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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Шановне студентство,  
запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі на кращий переклад творів Бориса Грінченка  

з нагоди святкування 
Грінченківської декади в Київському університеті імені Бориса Грінченка 

 
«INSPIRED BY BORYS GRINCHENKO’S ART» 

 
(«Натхненний творчістю Бориса Грінченка») 

 
що відбудеться 05 грудня 2018 року 

у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Місце проведення – навчальний корпус №2 (бульвар І. Шамо 18/2, ауд.213)  
Час проведення -13.00 

  
Умови та порядок проведення конкурсу  

Для участі у конкурсі просимо Вас до 27 листопада 2018 року надіслати варіанти 
перекладу, які мають відповідати таким вимогам:  

 Еквівалентність (збереження оригіналу поетики поезії Б.Грінченка).
 Оригінальність (загальні художні якості поетичного тексту конкурсанта; дотримання 

стильової своєрідності Б.Грінченка, прояв майстерності в аспектах версифікації (тобто умінні 
виражати свою думку у віршованій формі), володінні прийомами художньої виразності, 
наявність власного авторського стилю, коректність оформлення поданих на конкурс 
електронних матеріалів тощо).

 Грамотність (лінгвістична правильність перекладу).
 Відсутність плагіату на вже існуючі варіанти перекладу запропонованих творів 

Б.Грінченка.
Мова перекладу: англійська, німецька 
Переклад подається в електронному варіанті у редакторі Word, збереженому 

у форматі*.doc із роздрукованим примірником 
Роботи, що містять грубі граматичні та стилістичні помилки до участі в конкурсі не 

приймаються. 
Матеріали надсилати електронною поштою на адресу n.peredrii@kubg.edu.ua з 

приміткою «Конкурс  на кращий  переклад творів Б. Грінченка_2018»   
За детальною інформацією звертайтеся на кафедру іноземних мов і методик їх навчання 

(каб. 212), телефон: 295-58-32. 
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ANNOUNCEMENT  
Dear students! You are welcome to take part in the contest of translating Borys Grinchenko`s 

works. The contest is devoted to the Grinchenko`s decade celebration in Borys Grinchenko Kyiv 
University 

 
«INSPIRED BY BORYS GRINCHENKO’S ART » 

 
The contest will be held on December 5th, 2018 

 
at Pedagogical Institute of Borys Grinchenko Kyiv University, 

Room – 213  
Time –13.00 

 
 

Terms and procedure of the contest  
To participate in the translation contest, we ask you to submit translation options that must meet 

the following requirements by November 27th , 2018: 
у Equivalence (preservation of the original poetics of B. Grinchenko's poetry).  
у Originality (general artistic qualities of the poet's text of the contestant; observance of 

B.Grinchenko's style identity; skill manifestation in the versification aspects (that is, the ability to 
express the own opinion in a verse form); possession of artistic expressions, possession of his own 
author's style, correctness of the submission of submitted electronic materials etc).  

у Literacy (linguistic correctness of translation).  
у Lack of plagiarism on the already existing versions of the translation of the proposed works by 

Borys Grinchenko.  
Translation languages: English, German  
The translation should be provided in the Word Office Document, saved in * .doc file format with 

a printed copy.  
Works with rude grammatical and stylistic mistakes will not be accepted for participation in the 

contest.  
Materials should be sent by e-mail to n.peredrii@kubg.edu.ua with the note "The contest on 

the translation of Borys Grinchenko`s words_2018".  
For more information, please refer to the Foreign Languages and Methodology Department (room 

212), tel. 295-58-32.  
 
 


