
Онлайн-конференція 

«Наукові дослідження і наукове писемне мовлення в Україні та 

Німеччині». 

Конференція проходила 26-27 листопада 2021 року на платформі 

ZOOM. Організація конференції відбулась силами кафедри іноземних мов 

факультету природничо-географічної освіти та екології в рамках програми: 

“Sur-Place та спеціалізовані мовні курси у центрально-східній, південно-

східній та східній Європі, а також на Кавказі та Центральній Азії – 2021.”, за 

підтримки німецької служби академічних обмінів та федерального 

міністерства закордонних справ Республіки Німеччина. 

У конференції взяло участь понад 90 науковців, викладачів 

університетів, аспірантів з України, Німеччини, Узбекистану, Казахстану, 

Туркменії. До проведення та організації конференції було залучено 

«Асоціацію українських германістів» та громадську організацію 

«Європейська освіта та наука в Україні» членами яких є професори, доценти 

та викладачі НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Конференція мала на меті розглянути наступні питання:  

 Що таке наука і що таке наукова робота? 

 Яким чином відрізняються наукові традиції і науковий стиль роботи в 

українських та німецьких університетах? 

 Як викладаються в обох країнах основи наукових досліджень та 

наукове письмо, якому інструментарію і яким особливостям наукового 

письма навчають? 

 Які наукові традиції і які вимоги до умов публікацій в обох країнах? 

 Як сприймає українська і німецька наукова спільнота академічний 

плагіат й інші форми академічної недоброчесності? 

 Перед якими викликами стоїть українська і німецька наука у XXI 

столітті? 

 

У конференції взяли участь наступні заклади: 

- НПУ імені М.П. Драгоманова 

- Київський міжнародний університет 

- Національний технічний університет України «КПІ» імені І. 

Сікорського 

- Київський національний лінгвістичний університет 

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

- Криворізький державний педагогічний університет 

- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 



- Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка 

- Донбаський державний педагогічний університет м. Слов’янськ 

- Національний університет харчових технологій 

- Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана 

- Таврійський державний агротехнічний університет імені Дмитра 

Моторного 

- Львівський університет імені Івана Франка 

- Німецька служба академічних обмінів  

- Ферганський державний університет (Узбекистан) 

- КАЗГУУ імені М. Нарикбаєва (Казахстан) 

- Інформаційний центр DAAD у Києві 

- INAI.KG Бішкек 

- Байройтський університет (Центр підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу). 

 

Доповіді учасників конференції та наукові тези викладачів та аспірантів 

університетів України представлено у збірнику матеріалів конференції 

розміщеному на репозитарії НПУ імені М.П. Драгоманова 
URLhttp://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/35550/Materialy%20mizhnarodnoi%2

0naukovoi%20onlain-konferentsii.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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