
 
 

 

Internationale wissenschaftlich-praktische Online-Konferenz  

«DIGITALES LERNEN UND LEHREN IM KONTEXT DER 

WISSENSCHAFTLICHEN REDLICHKEIT IN DER 

MEHRSPRACHIGKEIT”  

2.-3.Dezember 2022 

Kyjiw, Ukraine 
  

Unter dem Titel “DIGITALES LERNEN UND LEHREN IM KONTEXT DER 

WISSENSCHAFTLICHEN REDLICHKEIT IN DER MEHRSPRACHIGKEIT”  

laden wir, die DAAD-Lektorinnen Anja Lange (Bischkek), Kathrin C. Kompe (Almaty), der 

DAAD-Lektor Michele Vangi (Kyjiw) und die Expertin für Unterricht am Goethe-Institut 

Kerstin Dalljo (Kyjiw) – mit freundlicher Unterstützung unserer Partner: der GO „Europäische 

Bildung und Wissenschaft in der Ukraine“ und dem Ukrainischen 

Hochschulgermanistenverband - 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 Fragestellungen widmen (Sektionen): 

1. Tendenzen auf dem Gebiet der Bildungstheorie und -Praxis in der digitalen Welt. 

2. Psychologisch-pädagogische Aspekte bei der Formung der Fremdsprachenkompetenz 

mithilfe der Informationstechnologien und Erfahrungen ihrer Anwendung unter den 

Bedingungen des Online-Unterrichts. 

3. Probleme und Perspektiven der Reformierung des Bildungssystems der Ukraine auf 

der Grundlage der wissenschaftlichen Redlichkeit. 

4. Moderne Tendenzen der philologischen Forschung in der Mehrsprachigkeit. 

Es werden Workshops zu den angegebenen Themen angeboten, wobei auf aktuelle 

Fragestellungen und Erfahrungen eingegangen wird, die mit der Bildung und Wissenschaft 

hinsichtlich des Fremdsprachenunterrichts verbunden sind. 

Im Vorfeld der Konferenz ist die Veröffentlichung eines Online-Thesenbands geplant, 

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

Vortragende erhalten 2 Credits. Um eine Teilnahmebestätigung zu erhalten, sollten Sie 

mindestens 1 Panel besucht haben. 

Der Vortrag dauert 20 Minuten, die anschließende Diskussion 5 Minuten. 



Für die Teilnahme an der Konferenz melden Sie sich bitte bis zum 15.11.2022 unter dem 

folgenden Link an: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH62cuSRuUK4pM0R3I77IIoGgkvqhHdy3Na7LspU0Pq

nG4pQ/viewform?usp=sharing 

- senden Sie ggf. ein Thesenpapier (Referat) zur Veröffentlichung in einer der 

Konferenzsprachen (kimunity.npu@gmail.com) 

Hinweise zur Thesengestaltung 

1.Sie sollen die Panelnummer entsprechend der oben angeführten Liste der Sektionen 

angeben. 

2. Der Nachname und Vornamen des Autors (Autoren) werden rechts angegeben, darunter die 

Institution, darunter in der Mitte Thesentitel in Großbuchstaben, darunter Thesentext. 

3. Die Literatur wird alphabetisch geordnet. Im Text werden Zitate in den runden Klammern 

angegeben: Name, Erscheinungsjahr, Doppelpunkt und dann die Seitennummer (entsprechend 

APA). 

4. Umfang des Textes: 2-4 Seiten, Zeilenabstand 1,0., 14 pt, Einzug – 1,25 сm, alle Ränder 2 

сm, Schrift – Times New Roman. 

5. Die Datei soll den Namen des Autors beinhalten, z. B. Ivanenko_Thesen 

Die Publikation ist kostenlos (Thesenband, Konferenzprogramm). Thesen werden nicht 

begutachtet. Die Thesen, die nach der Annahmefrist zugeschickt werden bzw. den 

Anforderungen nicht entsprechen, werden nicht in Kauf genommen. 

Es wird die Möglichkeit angeboten, wissenschaftliche Beiträge in den Fachzeitschriften 

«Науковий часопис» НПУ імені М.П. Драгоманова (Wissenschaftliche Zeitschrift der 

Nationalen Pädagogischen Mykhajlo-Drahomanov-Universität) - kostenpflichtig, und 

„Germanistik in der Ukraine“ (in deutscher Sprache) - kostenlos zu veröffentlichen. 

Organisationskommitee der Konferenz 

Lehrstuhl für Fremdsprachen der Fakultät für Naturwissenschaftliche Bildung und Ökologie. 

Аdresse: Pirogov-Str. 9, Kyjiw, Raum 406. Ukraine 01030 

Mitglieder des Organisationskommitees der Konferenz: 

 Olena Olexandrivna Yaremenko-Hassiuk – (050)-387-55-54 (Lehrstuhlleiterin) 

 Olena Vitaliivna Kholodenko – (095)-280-96-85;  

 Svitlana Mar’janivna Ivanenko – (050)-697-64-98;  

 Olena Hennadiivna Smolnikova – (095)-168-82-32;  

 Valentyna Mykolaiivna Zapara – (098)-277-74-47;  

 Raiisa Ivanivna Kuzmenko – (066) -216-44-53;  

 Sekretariat:  Inga Mykhajlivna Ivanova (044) – 239–30-84 

Liliia Volodymyrivna Tytarenko (044) – 239–30-84  

E-mail: kimunity.npu@gmail.com  

Tel.: (044) – 239–30-84 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH62cuSRuUK4pM0R3I77IIoGgkvqhHdy3Na7LspU0PqnG4pQ/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH62cuSRuUK4pM0R3I77IIoGgkvqhHdy3Na7LspU0PqnG4pQ/viewform?usp=sharing
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Міжнародна науково-практична онлайн-конференція: 

 «НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ У ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ В 

КОНТЕКСТІ НАУКОВОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У 

БАГАТОМОВНОМУ СВІТІ”  

2-3 грудня 2022 року 

 м. Київ, Україна 

  

З темою «НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ У ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ В 

КОНТЕКСТІ НАУКОВОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БАГАТОМОВНОМУ 

СВІТІ” 

ми, лекторки ДААД Аня Ланґе (Бішкек) і Катрін К. Компе (Алмати), ДААД-лектор 

Мікелє Ванджі (Київ), експертка з організації навчального процесу з Гете-Інституту 

Керстін Далльйо (Київ), за дружньої підтримки ГО «Європейська освіта і наука в 

Україні» і «Української спілки германістів вищої школи”, 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. 

У межах конференції планується робота за наступними проблемами (секціями): 

1. Тенденції освітньої теорії та практики у інформаційно-цифровому просторі. 

2. Психолого-педагогічні аспекти формування іншомовної компетентності 

засобами інформаційних технологій та досвід їх застосування в умовах 

онлайн-навчання. 

3. Проблеми та перспективи реформування системи освіти в Україні на 

засадах наукової доброчесності. 

4. Сучасні тенденції філологічних досліджень у багатомовному світі. 

Тривалість доповіді 20 хвилин, відповіді на питання та обговорення доповіді 5 хвилин. 

У контексті конференції відбудуться майстер класи згідно з темами, зазначеними 

вище. Спікери поділяться своїм досвідом та піднімуть актуальні питання, повʾязані з 

освітою та наукою стосовно вивчення іноземних мов. 

Для участі у конференції необхідно до 15 листопада 2022 року (включно) 

зареєструватись під лінком: Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

(реєстраційна форма) (google.com) 

 надіслати (за бажанням) тези доповіді (документ Word) kimunity.npu@gmail.com 

Учасники і учасниці конференції зможуть отримати сертифікат участі обсягом 0,5 

кредити за підвищення кваліфікації, а доповідачі 2 кредити. Сертифікат про участь у 

конференції видається за умови участі у роботі хоча б однієї панелі (секції).  

Вимоги до оформлення матеріалів 

1. Зазначити номер секції відповідно до переліку, який зазначено вище. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUgHTdrArA5lbl-dnAbvgfYJXLIBEDj9CMPoTqBH49Y_LCDw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUgHTdrArA5lbl-dnAbvgfYJXLIBEDj9CMPoTqBH49Y_LCDw/viewform
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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 круглими дужками: прізвище автора, рік публікації, через двокрапку 

зазначається номер сторінки (сторінок) відповідно до вимог міжнародного стилю АРА. 

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 Наприклад: Іваненко_Тези. 

До початку конференції планується випуск електронного примірника матеріалів 

конференції (збірник тез, програма конференції) безкоштовно. Надається 

можливість публікації наукових статей у фахових виданнях «Науковий часопис» 

НПУ імені М.П. Драгоманова (вимога оплати за друк), «Germanistik in der Ukraine» 

(безкоштовно). 

Координати організаційного комітету конференції 

Кафедра іноземних мов факультету природничо-географічної освіти та екології 

Адреса: вул. Пирогова, 9, м. Київ, Україна, 01030 

Оргкомітет конференції: 

 Олена  Олександрівна Яременко-Гасюк – (050)-387-55-54 (завідуюча кафедрою) 

 Олена  Віталіївна Холоденко – (095)-280-96-85; 

 Світлана Мар’янівна Іваненко – (050)-697-64-98;  

 Олена Генадіївна Смольнікова – (095)-168-82-32; 

 Валентина Миколаївна Запара – (098)-277-74-47; 

 Раїса Іванівна Кузьменко – (066) -216-44-53; 

 Секретаріат: Інга Михайлівна Іванова – (044) – 239–30-84 

         Лілія Володимирівна Титаренко – (044) – 239–30-84  

Електронна адреса оргкомітету: kimunity.npu@gmail.com Телефон кафедри: (044) – 239–

30-84 
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