
Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

Факультет іноземних  мов 

Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації 

Факультет міжнародних економічних відносин  

та туристичного бізнесу 

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства 
 

 

Шановні студенти, викладачі, науковці та аспіранти! 

 

Інформуємо Вас, що  

15 квітня 2021 року  

на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  

(м. Харків,  майдан Свободи 4, 6) буде проводитися 

V Всеукраїнська науково-методична конференція 

 з міжнародною участю 

“ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ” 
 

Мета конференції: 

 

 активізація наукових досліджень з проблем сходознавства (лінгвістика, 

перекладознавство, літературознавство, історія, культура, політика, економіка і 

методика викладання східних мов) 

 обмін досвідом та узагальнення здобутків вивчення сходознавчих дисциплін у 

вищих навчальних закладах України. 

 

Планується робота за секціями: 

 

(назва та кількість секцій може бути змінена) 

На базі кафедри східних мов  

та міжкультурної комунікації : 

 

►Лінгвістика, перекладознавство та 

літературознавство країн Сходу; 

 

►Філософія та культура країн Сходу. 

 

►Історія Сходу : проблеми теорії та 

практики;  

 

►Методика викладання сходознавчих 

дисциплін та виховання у країнах Сходу. 

На базі кафедри туристичного бізнесу  

та країнознавства: 

 

►Країни Сходу та країни Африки у 

світовій політиці; 

 

►Модернізаційні процеси в економіці 

країн Азії та Африки. 

 

 

 



 

 2 

Для участі у конференції: 

 

Учасникам необхідно до 10 квітня 2021 р. надіслати на ел. адресу оргкомітету: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8quYAca4yRY8IgPfaimwRDvdfGfg

LPcGYhGrxJkJWcQmI3w/viewform?usp=sf_link 

1) Відомості про автора/заявку на участь заповнювати за вищезазначеним 

посиланням: 

або надсилати окремим файлом із зазначенням прізвища, імені та по батькові   

    (повністю); наукового ступеня та вченого звання; місця роботи або навчання і посади; 

адреси для листування та номера контактного телефону; e-mail із обов’язковим 

зазначенням очної/заочної участі. Напр.: (Файл: ПРІЗВИЩЕ Заявка.Очна. doc)* 

2) Участь безкоштовна 

3) Відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної   

    спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню). 

Наприклад: (Файл: ПРІЗВИЩЕ Рецензія.doc)  

Тези студентів, аспіратів ХНУ ім. В.Н.Каразіна надсилає науковий керівник. 

4) Текст доповідей  або тез, обов’язково оформлений відповідно до зазначених нижче   

вимог. Тези надсилати окремим файлом з темою листа «Конференція» та орієнтовною    

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

►Лінгвістика, Література, Культура, Історія, Методика, Викладання у країнах   

Сходу на  ел. адресу:         shodoznavstvo2021@gmail.com 

(Кривоніс Максим Іванович; тел. 099-471-53-97); 

►Політика на ел. адресу:     panasenko@karazin.ua  

(Панасенко Ганна Сергіївна, тел.. 098-282-65-64); 

►Економіка на ел. адресу: iryna.panova@karazin.ua  

(Панова Ірина Олексіївна  066-239-76-15). 

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

зазначений термін.   

Тези будуть опубліковані в авторській редакції. 

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 вказаним телефонам контактних осіб. 

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

http://foreign-languages.karazin.ua і  http://international-relations-tourism.karazin.ua з присвоєнням УДК та 

ББК до початку роботи конференції.  

Програма учасників конференції буде розіслана ел. поштою за тиждень по початку роботи 

конференції. Сертифікати участі можна отримати в день початку роботи конференції. Відсканований 

варіант сертифікатів буде вислано заочним учасникам протягом трьох днів після проведення 

конференції.    

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8quYAca4yRY8IgPfaimwRDvdfGfgLPcGYhGrxJkJWcQmI3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8quYAca4yRY8IgPfaimwRDvdfGfgLPcGYhGrxJkJWcQmI3w/viewform?usp=sf_link
mailto:shodoznavstvo2021@gmail.com
mailto:panasenko@karazin.ua
mailto:iryna.panova@karazin.ua
http://foreign-languages.karazin.ua/
http://international-relations-tourism.karazin.ua/
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Вимоги до оформлення 
 

1. Мова публікації: українська, російська, англійська, китайська, арабська,  

японська, турецька, іврит, хінді, фарсі або інші східні мови за погодженням з 

Оргкомітетом Конференції; у форматі *.doc (не *.docx). 

Загальний обсяг тез не більше 2-х повних сторінок. (включаючи рисунки, таблиці, 

перелік літератури). Параметри:  шрифт –   Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,0.  

2. Параметри сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 2 см, верхнє та нижнє – 2,5 см.  

Абзацний відступ – 1 см (прохання! не створювати абзацний відступ за допомогою 

клавіші Tab і знаків пропуску). 

