
Заявка 

на участь у13-тій Всеукраїнській 
науковій конференції 

«Мовна політика держави: історико-

правова ретроспектива і сучасність» 

3 грудня 2021 року 

Прізвище  _________________________________ 

Ім’я ______________________________________ 

По-батькові________________________________ 

Місце роботи________________________________ 

Посада______________________________________ 

____________________________________________ 

Науковий ступінь_____________________________  

Назва доповіді_______________________________ 

____________________________________________ 

Адреса___________________________________ 

Тел.______________________________________ 

Е-mail____________________________________ 

 

Оргкомітет конференції:  
 

НУ  «Львівська політехніка»,  

Навчально-науковий інститут  

права,  психології  та інноваційної  освіти,  

кафедра теорії  права  та 

конституціоналізму  
 

Поштова адреса: 79000, м. Львів, 

вул. Князя Романа, 1/3 
 

 

Електронна адреса:i.terlyuk2406@gmail.com 
 

 

Контактні телефони:  (032) 2583020 

 067-9223358 
 

 

За додатковою інформацією звертайтеся до 

доц. Терлюка Івана Ярославовича 

тел. 067-9223358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Навчально-науковий інститут права,  

психології  та інноваційної освіти  

Кафедра теорії  права  та 

конституціоналізму  

 

 

1 3 - Т А  

В С Е У К Р А Ї Н С Ь К А  

Н А У К О В А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я  

 

« М О В Н А  П О Л І Т И К А  

Д Е Р Ж А В И :  

Історико-правова 

ретроспектива і сучасність» 

(3грудня 2021 р.) 
 

 

Львів 

2021  



Шановні колеги!  

Для участі в роботі конференції запрошуються 
науково-педагогічні працівники вищих навчальних 

закладів, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, 

студенти старших курсів та юристи-практики. 
 

Роботу конференції планується 

організувати за двома секціями: 

1. Мовна політика держави: питання 

історії та сучасності * 

• Природа мовної політики держави: вихідні 
поняття і категорії; 

• Мовна політика держави: філософсько-правовий 
та історико-правовий виміри; 

• Мовна політика держави: теоретико-правовий 
та конституційно-правовий аспекти; 

• Конституювання мовної політики держави; 

• Погляди та теорії зарубіжних та українських 
мислителів та політиків на проблему мовної 
політики держави. 

 

*Напрями зазначеної проблематики - орієнтовні, і 

можуть бути розширені (згідно з науковими 

інтересами авторів) у рамках теми секції. 
 

2.  Асоційовані  питання. 

Робоча мова: українська. 

Текст подається в авторській редакції. 
Оргкомітет має право незначного скорочення 

матеріалів. За достовірність наданої інформації 

відповідає автор. 

Кінцевий термін подачі матеріалів: 2. 12. 2021 

Оргвнесок (витрати на технічну підтримку, 
підготовку й видання збірника матеріалів 

конференції):  150 грн. 

Форма участі:   д и с т а н ц і й н а  

Матеріали учасників конференції буде 

опубліковано окремим збірником, що 

індексується в Google Scholar (тираж 
обмежений). 

Електронний варіант (у PDF-форматі) 
збірника Тринадцятої Всеукраїнської наукової 

конференції, який зацікавлені зможуть знайти 
на веб-сайті: https://lpnu.ua/tpk/zbirnyky-
materialiv-naukovykh-konferentsii-kafedry - 
«Випуск 13, 2021 р.» 
(або - НУ «Львівська політехніка»: ІППО → ТПК → 
«Збірники матеріалів наукових конференцій 
кафедри» → «Наукові конференції кафедри 
історико-правової проблематики», прикріпленим 
файлом:   «Випуск 13, 2021 р.»), 

надішлемо кожному авторові (учасникові). 
 
Для участі в конференції необхідно подати в 

оргкомітет (надіслати чи принести на кафедру 

історії держави і права за адресою: м. Львів, 

вул. Кн. Романа, 1/3, к. 333): 

1) заявку на участь у конференції (Прізвище, 

ім’я, по батькові; Організація; Посада; 

Науковий ступінь; Вчене звання; Назва 
доповіді; Адреса; Тел.; е-mаіl - ОБОВ'ЯЗКОВО 

(!!!). Для здобувачів і студентів (!!!) – вказати 

наукового керівника), 
2) текст доповіді згідно з вимогами до оформлення 

тексту. 

Вимоги до оформлення тексту доповідей 

Матеріали подаються в електронному 

форматі *.doc на адресу електронної пошти 

оргкомітету.  

Обсяг матеріалів – 3 – 5 сторінок формату А4 

(297x210 мм), орієнтація - книжкова. Береги: – 30 

мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 

15, міжрядковий інтервал – 1,0. Відступи абзаців – 

10 мм. Сторінки доповіді не нумеруються. 

Посилання на джерела в тексті оформляються в 

квадратних дужках, де перша цифра – порядковий 

номер джерела згідно списку, далі через кому номер 

сторінки. Список джерел друкується в кінці 

тексту і має назву “Література” (електронні 

джерела інформації подаються із зазначенням 

повної електронної адреси). 

Оформлення тексту: 1) ім'я і прізвище автора (ів); 

2)  Е-таіl автора (обов’язковий); 3) через інтервал 

нижче посередині назва матеріалів доповіді 

великими літерами напівжирним шрифтом; 4) 

через інтервал текст статті; 5) Література; 6) 

для аспірантів/здобувачів рекомендація наукового 

керівника. 

 

Оплата оргвнеску здійснюється у 

безготівковій формі (з подальшим 

телефонним повідомленням), за 

реквізитами : картка «ПриватБанку» 5168 

7422 3016 8332 . Одержувач : Терлюк Іван 

Ярославович (тел. 067-9-22-33-58). 

 

Для докторів наук (професорів) участь 
безоплатна. 
 

 

Матеріали слід надіслати до 2 грудня 2021 р. з 

поміткою «на конференцію» за електронною 

адресою:  i.terlyuk2406@gmail.com 

http://lp.edu.ua/idp/zbirnyky-naukovyh-internet-konferenciy-kafedry
http://lp.edu.ua/idp/zbirnyky-naukovyh-internet-konferenciy-kafedry
mailto:i.terlyuk2406@gmail.com

