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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції 

«Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130-річчя з дня 

народження проф. Миколи Зерова)». 

 

Конференція відбудеться 20 – 21 жовтня 2020 року в Інституті 

мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ). 

Тематика конференції: 

• Гуманітарні науки в координатах сучасної наукової парадигми  

• Сучасне мовознавство: традиції, стан, тенденції розвитку 

• Ідентичність: національний, мовний, літературний, культурний аспекти 

• Теорія і критика художнього перекладу в сучасній Україні: проблеми та 

перспективи 

• Світова література в українських перекладах 

• Українська література в іншомовних перекладах 

• Микола Зеров як перекладач світової класики 

• Микола Зеров як літературознавець 

• Микола Зеров і його доба 

• Оригінальна літературна творчість Миколи Зерова 

• Популяризація спадщини Миколи Зерова 

  

Робочі мови конференції: українська, інші слов’янські, англійська, 

французька, німецька 

 

Місце проведення конференції: 



Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 

вул. М. Грушевського, 4, 7-ий поверх, м. Київ 

Для участі в конференції просимо до 1 жовтня 2020 року надіслати анкету 

учасника (зразок подано нижче). 

 

Анкету учасника надсилайте на електронну адресу оргкомітету 

inmo.conference@ukr.net, зазначивши тему листа «Мова, культура та 

переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130-річчя з дня народження проф. Миколи 

Зерова)». 

 

 

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання 

тощо), оплачують учасники власним коштом або за рахунок сторони, що 

відряджає. 

 

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті в збірнику 

наукових праць Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України або в 

збірнику наукових праць «Стиль і переклад» (Інститут філології Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка). 

 

 

Редакційні вимоги: 

1. Збірник наукових праць Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 

України. 

Матеріали мають відповідати вимогам до статей, що подані до редакції 

журналу «Мовознавство» (див.: титул журналу № 1 за 2020 рік. 

Відповідна інформація з’явиться на офіційному сайті журналу 

«Мовознавство» (https://movoznavstvo.org.ua/) у лютому 2020 року). 

2. Збірник наукових праць «Стиль і переклад» (Інститут філології 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка). 

Вимоги до статей, поданих до редакції збірника «Стиль і переклад»:  

див.: http://instpres.univ.kiev.ua/node/2611. 

 

 

КОНТАКТИ: 

 

Адреса оргкомітету: Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 

України, вул. М. Грушевського, 4, к. 717, м. Київ. 

 

Відповідальна особа: кандидат філологічних наук, молодший науковий 

співробітник Аліна Володимирівна Гончаренко. 

 

Тел.: [+38 044] 279-02-92; факс: 278-71-82 

Е-mail: inmo.conference@ukr.net 

https://movoznavstvo.org.ua/
http://instpres.univ.kiev.ua/node/2611


АНКЕТА 

УЧАСНИКА  

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«МОВА, КУЛЬТУРА ТА ПЕРЕКЛАД У ХХ – ХХІ СТ. (ДО 130-РІЧЧЯ З 

ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФ. МИКОЛИ ЗЕРОВА)». 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий  ступінь   

Учене звання  

Місце роботи  

(повна назва організації) 

 

Посада  

Адреса для листування  

Контактний телефон, е-mail  

Назва доповіді   

Коротка анотація  

(до 300 слів) 

 

 

 

 

 


