
КАФЕДРАЛЬНА НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 2019 

 

ТЕКСТ ФОТО ДО /ЛІНК ДО ТЕКСТУ 

1. Кафедральна наукова тема. Вже багато років кафедра германської 

філології успішно реалізує наукові проекти у різноманітних напрямках 

сучасної лінгвістики, перекладознавства. Професорсько-викладацький 

склад кафедри та студентство працюють наразі в межах кафедральної 

наукової теми «16КФ044-06 «Дослідження германських мов і 

перекладу у кроскультурному контексті». До складу наукової групи 

належать дослідники, чий науковий пошук сприяє інтеграції 

кафедральної наукової діяльності у Європейський освітній простір. 

(http://science.univ.kiev.ua/en/researchgroups/research.php?ELEMEN

T_ID=2796) 

На меті зазначеної наукової теми визначити новітні напрями та 

тенденції дослідження германських мов і перекладу у 

кроскультурному контексті. Результати дослідження у 2018-2019 рр. 

також стосуються подальшого вивчення різних типів дискурсу, 

зокрема політичного, публічного дискурсу, дозволяють сформувати 

чітке уявлення про новітні тенденції розвитку германських мов у 

полікультурному світі. Свідченням високого рівня та ефективності 

наукового пошуку наших науковців є численні монографії, наукові 

статті, видані в Україні та поза її межами. 

http://science.univ.kiev.ua/en/researchgroups/re

search.php?ELEMENT_ID=2796 

http://science.univ.kiev.ua/en/researchgroups/research.php?ELEMENT_ID=2796
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1.1. Д.філол.н., завідувач кафедри германської філології та перекладу 

М. Л. Іваницька досліджує лінгвокультурологічні та соціопрагматичні 

аспекти художнього перекладу, висвітлює особливості репрезентації 

образу України в світі за допомогою перекладів, німецько-українські 

культурні взаємини тощо. Результати дослідження представлено у 

монографії: Особистість перекладача в українсько-німецьких 

літературних взаєминах [монографія]. − Чернівці: Книги − ХХІ, 2015. 

− 607 с. (ФОТО 1.1.) 
  

ФОТО 1.1. Завідувач кафедри германської 

філології та перекладу, д.філол.н. М.Л. 

Іваницька 

1.2. Виявити тенденції розвитку фахового перекладу, застосовуючи 

міждисциплінарний підхід, розробити типологію перекладацьких 

помилок та рекомендацій до їх уникнення пропонує у своїх 

дослідженнях д.філол.н., доц. М.С. Дорофеєва. Результати 

дослідження представлено у монографії: Синергетика перекладу 

спеціальних текстів (німецько-український напрям) [монографія] // 

К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – с. 520 

 

 
ФОТО 1.2. Д.філол.н., доц. М.С. Дорофеєва 

1.3. Керівник науково-дослідної групи, д.філол.н., професор кафедри 

германської філології та перекладу О. В. Материнська продовжує в 

межах цієї теми дослідження реалізації відношень між частиною та 

цілим у лексичній системі мови. Із сучасними процесами поглиблення 

міжкультурних зв’язків виникають також нові напрями дослідження, 

наприклад, на матеріалі масмедійних джерел досліджується 

антропоморфний образ війни у німецькомовних та україномовних 

масмедіа. Початком ціього дослідження була монографія, видана у 
 

ФОТО 1.3. Д.філол.н., професор кафедри 



Німеччині, присвячена типології найменувань частин тіла на матеріалі 

11 різноструктурних мов: Typologie der Körperteilbenennungen: 

[Monographie / [Hgg. A. Kątny, K. Lukas, C. Schatte]. – Frankfurt am 

Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New-York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter 

Lang, 2012. –– 246 S. (Danziger Beiträge zur Germanistik. –– Bd. 41.) 

DOI:  https://doi.org/10.3726/978-3-653-02275-9 

германської філології та перекладу 

О. В. Материнська 

1.4. Результати наукового пошуку успішно інтегруються у теоретичні 

та практичні курси, які читаються на кафедрі, наприклад, колектив 

авторів розробив навчально-методичний посібник для магістрів-

перекладачів II курсу «Комунікативні стратегії першої іноземної 

мови»: Іваницька М.Л., Кучма О.І., Тимченко Є.П., О.О. 

