
Was ist Wissenschaft? Was ist wissenschaftliches Arbeiten?
Auf welche Weise unterscheiden sich Wissenschaftstraditionen und
wissenschaftlicher Arbeitsstil an ukrainischen und deutschen Universitäten?
Wie wird in beiden Ländern wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben unterrichtet,
welches Handwerkszeug und welche Regularien werden vermittelt?
Wie gestalten sich die Publikationstraditionen und -bedingungen in beiden Ländern? 
Wie gehen das deutsche und das ukrainische Universitätssystem mit Plagiaten und
anderen Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens um?
Vor welchen Herausforderungen stehen die ukrainische und die deutsche
Wissenschaft im 21. Jahrhundert?

Unter dem Titel “Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben in der Ukraine und in
Deutschland” laden wir, die DAAD-Lektorinnen Kerstin Dalljo (Charkiw), Anja Lange
(Bischkek) und Kathrin C. Kompe (Lwiw) – mit freundlicher Unterstützung unserer Partner
– Universitätsdozierende, Promovierende und interessierte Studierende zu einer
interdisziplinären Online-Konferenz ein. Die Veranstaltung ist offen für Teilnehmende aus
allen Fachbereichen; Konferenzsprachen sind Deutsch und Ukrainisch.  

Die Konferenz soll sich folgenden Fragen widmen:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Wenn Sie sich mit einen entsprechenden Vortrag beteiligen oder einen Workshop
anbieten möchten, melden Sie sich gerne bei uns. Im Vorfeld der Konferenz ist die
Veröffentlichung eines Online-Thesenbands geplant, der gleichermaßen Impulse für die
Diskussion auf der Konferenz geben soll. 

Konferenzteilnehmende erhalten ein Zertifikat mit 0,5 Credits für die Fortbildung;
Vortragende erhalten 2 Credits.

Für die Teilnahme an der Konferenz senden Sie uns bitte bis zum 01.10.202:
- das ausgefüllte Anmeldeformular (anja.dsc@gmail.com)
- ggf. ein Thesenpapier in einer der Konferenzsprachen (kimunity.npu@gmail.com)

WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN UND SCHREIBEN
IN DER UKRAINE UND IN DEUTSCHLAND
26.-27.11.2021

Online-Konferenz

Einladung und Call for Papers



Що таке наука і що таке наукова робота?
Яким чином відрізняються наукові традиції і науковий стиль роботи в українських
і німецьких університетах?
Як викладаються в обох країнах основи наукових досліджень і академічне
письмо, якому інструментарію і яким законам письма навчають?
Які форми традицій і умов публікацій існують в обох країнах? 
Як сприймає німецька й українська університетська система плагіат й інші
форми наукової недоброчесності?
Перед якими викликами стоїть українська і німецька наука у ХХІ столітті?

З темою «Наукові дослідження і наукове писемне мовлення в Україні та Німеччині»
ми, лекторки ДААД Керстін Далльйо (Харків), Аня Ланґе (Бішкек) і Катрін К. Компе
(Львів) – за дружньої підтримки наших партнерів – запрошуємо до участі викладачів
університетів, аспірантів і зацікавлених студентів у міждисциплінарній конференції в
режимі онлайн. Захід відкритий для учасників з усіх галузей знань. Мови
конференції: німецька і українська.

Конференція має на меті розглянути наступні питання:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Якщо Ви бажаєте виступити з відповідною доповіддю або хочете запропонувати
воркшоп, зверніться будь ласка до нас. До початку конференції планується
публікація тез у форматі онлайн, який дав би імпульси дискусіям. 

Учасники і учасниці конференції зможуть отримати сертифікат участі обсягом 0,5
кредита за підвищення кваліфікації; Лектори отримують 2 кредити.

Для участі в конференції надішліть до 01.10.2021:
- заповнений формуляр заявки (anja.dsc@gmail.com)
- за бажанням тези на одній з мов конференції (kimunity.npu@gmail.com)

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І НАУКОВЕ ПИСЕМНЕ
МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ
26./27.11.2021

Конференція в режимі онлайн

Запрошення і вимоги до публікацій



1. Назва напрямку відповідно до переліку, який зазначено вище
2. Прізвище та ініціали автора (авторів) розміщуються в правій частині аркуша над
тезами. Нижче – назва установи; через 2 інтервали (посередині) – назва тез
великими літерами, нижче – текст тез.
3. Список використаних джерел наводиться в алфавітному порядку. У тексті виноски
позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела
за списком та через кому – номера сторінки (сторінок).
4. Обсяг – 2-4 сторінок формату А-4 через один інтервал. Кегль – 14 pt, абзац –
1,25 см, усі поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.
5. Назва файлу повинна відповідати прізвищу дописувача із вказівкою для заявки -
_Заявка, для тез - _Тези. Наприклад: Іваненко_Заявка, Іваненко_Тези.
 
(Тези, які не відповідають вимогам і надіслані пізніше зазначеного терміну не
розглядаються. Тези не рецензуються.)

Планується випуск електронного примірника матеріалів
(збірник тез, програма конференції) конференції та запис майстер класів.
Надається можливість публікації наукових статей у фахових виданнях
«Науковий часопис» НПУ імені М.П. Драгоманова, Germanistik in der Ukraine.

Координати організаційного комітету конференції:

Кафедра іноземних мов, факультету природничо-географічної освіти та екології
Адреса: вул. Пирогова, 9, м. Київ, Україна, 01030

Оргкомітет конференції:

● Олена Віталіївна Холоденко – (095)-280-96-85;
● Світлана Мар’янівна Іваненко – (050)-697-64-98;
● Олена Олександрівна Яременко-Гасюк – (050)-387-55-54
Електронна адреса оргкомітету: kimunity.npu@gmail.com
Телефон кафедри: (044) – 239–30-8

Виvмоги до оформлення матеріалів



Name / П.І.Б.: 

 
Wissenschaftlicher Grad / Науковий ступінь: 

 
Name der Universität / Назва університету: 

 
Telefonnummer / Номер телефону: 

 
E-Mail-Adresse / E-mail:
 

Ich möchte an der Konferenz teilnehmen / Я хочу взяти участь у конференції:
[ ] Ja / Таk     [ ] Nein / Ні

Ich möchte einen Vortrag halten / Я хочу виступити з доповіддю:
[ ] Ja / Так     [ ] Nein / Ні

Ich möchte einen Workshop anbieten / Я хочу запропонувати воркшоп: 
[ ] Ja / Так     [ ] Nein / Ні

Ich möchte Thesen publizieren / Я хотів/хотіла б опублікувати тези: 
[ ] Ja / Так     [ ] Nein / Ні

ANMELDEFORMULAR / ЗАЯВКА

WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN UND SCHREIBEN IN DER
UKRAINE UND IN DEUTSCHLAND / НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
І НАУКОВЕ ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ

Online-Konferenz / Конференція в режимі онлайн


