
Програма круглого столу 

«Сходознавчі студії в Україні» 

Регламент: 15 – 20 хв. 

 

Семеніст Іван Васильович, к.і.н., доц., завідувач кафедри східних мов та 

перекладу , вступне слово  

 

 

Костанда Ірина Олександрівна, к.ф.н., старш. викладач кафедри китайської 

філології Київського національного лінгвістичного університету 

Сегеда Іван Cергійович, аташе з культурних питань у Посольстві України в 

Алжирі (2008-2013), дипломат, арабіст, філолог 

 

 

Резаненко Володимир Федорович, д.ф.н., проф. кафедри східних мов та 

перекладу, голова Школи Конфуція.  

Москальов Дмитро Петрович, к.ф.н., доц.  кафедри східних мов та перекладу  

Складнощі транскрибування японських слів  

Гуль Олександра Григорівна, викл. кит. мови 

Роль та поширення традиційної китайської медицини та психофізіологічних 

практик в Україні 

Щербаков Ярослав Ігорович, к.ф.н., ведучий круглого столу, викл. кит. мови 

та літератури 

Рецепція літературно-філософського надбання Китаю європейським 

просвітництвом: до питання сходознавчих студій в Україні та Європі. 

 

Студенти магістратури 

Регламент: до 15  хв. 

Бондаренко Олена, бак., студ. магістр.,  Вплив інтернет-середовища на 

формування неологізмів китайської мови. 

Грицак Ангеліна, бак., студ. магістр., Специфіка китайських недоговорок 

“Сехоуюй” 

Орленко Єлизавета, бак., студ. магістр. 



Студенти 

Регламент: до 10  хв. 

 

Калещук Маргарита  Манга: жанрова специфіка та мовні особливості  

 

Шаповал Ольга  "Семантичні особливості фразеологічних одиниць 

"Йодзідзюкуго" 

Шевченко Юлія Лексико-граматичні засоби вираження спрямованості дії в 

сучасній японській мові 

 

Шаповал Анастасія, Проблема персональності в японській мові 

 

Сорока Ольга Проблема кирилізації японської мови 

 

Казімирик Мар’яна Розкриття суті чен'юй у казках та легандах Китаю - 

відкриття скарбниці літературної творчості Піднебесної 

 

Малявко Вероніка Лотосова ніжка-данина китайській моді на красу та частина 

соціокультурного сприйняття жінки 

 

Філь Наталія Китайські бойові мистецтва та їх впровадження на території 

України  

Павленко Євгенія Система освіти в Китаї 

Ушаков Микита Причини падіння китайської династії Мін 

 

Ліпич Каріна Символіка кольорів у Китаї 

Ковальчук Оксана Китайський музичний театр  

Вінниченко Віолетта Китайське мистецтво. Авангард  

Перестяк Ольга Китайський театр тіней 

Гринюк  Тетяна Стандарти краси Стародавнього Китаю. Бинтування ніг 

Масалітіна Альона  Гучжен: міф та реальність 

Гендзьора Олена Символізм в китайському живописі 

 

(В програмі круглого столу можливі зміни) 