Павличко. Kommunikative Strategien: Lesen, Schreiben, Sprechen – 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 276 с. 

 
ФОТО 1.4. К.філол.н., доцент О.О. Павличко 

2. Міжнародні проекти та стажування, конференції та семінари. 

Кафедра успішно здійснює проект в межах програми інституційного 

партнерства германістів (GIP) між Рурським університетом у м. 

Бохум, Німеччина, (кафедрою германістики та лінгводидактики) та 

нашою кафедрою. Керівники проекту з українського боку – 

завідувачка кафедри германської філології та перекладу М.Л. 

Іваницька та проф. О.В. Материнська; з німецького боку – проф. 

Ротштайн.  

 

 

 
ФОТО 1.5. Команда з Бохуму в Інституті 

філології 

 

https://doi.org/10.3726/978-3-653-02275-9


 
ФОТО 1.6. Команда нашої кафедри та німецькі 

колеги в Бохумі під час стажування 2018 року 

 

2.1. Як підсумок спільних наукових досліджень у межах кафедральної 

тематики, Українсько-німецького року мов 2017/2018 рр. та 

Фестивалю науки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 2018 р., а також в межах міжнародного партнерства 

германістів проведено Першу міжнародну наукову конференцію 

“Германські мови в міжкультурному контексті (лінгвістика, переклад, 

лінгводидактика)” за підтримки Центру німецької мови Інституту 

філології, Української спiлки германiстiв вищої школи, Асоцiацiї 

українських германiстiв, Німецької служби академічних обмінів 

DAAD, Австрійської служби академічних обмінів OeAD. 

http://philology.knu.ua/node/1432  

 
ФОТО 1.7. Відкриття Першої міжнародної 

конференції конференцію “Германські мови в 

міжкультурному контексті (лінгвістика, 

переклад, лінгводидактика)” 

http://philology.knu.ua/node/1432


В конференції взяла участь група наших партнерів з Рурського 

університету у м. Бохум на чолі з проф. Ротштайном (5 осіб) та 

провідні вчені у галузі лінгвістики, перекладознавчих студій та 

лінгводидактики з усієї України. Статті учасників конференції було 

опубліковано у спеціальному випуску фахового наукового збірника 

«Мовні і концептуальні картини світу», Вип. 1 (65). 

http://philology.knu.ua/sites/default/files/vip_65%281%29.pdf  

  
ФОТО 1.8. Відкриття Першої міжнародної 

конференції конференцію “Германські мови в 

міжкультурному контексті (лінгвістика, 

переклад, лінгводидактика)” 

 

2.2. В межах конференції відбулися лекції наших партнерів з 

Рурського університету (8 лекцій), зокрема проф. Х.Р. Флук прочитав 

сім лекцій з курсу «Фахові мови», д-р. Б. Фолькманн прочитав лекцію 

на тему "Wolfgang Herrndorfs "Tschick". Загалом за 2018 рік було 

організовано більше 20 наукових семінарів, лекцій зарубіжних 

вчених, воркшопів для студентів та викладачів кафедри (в тому числі 

в межах партнерської співпраці з німецькими та шведськими 

університетами). 
 

ФОТО 1.9. Проф. Х.Р. Флук та д-р. Б. 

Фолькманн на конференції “Германські мови в 

міжкультурному контексті (лінгвістика, 

переклад, лінгводидактика)” 

 

 

 

 

http://philology.knu.ua/sites/default/files/vip_65%281%29.pdf


 
ФОТО 1.10. Проф. Х.Р. Флук читає лекцію 

нашим студентам та викладачам 

 
ФОТО 1.11. Наші студенти слухають лекцію 

проф. Х.Р. Флука 

2.3. Команда з Бохуму брала також участь у міжнародній конференції 

"ПЕРЕКЛАД І МОВА: компаративні студії", яка профодилася завдяки 

співпраці кафедри перекладу з англійської мови, кафедри германської 

філології та перекладу, кафедри теорії і практики перекладу 

романських мов імені М.Зерова в Інститут філології КНУ імені Тараса 

Шевченка 27-28 березня 2019 року, стала місцем зустрічі науковців з  

різних куточків світу. 

https://www.facebook.com/LehrstuhlGermanistik/photos/rpp.33547243

0168664/789315388117697/?type=3&theater  

 
ФОТО 1.12. Виступ проф. Х.Р. Флука на міжнародній 

конференції "ПЕРЕКЛАД І МОВА: компаративні 

студії" 2019 

 

https://www.facebook.com/LehrstuhlGermanistik/photos/rpp.335472430168664/789315388117697/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LehrstuhlGermanistik/photos/rpp.335472430168664/789315388117697/?type=3&theater


Фото 1.13. Програма міжнародної конференції 

"ПЕРЕКЛАД І МОВА: компаративні студії" 

2019 

2.4. Перспективи співпраці між Київським національним університетом 

імені Тараса Шевченка та університетами Німеччини й Австрії 

обговорювалися на міжнародній науково-практичній конференції 

«ЛІНГВІСТИКА ФАХОВИХ МОВ, ТЕРМІНОЗНАВСТВО, 

ПЕРЕКЛАД», яка відбулася 11-12 травня 2017 року в Інституті філології. 

http://philology.knu.ua/node/1291  

 
 

 

Фото 1.14. 

Наукові мости між Україною, Німеччиною та 

Австрією 

3. Міжнародні стажування. Викладачі кафедри мають можливість 

стажування у Рурському університеті м. Бохум, студенти отримали 

можливість навчатися за стипендіями в межах проекту GIP від 1 до 5 

місяців. Кафедра також має партнерські стосунки з університетами 

міст Бабмберга, Тюбінгена, Гермерсхайма, Лейпцига, Регенсбурга та 

багатьох інших центрів сучасного науково-освітнього процесу, які 

надають широкі можливості для академічної мобільності студентів та 

викладачів кафедри. 
 

Фото 1.15. Дарина Мелашенко, випускниця 

кафедри, 2018 року під час навчання в 

магістратурі отримала стипендію на 3 місяці 

для навчання в Рурському університеті м. 

Бохум в межах GIP 

http://philology.knu.ua/node/1291


 
Фото 1.16 «Скопіювати все у книжковому 

раю!», аспірантка кафедри Мирослава Лисак 

працює з науковою літературою у бібліотеці 

Рурського університету, м. Бохум 

4. Студентська наука в межах кафедральної теми. Наші студенти 

впевнено почуваються на конференціях найвищого рівня в Україні та 

за її межами, адже багато з них є стипендіатами програм в межах 

різних програм академічного обміну (Erasmus, DAAD). Тільки у 2017-

2018 році 31 студент кафедри брав участь у студентських наукових 

конференціях, з-поміж яких «Германські мови в міжкультурному 

контексті (лінгвістика, переклад, лінгводидактика)» (Київ, травень 

2018); «Шевченківська весна 2018: національні мови та літератури в 

інформаційному просторі ХХІ століття» (Київ, квітень 2018); 

Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія 

початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, квітень 2018); 

Конференції фонду JEF Steiermark (2017 р.), м. Неймарк, Австрія. 

 
ФОТО 1.17. Наші студенти на міжнародному 

семінарі в межах Українсько-німецького року 

мов 2017/2018 

 

 



5. Науковці кафедри реалізують свої дослідження з урахуванням 

досягнень провідних наукових шкіл та заходяться у мейнстрімі 

сучасної науки, при цьому зберігають спадкоємність, цінують та 

примножують досягнення власної наукової школи, яка формувалась 

під керівництвом таких відомих вчених як проф. Т.Р. Кияк, проф. Л.П. 

Сахарчук та багатьох інших колег.  

 
Фото 1.18. Стаття пам’яті професора Тараса 

Кияка у фаховому науковому збірнику «Мовні і 

концептуальні картини світу» Вип. 1 (65) 

 

 
Фото 1.19  

Круглий стіл пам’яті професора Тараса Кияка 

 

 


