
Звіт про проведення  

ХІІ Міжнародної наукової конференції 

“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”  

на факультеті іноземних мов 

 

ХІІ Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” 

проходила на факультеті іноземних мов Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна 3 лютого 2012 року.  

 

У цьому році про свою участь у конференції заявили 231 науковець, з них 129 з інших 

міст. Географія включає 6 країн: Україна, Росія, Молдова, Польща, Німеччина, Франція. 

Представлено 52 внз України та 3 зарубіжні навчальні заклади: Придністровський державний 

університет імені Т.Г. Шевченка (Молдова),  Алексєєвська філія Бєлгородського державного 

національного дослідницького університету (Росія), Main School of Fire Service (Варшава, 

Польща). До початку конференції видано програму, збірник тез.  

 

Конференцію урочисто відкрили проректор з науково-педагогічної роботи, докт. фіз.-мат. 

наук, професор, академік НАН України Азарєнков М.О., декан факультету іноземних мов, докт. 

пед. наук, професор, академік АНВШ України В.Г. Пасинок. Було заслухано доповіді докторів 

наук: Бондаренко Є.В., Безугої Л.Р., Шевченко І.С., Самохіної В.О. /Харків/. 

 

Після перерви працювали секції: 

1. «Специфіка лексичної системи національних мов. Термінознавство. Фразеологія». 

Особливий інтерес викликали питання новітніх методів дослідження фразеології.  

2. «Етнолінгвістика. Лінгвокомпаративістика. Перекладознавство». Розглядалися питання 

використання методів корпусної лінгвістики в перекладознавстві, переклади романів-

стилізацій, переклад в жанрі «іміджеве відео», переклад офіційних переговорів, 

проблеми синхронного перекладу. 

3. «Соціокультурні аспекти комунікації». Обговорення в секції торкалося механізмів 

створення комічного ефекту в різних жанрах дискурсу: політичного, стенд-ап комедії, 

дискурсу дитини, а також проблем білінгвізму. 

4. «Параметри, стратегії і такики дискурсу. Дискурс мас-медіа». Розглядалися проблеми 

медіалінгвістики і соціолінгвістики. Темою обговорення стали: дискурс новин, 

особливості веб-сайтів, вербальний гумор, гендерна специфіка спілкування, різнопланові 

комунікативні стратегії, робота зі стосунками.  

5. «Прагматичні аспекти дискурсу». Дискусія торкалась проблем прагматики рекламного 

дискурсу, дискурсивних властивостей мовленнєвих актів, проблем імпліцитних смислів 

у дискурсі. 

6. «Концепт та його мовна репрезентація». Обговорювалося співвідношення концепту та 

категорії, системи фреймів, аксіологічного модусу концепту.  

7. «Текст і жанр. Художні дискурси». Викликали дискусію питання епістемічної 

модальності , інтертекстуальності в сучасному художньому дискурсі.  

8. «Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів». Дискусія стосувалася 

концептуальних засад навчання,  ролі вчителя в аудиторії, використання нових текстів як 

засобу  інтенсифікації начвання.  

9. «Сучасні підходи до викладання іноземної мови в немовних внз». У секції йшлося про 

проблеми навчання аудіювання, лексики, розвитку мнемо навичок лінгвокреативності.  
 

Згідно звітів керівників секцій, на засіданнях були присутні 95 учасників, виступили з 

доповідями 60. Слід відзнаити виступи великої кількості аспірантів та молодих науковців, 

жваву дискусію в більшості секцій. 

 

Наступну, ХІІI Міжнародну наукову конференцію “Каразінські читання: Людина. Мова. 

Комунікація” заплановано на 7.02.2014. 



Перелік внз та установ, представлених на конференції 

The Main School of Fire Service, Warsaw, Poland 

Universal Power Systems USA-Ukraine LLC, Харків, Україна (спільне підприємство)  

Академія  внутрішніх військ МВС України, м. Харків  

Алексєєвська філія Бєлгородського державного національного дослідницького університету, 

Бєлгород, Росія 

Горлівський інститут іноземних мов державного вищого навчального закладу “Донбаський 

державний педагогічний університет” 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 

Донбаський державний педагогічний університет 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Запорізький державний медичний університет 

Запорізький національний технічний університет; 

Запорізький національний університет 

Карпатський інститут підприємництва 

Київський національний лінгвістичний університет, 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Київського національного лінгвістичного університету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя 

КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра французької філології. 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»,  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління,  

Криворожский национальный университет 

Львівська державна фінансова академія 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Маріупольський державний університет 

Мелітопольський педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука, м. 

Рівне 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова  

Одеський національний економічний університет.  

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,  

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника  

РВНЗ «КГУ» (м. Ялта)  

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

Тернопільський національний економічний університет 

Українська академія банківської справи НБУ, м. Харків  

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»,  

Харківський державний університет мистецтв І.П. Котляревського 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Харківський національний економічний університет 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 



Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

Хмельницький національний університет 

Черкаський державний технологічний університет  

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 

 


