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Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, які 

викладають, проводять наукові дослідження в галузі 

східної філології,  історії, політики, економіки, культури 

країн Сходу, студентів, а також представників посольств 

і консульств, всіх зацікавлених осіб взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 
     

            “ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ”,  

                   яка відбуватиметься 29 - 30 березня 2018 року 

у місті Харкові на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

 

Мета конференції: 

➢ активізація наукових досліджень з проблем сходознавства (лінгвістика, перекладознавство, 

літературознавство, історія, культура і методика викладання східних мов) 

➢ обмін досвідом та узагальнення здобутків вивчення сходознавчих дисциплін у вищих навчальних 

закладах України. 

 

Передбачено роботу таких секцій: 

 

На базі кафедри східних мов ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди: 

✓ Освіта та виховання у країнах Сходу;  

✓ Методика викладання сходознавчих 

дисциплін. 

На базі кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди: 

✓ Історія Сходу: проблеми теорії та практики; 

✓ Економіка, політика, соціум країн Сходу.        

На базі кафедри східних мов і міжкультурної 

комунікації ХНУ ім. В.Н.Каразіна: 

 

✓ Лінгвістика, перекладознавство та 

літературознавство країн Сходу; 

✓ Філософія та культура країн Сходу.    

 

Для участі у конференції: 

 

Просимо до до 01.03.2018 р. надіслати на ел. адресу оргкомітету пакет таких документів: 

1. Заявку на участь у конференції (Файл: ПРІЗВИЩЕ Заявка. doc) 

2. Копію квитанції про сплату оргвнеску  (Файл: ПРІЗВИЩЕ Оплата.doc) 

Оргвнесок – 50 гривень (на видання збірника тез і програми конференції),  просимо сплачувати 

на карту Приват банку 5168 7555 2907 6255  (Отримувач – Кривоніс Максим Іванович) 

3. Для студентів, аспірантів і здобувачів обов’язковою є рецензія наукового керівника. 

(Файл: ПРІЗВИЩЕ Рецензія.doc) 

4. Оформлені відповідно до вимог тези доповідей надсилати окремим файлом з темою листа 

«Конференція» та орієнтовною назвою секції (напр. «Лінгвістика») за напрямками:  

✓ Лінгвістика та Література, Культура на ел. адресу: shodoznavstvo2018@gmail.com 

✓ Освіта, Методика на ел. адресу: shidna_kafedra@hnpu.edu.ua 

✓ Історія, Економіка, Політика країн Сходу на ел. адресу: yampolska@email.ua або 

yampolska.larysa@gmail.com  

mailto:yampolska@email.ua


 

 2 

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у 

зазначений термін.  

Увага! Оргкомітет надсилає повідомлення про отримання електронного листа з Вашими 

документами протягом двох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, відправте документи повторно 

або з’ясуйте питання про отримання Вашого листа по вказаному нижче телефону контактних осіб: 

 Секції: Лінгвістика та Література, Культура і Філософія -  Кривоніс Максим Іванович; тел. 

099-471-53-97; 

Секції: Освіта, Виховання та Методика - Калашник Любов Сергіївна; тел. 097-501-06-73; 

Секції: Історія, Економіка, Політика країн Сходу -  Ямпольська Лариса Миколаївна; тел. 067-

167-00-16.  

Тези будуть опубліковані окремою збіркою у електронному форматі (CD диск) та на сайті 

http://foreign-languages.karazin.ua з присвоєнням УДК та ББК до початку роботи конференції.   

Матеріали конференції, за бажанням авторів, можуть бути опубліковані в університетських 

збірниках наукових праць ВАК України: Вісник Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна та Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди серій: 

«Філологія (літературознавство, мовознавство)», «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних 

мов», «Історія та географія», «Питання політології» «Педагогіка та психологія», «Теорія та методика 

навчання та виховання». З вимогами щодо публікації можна ознайомитися за посиланнями:  

http://foreign-languages.karazin.ua/resources/827725c74397a3b1dbf714f04a395d08.pdf  (ХНУ) 

https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/redakcionnaa-kollegia  (ХНУ) 

http://foreign-languages.karazin.ua/research/editions/bulletin  (ХНУ) 

http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/   (ХНПУ) 

 

Календар конференції: 

 

1) Прийом заявок, тез доповідей на участь у конференції до 01.03.2018 р. 

2) Прибуття, реєстрація, пленарне та секційні засідання – 29.03.2018 р. 

3) Майстер-класи, екскурсія містом, відвідування тематичних виставок, від’їзд учасників – 29-

30.03.2018 р. 

