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ЦЕНТР ПЕРЕКЛАДУ «АЛЕСКО» 

 

Шановні колеги! 

Ми раді запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції для 
перекладачів, молодих учених і студентів “Індустрія перекладу: теорія в дії” (TITA 
2020), яка відбудеться 25-26 березня 2020 року в Інституті філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ (бульв. Тараса Шевченка 14). 

Наша конференція – проактивна платформа перетворення слова в дію, де підживлена 
теорією практика визначатиме майбутнє перекладознавства. Її метою є забезпечення 
різноформатного інтердисциплінарного середовища для ефективного обміну 
оригінальними ідеями щодо оптимізації процесу перекладу, підвищення його якості і, як 
результат, випрацювання його методології. 

Програма конференції включатиме пленарні доповіді вітчизняних і зарубіжних 
перекладачів-практиків й теоретиків, круглі столи, присвячені окремим аспектам 
перекладу, майстер-класи, тренінги з усного послідовного та синхронного перекладу, 
художнього перекладу й використання CAT-tools у роботі перекладача. Тематика 
конференції охоплює такі напрямки:  

1) художній переклад; 
2) галузевий переклад; 
3) аудіовізуальний переклад; 
4) переклад і технології; 
5) переклад і бізнес; 
6) усний переклад; 
7) переклад для ЄС. 

Мови конференції – українська й англійська. 



Заочну участь у конференції не передбачено. 

Внесок за участь у конференції для слухачів становить 500 грн. (еквівалент 20 євро для 
учасників з інших країн), для студентів – 250 грн. Участь у конференції для доповідачів 
безкоштовна.  

Сертифікати про участь у конференції буде надано усім учасникам – доповідачам і 
слухачам. 

Учасники конференції (доповідачі і слухачі) можуть подати до публікації тези або статті. 
Тези учасників буде опубліковано у збірнику тез (див. дод. 1 про правила подання тез), а 
статті – у збірнику матеріалів конференції, який буде подано на розгляд для індексації у 
наукометричній базі Web of Science (див. дод. 2 про правила подання матеріалів). Мови 
публікацій – українська й англійська. Тези потрібно подати до 15 грудня 2019 року під час 
заповнення гугл-форми. Кінцевий термін подання статей у збірнику матеріалів 
конференції – 27 січня 2020 року.  

Усі подані тези й статті пройдуть етап сліпого подвійного рецензування. Рішення про 
прийняття тез і статей до друку буде прийнято на основі відгуків рецензентів. Редакційна 
колегія залишає за собою право відхилити матеріали, які містять плагіат чи не 
відповідають вимогам або тематиці конференції.  

Для участі у конференції заповніть гугл-форму за посиланням 
https:/forms.gle/TqVAy6CLRLiH6gtv7 до 15 грудня 2019 року. Підтвердження участі у 
конференції буде надано до 26 грудня 2019 року. Інформацію про конференцію (у тому 
числі номер рахунку для сплати внеску за участь у конференції) буде уточнено у другому 
інформаційному листі у січні 2020 року. 

Для уточнення інформації стосовно конференції звертайтесь до к. пед. н., асистента 
кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Трикашної Юлії Іванівни за 
номером телефону +380 (44) 239 33 35 або електронною адресою 
conference.iphil@gmail.com. 

  



Додаток 1 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ АВТОРІВ ТЕЗ 

1. Обсяг тез – 250-300 слів (без списку літератури).  

2. На початку потрібно вказати ім’я, прізвище автора, науковий ступінь і вчене звання, 
місце роботи і країну (у зазначеному порядку). 

3. Вимоги до назви: жирний шрифт, великі літери, вирівнювання по центру. 