3. Перший рядок рукопису – НАЗВА (вирівняна по центру, великими літерами,  

звичайний, жирний шрифт, кегль 14); другий рядок – прізвище та ініціали автора, 

рік/курс навчання (вирівняний по центру, курсив, кегль 14). Наступний рядок – 

навчальний заклад, місце навчання або роботи (вирівняний по центру, звичайний, кегль 12). 

Для студентів у наступному рядку також потрібно вказати: науковий керівник: 

(вирівняний по центру, жирний, кегль 12) наукова ступінь та вчене звання (скорочено, напр. 

к.ф.н., доц.) та ПІБ. (вирівняний по центру, звичайний, кегль 12).    

4. Власне текст тез, вирівняний по ширині, сторінки не нумеруються; 

5. Список літератури слід наводити в кінці роботи в порядку появи відповідних  

посилань під назвою "ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" (вирівняний по лівому 

краю, великими літерами, звичайний, жирний шрифт, кегль 14) і повинен бути 

оформлений згідно діючих вимог ДСТУ 8302:2015. Не слід нумерувати джерела, якщо 

на них немає посилання в тексті. В тексті посилання позначаються квадратними 

дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер 

сторінки, наприклад: [3, c. 39-41].  

6. У матеріалах необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним  

стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, слід розшифрувати та 

пояснити їх. 

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

заголовок, розміщений над таблицею. При посиланні на Таблицю, використовуйте 

наступне позначення: Табл..1. 

8. Алгоритм тези можна подати так: теза – обґрунтування – доказ – аргумент  

результат – перспектива. 

9. Повний текст наукової праці необхідно сформувати в такому порядку: 

- постановка проблеми;  

- аналіз останніх досліджень і публікацій; 

- формулювання мети наукової праці (постановка задачі);  

- виклад основного матеріалу дослідження; 

- висновки.  

 

РУКОПИСИ ОФОРМЛЕНІ З ПОРУШЕННЯМ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ І ПРАВИЛ 

ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. 

 

У разі виникнення організаційних питань звертайтесь до керівників секцій за 

номерами вказаними вище 
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Зразки оформлення: 

(Співавтори) 

ПРОДУКТИВНІ СЛОВОТВОРЧІ МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

(НА МАТЕРІАЛІ БІЗНЕС-ЛЕКСИКИ) 

Вакула К. О., Жукова К.Є. 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна  

(Студент, науковий керівник) 

ПРИЧИНИ ЗМІН ЗНАЧЕНЬ ВИГУКІВ У КИТАЙСЬКІЙ ІНТЕРНЕТ-

КОМУНІКАЦІЇ 

Копилова Ніна Андріївна, студентка 5 курсу 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

Науковий керівник: к.ф.н., доц. Н. В. Руда 

(Один автор) 

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ  

(НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ПРЕЗИДЕНТА ЄГИПТУ А. СІСІ) 

Музаннар Лоліта Мохамадівна, аспірантка 2 курсу 

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка  

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

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

 

 

Календар і регламент роботи конференції: 
 

Прийом заявок, тез доповідей на участь у конференції до 10.04.2021 р. 

 

1) Пленарне засідання 11.00 -13.00 (Платформа Zoom)  

2) Секційні засідання 13.30 – 16.00 (Платформа Zoom) 

 

Посилання на пленарне та секційні засідання будуть повідомлені пізніше. 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15  хв., на секційному – до 5  хв., обговорення – до 2 хв. 

 

Контакти: 
 

 Секції: Лінгвістика, Література, Культура, Методика, Викладання у  країнах Сходу : 

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

Свободи, 4, м. Харків, 61022, Тел. (0572) 707-53-43; Проїзд до станції метро «Університет» 

 Секції: Економіка, Політика країн Сходу: 
кафедри туристичного бізнесу та країнознавства ХНУ ім. В.Н.Каразіна, к.366, майдан 

Свободи, 6, м. Харків, 61022, Тел. (057) 707-53-06; Проїзд до станції метро «Держпром» 

 

 

Звертаємося з проханням передати цю інформацію зацікавленим особам та організаціям  

 

Для реєстрації у конференції просимо Вас перейти за посиланням  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8quYAca4yRY8IgPfaimwRDvdfGfg

LPcGYhGrxJkJWcQmI3w/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8quYAca4yRY8IgPfaimwRDvdfGfgLPcGYhGrxJkJWcQmI3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8quYAca4yRY8IgPfaimwRDvdfGfgLPcGYhGrxJkJWcQmI3w/viewform?usp=sf_link
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або 

висилати керівникам секцій заповнену таблицю:  
 

№ Заявка на участь у конференції 

1. Назва 

доповіді/тез 

 

2. ПІБ  

 

3. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

 

4. Місце роботи, 

навчання 

 

5. Аспірант /викладач /студент 
(курсу) 

 

6. Електр.адреса 

/тел. 

 

 


	Календар і регламент роботи конференції:

