
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Інститут філології

Кафедра германської філології

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь
у Всеукраїнському науковому семінарі з проблем теоретичного мовознавства 

“РЕЧЕННЯ І ТЕКСТ:
ПРОЦЕСИ ПОРОДЖЕННЯ ТА ТЕХНІКИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ”,

 
який відбудеться 26 жовтня 2016 року 

Місце проведення семінару:
Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут філології, 
кафедра германської філології, ауд. 308
(м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, проїзд до станції метро «Мінська»)

Порядок роботи семінару 26 жовтня 2016 року:
Реєстрація учасників: 09.00 – 09.50 (ауд. 308)
Початок роботи семінару: о 10.00

У роботі семінару планується участь провідних вітчизняних науковців:
 професора  Воробйової  Ольги  Петрівни (Київський  національний  лінгвістичний  університет),  тема

доповіді “Герменевтичне коло в контексті новітніх тенденцій інтерпретації художнього тексту”;   
 професора  Морозової  Олени Іванівни  (Харківський національний університет  імені В.Н.Каразіна),  тема

доповіді “Екологічний” напрям лінгвістичних розвідок”;
 професора Слухай Наталії Віталіївни (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), тема

доповіді “Сугестія і текст: постмодерний світ”;
 доцента  Андрушенко Олена Юріївна  (Житомирський державний університет  імені  Івана Франка),  тема

доповіді “Середньоанглійські фокусуючі адверби як маркери інформаційної структури речення”.

Семінар  пройде  у  форматі  дискусій,  під  час  яких  усі  бажаючі  зможуть  взяти  участь  в  обговоренні
запропонованих тем, висловити власні ідей щодо актуальних підходів до інтерпретації мовних явищ. 

Матеріали досліджень за темою семінару можна буде опублікувати у збірнику наукових праць “Studia
Philologica” http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/information/authors#.V-odk4iLRG9,  який  входить  до
Переліку наукових фахових видань України (галузь науки: філологічні).

Усі учасники семінару отримають сертифікати.

Для участі у Всеукраїнському науковому семінарі з проблем теоретичного мовознавства 
“РЕЧЕННЯ І ТЕКСТ: ПРОЦЕСИ ПОРОДЖЕННЯ ТА ТЕХНІКИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ”

просимо до 20 жовтня 2016 року надіслати на е-mail оргкомітету семінару реєстраційну форму учасника:

      ПІБ
(повністю)

Місце
роботи,
посада

Учений
ступінь,
звання

Адреса
(службова,
домашня)

Телефон
(службовий/моб.)

E-Mail Тема доповіді

Для ключових
доповідачів

КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, кафедра германської філології (ауд.308).
Е-mail: kgrf.gi@kubg.edu.ua 
Тел.: + 38 044 485 21 73

Оргкомітет  семінару

mailto:kgrf.gi@kubg.edu.ua
http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/information/authors#.V-odk4iLRG9

