
 

 

 
 

 

Кафедра германської філології та перекладу 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Кафедра германістичної лінгвістики та лінгводидактики 

Рурського університету у Бохумі, 

Асоцiацiя українських германiстiв, 

Українська спілка германістів вищої школи 
 

 

Інформаційний лист 
 

Шановні пані та панове, 

 
ми раді запросити вас до участі у Першій міжнародній науковій конференції в межах 

інституційного партнерства германістів (GIP) між кафедрою германістичної лінгвістики та 

лінгводидактики (Рурський університет у Бохумі, Німеччина) і кафедрою германської 

філології та перекладу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Україна), що проходить за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD), на тему 

“Германські мови в міжкультурному контексті (лінгвістика, переклад, 

лінгводидактика)”. Конференція відбудеться 17-18 травня 2018 року на кафедрі 

германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
 

Передбачена робота таких секцій: 
1. Дослідження германських мов у міжкультурному контексті: на шляху до нових 

перспектив. 
2. Перекладознавство, усний та письмовий переклад у міжнародному зіставленні. 
3. Дослідження мов у галузі германістики та лінгводидактика. 
 

Робочі мови конференції: німецька та українська. 
 

Для участі в конференції необхідно надіслати до 20 березня 2018 року 
1) Заявку (див. Додаток) 
2) Анотацію доповіді (обсягом не більше 1500 символів; шрифт – Times New Roman; розмір 

шрифту – 14; міжрядковий інтервал – одинарний; всі поля – по 2,5 см; абзацний відступ – 

1 см) 
на адресу oleksandr-stasiuk@ukr.net 
Після цього організаційний комітет надсилає запрошення на конференцію. Крім того, 

передбачено публікацію доповідей після закінчення роботи конференції у фаховому виданні 

університету. 
 

Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції.  



 

 

 
 

Додаток 
 

Заявка 
на участь у Першій міжнародній науковій конференції в межах інституційного партнерства 

германістів (GIP) між кафедрою германістичної лінгвістики та лінгводидактики Рурського 

університету у Бохумі (Німеччина) і кафедрою германської філології та перекладу 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) 
“Германські мови в міжкультурному контексті (лінгвістика, переклад, 

лінгводидактика)”, 
яка відбудеться 

17-18 травня 2018 року 
на кафедрі германської філології та перекладу 

Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Прізвище, ім'я: 
Тема доповіді: 
Секція: 
Місце роботи або навчання (повна назва) / університет: 
Посада: 
Науковий ступінь та вчене звання: 
Поштова адреса: 
Електронна скринька: 
Телефон: 
Дата та час вашого прибуття для участі в конференції: 
 

У разі зміни інформації, вказаної в заявці, просимо своєчасно повідомляти організаційний 

комітет. 
 

Охоче відповімо на Ваші додаткові запитання. 
 

Будемо раді Вашій участі в конференції. 
 

 

З повагою 
 

Організаційний комітет 
 

Бйорн Ротштайн bjoern.rothstein@ruhr-uni-bochum.de 
Олександр Стасюк oleksandr-stasiuk@ukr.net 
Анна Сарміна anna.sarmina@gmail.com 
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