
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги, студенти та аспіранти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у IIІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми перекладознавства, 

текстології і дискурсології», яка відбудеться 18 листопада 2022 р. на базі Національного 

університету «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64). 

 

Тематичні напрямки: 

 

1. Когнітивно-комунікативна парадигма знання 

2. Сучасні проблеми лінгвістики тексту 

3. Сучасна дискурсологія та концептологія  

4. Функційно-комунікативне аранжування мовлення 

5. Розвиток словникового складу сучасних мов 

6. Особливості перекладу фахових текстів 

7. Актуальні питання сучасного термінознавства 

8. Лінгвопоетика та інтерпретація літературно-художнього твору 

9. Соціальна комунікація. Кроскультурна комунікація 

10. Актуальні аспекти викладання іноземних мов 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, французька, німецька.  

 

 

Для участі в конференції необхідно до 04 листопада  22002222 р.  

надіслати на e-mail кафедри kafedra_pereklad@zntu.edu.ua: 

 Заявку для участі у конференції (форма додається) 

 Електронний варіант тез доповіді (2-3 сторінки). 

 

 

Файл заявки подається у редакторі Word і зберегти в одному з форматів: *.doc, *docx. 

Файл назвати за прізвищем учасника, наприклад, заявка_Іванов.doc. 

Електронний варіант тез подається у редакторі Word у форматі *.doc або *docx. Файл 

бажано іменувати за номером тематичного напряму і прізвищем автора тез; наприклад, 

2_Іванов.doc.  

 

Участь у конференції безкоштовна.  

Збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті Національного університету 

«Запорізька політехніка». 

 

За додатковою інформацією звертатися за роб. тел. кафедри (0617) 69-85-89, за 

моб. тел. (096) 96-91-048 (доц. кафедри ТПП Підгорна Анна Борисівна) або писати на 

електронну адресу: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua 



Зразок оформлення тез доповіді 

 

Павленко М. С., студент  

Петренко В. Б., к. філол. н., доцент 

        Національний університет «Запорізька політехніка» 

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ  

ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 

 

Обсяг тез доповіді має складати 2 повних сторінки (формат файла Word for 

Windows, шрифт Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; 

абзацний відступ – 1,25 мм; береги зверху, знизу – 20 мм, справа – 15 мм, зліва – 30 мм). 

Матеріали розміщуються на сторінці формату А4 (210х297мм). Сторінки не нумеруються. 

Розташування на сторінці: у правому верхньому кутку – прізвище та ім’я автора 

(шрифт – напівжирний, розмір кегля – 12). Нижче (у наступному рядку) – прізвище та 

ім’я наукового керівника із зазначенням посади (шрифт – напівжирний, розмір кегля – 12). 

Нижче (у наступному рядку) – повна назва навчального закладу, де навчається автор 

публікації (шрифт – напівжирний, розмір кегля – 12). Нижче (через один рядок) – назва 

доповіді великими літерами, напівжирним шрифтом, розмір кегля – 14, вирівнювання – по 

центру. Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст доповіді. Перенесення 

слів у статті не допускається.  Посилання на літературу – у квадратних дужках [1, с. 46]. У 

наступному рядку після тексту статті з абзацу напівжирним шрифтом посередині 

пишеться слово Література. У наступному рядку друкується список літератури, 

оформлений за останніми вимогами ВАК України  (розмір кегля – 14). 

 

Література 
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5. Bell R. T. Translation and translating: theory and practice. Longman, 1991. 298 р. 

  

Текст доповіді має бути уважно вичитаним і перевіреним автором і науковим 

керівником.  

 

Доповіді, що не відповідають правилам оформлення або не відповідають тематиці 

конференції, не приймаються до публікації.  

 

 

 

Маємо надію на плідну співпрацю! 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 



ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

____________________________________________________________________________ 

  

Назва навчального закладу, спеціальності, рік навчання (курс) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та вчене звання наукового 

керівника____________________________________________________________________ 

  

Тел. моб./дом. (із кодом населеного пункту) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Домашня адреса (з індексом населеного пункту) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

е-mail _______________________________________________________________________ 

 

Назва доповіді_______________________________________________________________ 

 

Назва секції, в роботі якої Ви плануєте взяти участь______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

У разі будь-яких змін просимо завчасно повідомити оргкомітет! 


