
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С.Сковороди 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ  
КАФЕДРА СХІДНИХ МОВ 

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 
 

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, які викладають, проводять наукові дослідження 
зі східних мов (японської, китайської, перської, турецької, івриту), а також представників посольств 
і консульств взяти участь у одинадцятій ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ “СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СХОДОЗНАВСТВА”, що відбудеться 24 - 25 квітня 2015 
року у місті Харкові на базі Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди. 

 
Мета конференції: 

активізація наукових досліджень з проблем сходознавства (лінгвістика, 
літературознавство, культура і методика викладання східних мов (японської, китайської, 
турецької, перської мов та івриту); 

обмін досвідом та узагальнення здобутків вивчення сходознавчих дисциплін у вищих 
навчальних закладах України. 

Звертаємося з проханням передати цю інформацію зацікавленим особам та організаціям. 
Передбачено роботу таких секцій: 

 Лінгвістичні дослідження східних мов; 
 Самобутність східної культури;  
 Література країн Сходу; 
 Методика викладання сходознавчих дисциплін;  
 Педагогічні концепції країн Сходу; 
 Історія Сходу: проблеми теорії та практики; 
 Економіка, політика, соціум країн Сходу; 
 Проблеми японознавства в Україні. 

Календар конференції: 
прийом заявок на участь у конференції, матеріалів доповідей: до 25.03.15 р. 
прибуття учасників з інших міст України: ранок 24.04.15 р. 
від’їзд учасників – вечір 24.04.15 р. 
екскурсія  

Реквізити оргкомітету: 
керівник секретаріату Оргкомітету конференції: 
- Бикова Ірина Алімджанівна, тел. 067-722-02-21; 
склад оргкомітету: 
- Саніна Ганна Володимирівна, тел. 097-559-63-71; 
- Малахова Юлія Володимирівна, тел. 050-663-88-80; 
- Логвиненко Ірина Анатоліївна, тел. 067-103-54-90; 
- Руда Наталя Вікторівна, тел. 099-685-74-94; 
- Компанієць Олександра Вікторівна, тел. 093-793-96-46. 
Заявки подавати за електронною адресою: shidna_kafedra@mail.ru 
адреса Оргкомітету: кафедра східних мов, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 

   к. 509-В, вул. Блюхера, 2, м. Харків, 61168. 
   Тел. (0572) 68-63-12, тел./факс (0572) 68-38-70 (Японський центр), 

            68-61-74 (кафедра східних мов). 
Проїзд до станції метро «Студентська» 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
мова: українська, російська, англійська,  
іврит, японська, китайська, турецька,  
перська 

обсяг: 4–7 сторінок 
формат паперу: А4 
інтервал: 1,5 



 

 2

шрифт: Times New Roman 
розмір шрифту: 14 

абзац: 1,27 см 
вирівнювання за шириною

номери сторінок у верхньому правому куті  
поля: ліворуч – 2,5 см, праворуч – 2 см, зверху та знизу – 2 см. 
Не дозволяються пропуски рядків між абзацами, здвоєні пробіли між словами, переноси. 
Матеріали повинні бути ретельно перевірені та відредаговані. 
У правому кутку сторінки, над заголовком, ім’я та прізвище автора. Посередині сторінки 

великими літерами назва статті, в кінці – література. На кожну позицію у списку літератури має бути 
посилання в тексті статті. У квадратних дужках указується номер позиції, після коми номер сторінки, 
наприклад, [5, с. 3]. Література подається за алфавітом, інтервал 1.5, шрифт Times New Roman, кегль 
14. 

Студентам та аспірантам необхідна рецензія наукового керівника. 
Зразок оформлення доповіді: 

В.В. Петренко, 
Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ 

 
Останнім часом в Україні дедалі стає популярним навчання японської мови. У зв’язку з 

цим... що зумовлює актуальність цієї проблеми. 
Ця робота присвячена дослідженню основних проблем, що виникають у процесі навчання 

японській мові............................................................................................ 
 

Література 
1. М. Киэда. Грамматика японского языка / М. Киэда. – Т. І. – М.: УРСС, 2002. – 647с. 

 
Матеріали мають бути надіслані у додатку електронною поштою за адресою: 

shidna_kafedra@mail.ru 
 
Для участі у конференції просимо надіслати на адресу Оргкомітету (через Інтернет або поштою): 

1. заявку (відривний талон) на участь у конференції (можна надіслати також факсом  
(0572) 68-38-70); 

2. 2 примірники Вашої доповіді (повідомлення) у роздрукованому вигляді (можна привезти з 
собою на конференцію); 

3. електронний варіант доповіді на диску в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003). 
4. для аспірантів і здобувачів обов’язковою є рецензія наукового керівника; 
5. організаційний внесок – 20 гривень (під час реєстрації), для студентів – 10 гривень.   

Матеріали конференції будуть надруковані в спеціальному збірнику. (Орієнтовна вартість друку – 
30 гривень за один аркуш.) 
Учасникам конференції може бути надане місце в гуртожитку. 
Заявка на участь у конференції 
 
Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________________ 
Місце роботи, навчання ________________________________________________________________ 
Посада ________________ науковий ступінь, звання ________________________________________ 
Аспірант, викладач / курс _______________________________________________________________ 
Домашня адреса ______________________________________________________________________ 
Телефон / факс ________________________________________________________________________ 
Електронна адреса ____________________________________________________________________ 
Назва доповіді ________________________________________________________________________ 
Чи потрібне місце у гуртожитку чи готелі? _____ З _________до_________. 
Проживання у гуртожитку чи готелі платне. 
“______” _________________ 2015 р.    Підпис _________________  