4. Оформлення списку літератури (якщо такий є) і посилань у тексті має відповідати 
стилю APA. Правила оформлення літератури доступні за посиланням: 
https://sites.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#books 

Приклади оформлення тез: 

Nataliia Gach, PhD 
Yuliia Trykashna, PhD 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Ukraine 

CONTEMPORARY UKRAINIAN POEMS IN ENGLISH: CASE STUDY OF THE 
DYNAMIC CONSTRUAL APPROACH TO THE TRANSLATION OF METAPHORS 

Viewing translation as a communicative event situated in historical, cultural, and 
personal circumstances and impacted by the particulars of those very real circumstances 
(Halverson, 2013:34), this research focuses on the ways to translate metaphors, which are rooted 
in people’s physical and cultural experience, and therefore, are the conceptual keys to the 
understanding of human mind and language. As the word metaphor means a cross-domain 
mapping in the conceptual system, and its locus lies in the way we conceptualise one mental 
domain in terms of another (Lakoff, 1992), the conducted analysis deals with the comparative 
study of representation of the Ukrainian and English conceptual spheres on lexical, grammatical 
and stylistic levels, which leads to singling out the basic similarities and differences in 
worldviews of these two speech communities.  

The theory of the dynamic construal of meaning is the methodological basis of the 
research as it views meanings, represented (construed) in a certain structure, as mental entities in 
conceptual space (Langacker, 1993). Thus, the analysis of both metaphorical meaning (semantic 
characteristics) and its structural linguistic representation gives deeper insight into the cognitive 
mechanisms behind the semantics of linguistic expressions, and reveals how a particular 
situation can be linguistically construed in alternate ways taking into account the mentality of a 
certain speech community (Verhagen, 2010:49). The theory of the dynamic construal of meaning 
is highly applicable to the translation studies as it provides a variety of tools for the comparative 
conceptual analysis of certain linguistic structures (metaphors, in particular) aimed at 
discovering cognitive semantic and structural characteristics of certain languages. 

References: 
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463. 
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Олена Підгрушна, к. філол. н. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Україна 

СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ГРАФІЧНОГО РОМАНУ 

(на матеріалі українського перекладу англомовної серії коміксів «Вартові») 

Погляд на комікси загалом та графічні романи зокрема як на виключно 
розважальну та «несерйозну» літературу призвів до того, що донедавна книги коміксів на 
українському ринку були практично відсутні й доступні переважно в російськомовних 
перекладах. Проте за останні декілька років завдяки популяризації масової культури ця 
тенденція почала різко змінюватись як за рахунок появи власне українських видань, так і 
завдяки українським перекладам (у 2018 році кількість перекладених коміксів зросла на 
127% у порівнянні з 2017 роком). Якісні переклади цієї літератури, що користується 
попитом не лише серед підлітків та молоді, а й серед старшої вікової категорії, серед 
іншого, сприяють й поширенню української мови. Відтак, проблема адекватного 
перекладу графічних романів та коміксів українською на сьогодні набуває особливої 
актуальності. 

Графічний роман по своїй суті є прикладом креолізованого тексту, де вербальна 
(текст) та невербальна (малюнки) складова невіддільні й утворюють одну візуальну, 
смислову, структурну, естетичну  та функціональну цілісність, що й створює 
прагматичний вплив на читача. Отже, переклад коміксу матиме спільні риси як з 
перекладом художньої літератури, так і з аудіовізуальним перекладом. Відповідно, й 
труднощі, що виникають при перекладі коміксів охоплюють не лише мовний (відтворення 
звуконаслідувань, вигуків, особливостей мови й вимови персонажів,  тощо) й  позамовний 
рівень (потреба вкласти текст перекладу в обмежений простір «мовної хмарки», 
відтворити текст вкраплений власне в ілюстрації, тощо), а й сягають у набагато ширший 
культурний контекст (потреба адаптувати та локалізувати культурно-марковані одиниці, 
алюзії, натяки, тощо). Відтворення в цільовій культурі багаторівневої єдності першотвору 
вимагає від перекладача ретельної уваги до деталей, гнучкості, здатності випрацьовувати 
окремі підходи до перекладу осібних складних випадків враховуючи загальну стратегію та 
почасти призводить до часткових втрат як мовностилістичних рис оригіналу, так і 
естетично-ідейного наповнення графічного роману. 

