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«Лінгвістичне дослідження юридичного дискурсу (на матеріалі англійської 

та української правничої мови)» - 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично-виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Лінгвістичне дослідження юридичного дискурсу (на матеріалі англійської 
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пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали всеукраїнської науково-



практичної конференції, м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2017 р. – Запоріжжя: 

Класичний приватний університет, 2017. – 118 с. – С. 13-16. (0,23 д.а.) 
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Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 84 с. – С.21-24. (0,14 д. а.) 

 

Довідкові видання: 
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російсько-англійський. Близько 30 тисяч слів і словосполучень / уклад.: 

С.М. Бервено, В.С. Калашник, В.С. Козадаєв, та ін.; за ред. В.С. Калашника, 

С.М. Бервена. – Харків: Право, 2017. – 368 с. (у співавторстві; Сергєєва Г.А: 

С.221-304, літери П-Р (6,7 д.а.)). 
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