Богдан Олександрович, курсант І курсу відділу спеціальної фізичної 

підготовки Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» 
(науковий керівник – Лощинська Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ) 
 

Термінологія нормативно-правових актів 
Тімохіна Анастасія Олександрівна, курсант ІІІ курсу ННІ №1 факультету №2 

Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник 

– Шутенко Світлана  Василівна, старший викладач кафедри юридичного документознавства 

Національної академії внутрішніх справ) 
 

Теоретичні засади юридичного термінознавства 
Фещенко Лілія Михайлівна, курсант ІІІ курсу ННІ №1 факультету №1 

Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник 

– Шутенко Світлана  Василівна, старший викладач кафедри юридичного документознавства 

Національної академії внутрішніх справ) 
 

Проблеми формування культури мовлення у професійному середовищі 

юристів 
Боровик Ольга Миколаївна, курсант І курсу відділу спеціальної фізичної 

підготовки Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» 
(науковий керівник – Лощинська Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ) 
 

Акцентуаційні особливості  професійного мовлення 
Буртак Артем Володимирович, курсант ІІІ курсу ННІ №1 факультету №2 

Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник 

– Шутенко Світлана  Василівна, старший викладач кафедри юридичного документознавства 

Національної академії внутрішніх справ) 
 

Правова культура судової промови 
Бокотько Яна Іванівна, студентка І курсу факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 

«Правознавство» (науковий керівник – Обловацька Наталія Олександрівна, старший 

викладач кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса 

Грінченка) 
 

Невербальні засоби ділової комунікації  
Поморянська Юлія Володимирівна, курсант І курсу відділу спеціальної фізичної 

підготовки Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» 
(науковий керівник – Лощинська Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ) 
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Мистецтво публічного мовлення у діяльності поліцейського 
Бабенко Юлія Сергіївна, курсант І курсу відділу спеціальної фізичної підготовки 

Національної академії внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник 

– Лощинська Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри юридичного 

документознавства Національної академії внутрішніх справ) 
  

Риторична аргументація як засіб впливу  
Лопотяк Олена Степанівна, курсант І курсу відділу спеціальної фізичної 

підготовки Національної академії внутрішніх справ Національної академії 

внутрішніх справ, спеціальність «Право» (науковий керівник – Шутенко Світлана  

Василівна, старший викладач кафедри юридичного документознавства Національної академії 

внутрішніх справ) 
 

Етикет ділового спілкування й український етикет 
Черних Єлизавета Сергіївна, студентка ІІ курсу Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Філологія (українська мова 

та література)» (науковий керівник – Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка) 
 

 
 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
14.50-15.00                                                                                  Ауд. 312 