  



Додаток 2 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ АВТОРІВ СТАТЕЙ 

1. Обсяг статті – 7000-8000 слів (обсяг статті включає назву, анотацію, ключові слова, 
текст статті, список літератури).  

2. Якщо статтю написано українською мовою, то потрібно подати також переклад назви 
статті, анотації, ключових слів, імена, наукові ступені, вчені звання, посади авторів, місця 
їх роботи англійською мовою. 

3. Перед назвою статті (вирівнювання справа) потрібно вказати ім’я, прізвище автора, 
науковий ступінь і вчене звання, місце роботи і країну (у зазначеному порядку). 

4. Вимоги до назви статті: шрифт Times New Roman, 14 кегль, жирний шрифт, великі 
літери, вирівнювання по центру. 

5. Вимоги до тексту статті: шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний інтервал. Усі 
поля – 2,5 см. 

6. Обов’язковими є такі назви підрозділів статті: Вступ, Методи дослідження, Результати, 
Обговорення, Висновки (відповідають IMRAD структурі). 

7. Вимоги до назв підрозділів статті: шрифт Times New Roman, 14 кегль, жирний шрифт. 

8. Вимоги до анотації: 250-300 слів, шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний 
інтервал, 3-5 ключових слів у алфавітному порядку. Усі ключові слова повинні міститись 
у тексті анотації! 

9. Оформлення списку літератури і посилань у тексті має відповідати стилю APA. 
Правила оформлення літератури доступні за посиланням: 
https://sites.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#books 

10. Після списку літератури обов’язково вказати кількість слів у статті. 

Приклад оформлення статті: 

Ім'я прізвище, науковий ступінь, вчене звання 
Місце роботи 

Країна 

НАЗВА СТАТТІ (ЖИРНИЙ ШРИФТ, TIMES NEW ROMAN, 14 КЕГЛЬ, 
ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ) 

ЯКЩО СТАТТЮ НАПИСАНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, ТУТ: 
НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Анотація (шрифт Times New Roman, 14 кегль, жирний шрифт) 

Тут: текст анотації. Вимоги: 250-300 слів, шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний 
інтервал. 

Ключові слова: ключове слово, ключове слово, ключове слово (3-5 ключових слів у 
алфавітному порядку. Усі ключові слова повинні міститись у тексті анотації!). 



Abstract (шрифт Times New Roman, 14 кегль, жирний шрифт) 

Якщо статтю написано українською мовою, то тут: анотація англійською мовою (250-300 
слів, шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний інтервал). 

Key words: key word, key word, key word (3-5 ключових слів у алфавітному порядку. Усі 
ключові слова повинні міститись у тексті анотації!). 

Вступ (шрифт Times New Roman, 14 кегль, жирний шрифт) 

Текст: шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний інтервал. Усі поля – 2,5 см. 

Методи дослідження (шрифт Times New Roman, 14 кегль, жирний шрифт) 

Текст: шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний інтервал. Усі поля – 2,5 см. 

Результати (шрифт Times New Roman, 14 кегль, жирний шрифт) 

Текст: шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний інтервал. Усі поля – 2,5 см. 

Обговорення (шрифт Times New Roman, 14 кегль, жирний шрифт) 

Текст: шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний інтервал. Усі поля – 2,5 см. 

Висновки (шрифт Times New Roman, 14 кегль, жирний шрифт) 

Текст: шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний інтервал. Усі поля – 2,5 см. 

Список літератури (шрифт Times New Roman, 14 кегль, жирний шрифт) 

Шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний інтервал. 

Оформлення списку літератури і посилань у тексті має відповідати стилю APA. Правила 
оформлення літератури доступні за посиланням: 
https://sites.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#books 

Кількість слів: 7000-8000  


