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

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ  
КАФЕДРА СХІДНИХ МОВ, 
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 
 

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, які викладають, проводять наукові дослідження зі 
східних мов (японської, китайської, перської, турецької, івриту), історії країн Сходу, студентів, а також 
представників посольств і консульств взяти участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції “СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СХОДОЗНАВСТВА”, що відбудеться 22 - 23 квітня 2016 
року у місті Харкові на базі Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди. 

 
Мета конференції: 

 активізація наукових досліджень з проблем сходознавства (лінгвістика, 
літературознавство, історія, 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. 
 

Передбачено роботу таких секцій: 
 Лінгвістика, перекладознавство та літературознавство країн Сходу; 
 Освіта та виховання у країнах Сходу;  
 Методика викладання сходознавчих дисциплін;  
 Історія Сходу: проблеми теорії та практики; 
 Економіка, політика, соціум країн Сходу; 
 Філософія та культура країн Сходу. 

 
До початку роботи конференції за бажанням учасників можливе видання збірки тез (надсилати 

тези доповідей до 2-х сторінок, список літератури не обов’язковий; вартість друку – 35 гривень за одну 
сторінку). Відправлення заявок, матеріалів тез та коштів на їх друк: до 01.04.2016. 

 За підсумками конференції планується видання збірки статей «Сучасні тенденції 
сходознавства». Статті надсилати електронною поштою, оплата друку статті приймається під час 
реєстрації. 

Також матеріали конференції, за бажанням авторів, можуть бути опубліковані в університетських 
збірниках наукових праць ВАК України, що мають статус міжнародних: Серії «Історія та географія», 
«Лінгвістичні дослідження», «Літературознавство», «Педагогіка та психологія», «Теорія та методика 
навчання та виховання»,  «Русская филология». 

Календар конференції: 
 Прийом заявок на участь у конференції: до 15.04.2016 р. 
 Прибуття, реєстрація, пленарне та секційні засідання – 22.04.2016 р. 
 Майстер-класи, екскурсія містом, від’їзд учасників – 23.04.2016 р. 

 
Для участі у конференції просимо надати інформацію на адресу Оргкомітету (через Інтернет): 

1. Заявку на участь у конференції (можна надіслати також факсом  (0572) 68-38-70). 
2. Для студентів, аспірантів і здобувачів обов’язковою є рецензія наукового керівника. 
3. Організаційний внесок (під час реєстрації) – 25 гривень, для студентів – 10 гривень.   
4. Учасникам конференції може бути надане місце в гуртожитку (за попереднім замовленням). 
Матеріали мають бути надіслані електронною поштою за адресою: 
shidna_kafedra@hnpu.edu.ua (Увага! Зміни в нашій електронній адресі!) 

 
Вимоги до оформлення матеріалів: 
мова: українська, російська, англійська,  
іврит, китайська, перська, турецька,  
японська 
обсяг статті: 4–7 сторінок 
формат паперу: А4 

інтервал: 1,5 
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 – список літератури. 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. 
 

Зразок оформлення статті: 
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. 

 
Реквізити оргкомітету: 
керівники секретаріату Оргкомітету конференції: 
- Бикова Ірина Алімджанівна –  к.ф.н., доц. каф. східних мов; тел. 067-722-02-21; (0572) 68-63-12; 

irina81049@ukr.net 
- Ямпольська Лариса Миколаївна – к.іст.н., доц. каф. всесв. історії; тел. 067-167-00-16;  

095-318-89-76; yampolska@email.ua 
склад Оргкомітету: 
- Калашник Любов Сергіївна – д.пед.н., доц., зав. каф. східних мов; тел. 097-501-06-73; 
- Компанієць Олександра Вікторівна – викл. івриту; тел. 093-793-96-46, 097-248-44-48 
- Логвиненко Ірина Анатоліївна – викл. турецької мови; тел. 067-103-54-90; 
- Саніна Ганна Володимирівна – викл. японської мови; тел. 098-230-99-30; 
- Штих Юлія Григорівна – викл. перської мови; тел. 097-463-85-15; 
адреса Оргкомітету: кафедра східних мов ХНПУ імені Г.С. Сковороди, к. 509-В,   

   вул. Блюхера (Валентинівська), 2, м. Харків, 61168. 
    Тел. (0572) 68-61-74 (кафедра східних мов); 

   тел./факс (0572) 68-38-70 (Японський центр). 
Проїзд до станції метро «Студентська» 
 

Звертаємося з проханням передати цю інформацію зацікавленим особам та організаціям. 
Заявка на участь у конференції 

 
Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________________ 
Місце роботи, навчання ____________________________________________________________ 
Посада _________________________ науковий ступінь, звання ___________________________ 
Аспірант / викладач /студент якого курсу ______________________________________________ 
Домашня адреса ___________________________________________________________________ 
Контактний телефон _______________________________________________________________ 
Електронна адреса ________________________________________________________________ 
Назва доповіді /статті ______________________________________________________________ 
  Чи потрібне місце у гуртожитку?    ________   з _________ до ________. 
                       (так або ні)             (число)            (число) 
 
Проживання у гуртожитку платне. 


