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Шановні колеги! 

Запрошуємо вас взяти участь в XІ науковій конференції з міжнародною участю 

«Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», яка 

відбудеться в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна  

15-16 квітня 2021 року.  

Увага! Цього разу конференція відбудеться в дистанційному онлайн форматі! 

У роботі конференції планується участь закордонних фахівців і передбачені такі 

напрями дискусій: 

1. Історичні, культурологічні та соціолінгвістичні перекладознавчі студії.  

2. Когнітивні та психолінгвістичні засади перекладацької діяльності.  

3. Переклад і міжкультурна комунікація. 

4. Теоретичні та прикладні питання художнього та галузевого перекладу. 

5. Інтерсеміотичні та мультимодальні дослідження перекладу. 

6. Методика навчання перекладу. Технічні засоби перекладу. 

Виступ на пленарному засіданні – 30 хвилин, на секційному – 20 хвилин. 

Робочі мови конференції: українська, англійська.  

До початку конференції планується видання електронної збірки тез доповідей 

українською та англійською мовою.  

Для участі в конференції необхідно не пізніше 20 березня 2021 р. надіслати на 

електронну адресу оргкомітету окремими файлами: 1) тези; 2) заявку на участь у 

конференції. Файли мають бути позначені за наступними зразками: 1) Прізвище_тези; 

2) Прізвище_заявка. 

Після повідомлення оргкомітету про прийняття тез до друку, учасники сплачують 

організаційний внесок у розмірі 100 грн (50 грн для аспірантів та студентів) та надсилають 

відскановану квитанцію про оплату на електронну адресу transengl@karazin.ua  

Участь для докторів наук, професорів безкоштовна. 

 

Банківські реквізити для сплати оргвнеску: 

Кабірі Магда Хуссейн,  

АО КБ «Приватбанк»,  

п/р 29244825509100, 

МФО банку 305299, 

Код ЄДРПОУ 14360570 

Особистий рахунок на поповнення картки (СКР): 5168757371366669 

Призначення платежу: "Оргвнесок за участь у конференції".  
Додаткову інформацію можна одержати за телефонами: (057) 707-54-42 (кафедра); 

0685891150 (Яна Євгеніївна); 0634909306 (Яна Сергіївна). 

Електронна адреса оргкомітету: transengl@karazin.ua (Тема: Conference_2021) 

Оргкомітет конференції 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1) обсяг – 2 сторінки;  

2) мова – українська, англійська;  

3) відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом, 

під нею звичайними літерами прізвище, ініціали автора, вчений ступінь, поряд у дужках – 

назва міста (шрифт Times New Roman, кегль – 14);  

4) основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New 

Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний 

відступ – 1 см.;  

5) ілюстративний матеріал подається курсивом;  

6) посилання подаються у квадратних дужках згідно з нумерацією у списку 

використаної літератури, напр., О. В. Петренко [1, с. 38];  

7) список літератури укладається в алфавітному порядку, спочатку кирилиця, потім 

латиниця за національним стандартом України ДСТУ 8302:2015. 