4) Просимо повідомити про очну участь до 20.03.2018 
 

До відома авторів: 

 

Рукописи, оформлені з порушенням зазначених вимог і правил, до публікації не приймаються. 

 

1. Тези надаються однією з мов конференції - українською, англійською, китайською, японською, 

турецькою, іврит, хінді, фарсі, інші східні мови за погодження з Оргкомітетом Конференції; 

у форматі *.doc (чи *.docx); 

2. Обсяг тез складає три повні сторінки (включаючи рисунки, таблиці, перелік літератури). 

3. Поля тексту: верхнє - 25 мм, нижнє - 25 мм, ліве - 30 мм, праве - 20 мм; абзац – 12,5 мм. 

4. Тези повинні мати такі параметри: 

o шрифт Times New Roman, інтервал - одинарний; 

o розмір основного тексту - 14 пт, для списку літератури - 12 пт; 

5. У матеріалах необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; 

використовуючи новий термін або абревіатуру, слід розшифрувати та пояснити їх. 

6. Формули, рисунки, таблиці, розділи повинні мати просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід 

нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. При посиланні на літературне 

джерело, використовуйте наступне позначення: (1). 

7. Нумерацію таблиці слід вирівняти по правому краю. Таблиці можуть мати заголовок, розміщений 

над таблицею. При посиланні на Таблицю, використовуйте наступне позначення: Табл..1.  

http://foreign-languages.karazin.ua/
http://foreign-languages.karazin.ua/resources/827725c74397a3b1dbf714f04a395d08.pdf
https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/redakcionnaa-kollegia
http://foreign-languages.karazin.ua/research/editions/bulletin
http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/
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8. Всі зображення в документі повинні бути з якістю, достатньою для друку (товщина ліній не менше 

1,2 пт, написи шрифтом не менше 12 пт). Кожний рисунок повинен бути підписаний знизу (Times New 

Roman, 12 пт, в центрі). При посиланні на зображення, використовуйте наступне позначення: Рис.1. 

9. Перелік літератури приводиться в порядку виникнення в тексті і повинен бути оформлений згідно 

діючих вимог (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). 

10. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані: 

✓ прізвище та ініціали автора (-ів), назва навчального закладу, де навчається автор(и) 

(вирівнювання по правому краю); 

✓ назва тез (великими літерами) (вирівнювання по центру) ; 

✓ основний зміст тез; 

✓ список літератури   

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора.    

Назва доповіді друкується по центру прописними літерами, нижче – ПІБ автора ( з зазначенням 

наукового ступеня та наукового звання), назва навчального закладу, науковий керівник (для 

студентів). Відомості розташовуються наступним чином:   

1) назва доповіді (14 пт, жирний, ПРОПИСНІ, міжстроковий інтервал -1)  

2) ПІБ автора (з зазначенням наукового ступеня та наукового звання/для студентів – із зазначенням 

курсу, без скорочень, Курсив, 14 пт, міжстроковий інтервал -1 ) 

3) назва вищого навчального закладу/місця роботи (Звичайний, 12 пт,  міжстроковий інтервал -1) 

4) науковий керівник (для студентів) (Звичайний, 12 пт, міжстроковий інтервал -1) 

 

Зразок оформлення: 

 

ПРОБЛЕМИ ПОВНОЇ ОМОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

Васильченко Олена Яківна, студентка  4 курсу 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

Науковий керівник: к.ф.н., доц..К.Є.Жукова 
 

текст тез  
 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 
1. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: ВЦ "Академія", 2003. – 464с. 

2. Хаматова А.А. Словообразование современного китайского языка. – М.: Муравей, 2003. – 224 с.  

 
адреса Оргкомітету: 

 

✓ кафедра східних мов ХНПУ імені Г.С. Сковороди, к. 509-В, вул. Валентинівська (Блюхера), 

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»; 

✓ кафедра всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, к. 312, вул. Алчевських (Артема), 

29, м. Харків, 61002. Тел./факс (0572) 700-48-01 (деканат історичного факультету). Проїзд 

до станції метро «Пушкінська»; 

✓ кафедра східних мов та міжкультурної комунікації ХНУ ім. В.Н. Каразіна, к.7-65, майдан 

Свободи, 4, м. Харків, Тел. (0572) 707-53-43; Проїзд до станції метро «Університет».   

  

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

Назва доповіді /тез  __________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________ 

Місце роботи, навчання ______________________________________________________________ 

Посада _________________________ науковий ступінь, вчене звання ________________________ 

Аспірант / викладач /студент (якого курсу) ______________________________________________ 

Електронна адреса ___________________________________________________________________ 

Участь: (Очна/заочна)_________________________________________________________________ 


