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Організаційний комітет: 
 
Валентина ПАСИНОК – академік АН ВО України, д.пед.н., проф., декан факу-

льтету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, голова оргкомітету 

Валерій РЄЗНІКОВ – к.екон.н.,доц., декан факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу ХНУ імені В. Н. Каразіна, голова оргкомітету   

Світлана ВІРОТЧЕНКО – к.філол.н., доц., зав. каф. східних мов та міжкультур-

ної комунікації ХНУ імені В. Н. Каразіна, співголова  оргкомітету 

Анатолій ПАРФІНЕНКО – к.іст.н., доц., зав. каф. туристичного бізнесу та краї-

нознавства ХНУ імені  В. Н. Каразіна, співголова  оргкомітету   

 

 

Члени оргкомітету: к.політ.н., доц. Г. С. Панасенко, д.іст.н., проф. С. І. Лиман 

к.іст.н., доц., М. Ю. Онацький,  к.екон.н., викл. І. О. Панова, ст.викл. К.О. Огієнко, 

викл. М. І. Кривоніс, викл. І. І. Фрегер., викл. Д.П. Турчанінова, викл. Ю.О. Нікі-

тіна.  
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План роботи конференції: 
 
12:00–13:00 Пленарне засідання  
 

Посилання для участі:  
 
https://meet.google.com/tty-qpgs-nsn 
 
 
13:00–13:30  Перерва на каву 
 

Секційні засідання: 
13:30–15:00 

Секція 1 Лінгвістика країн Сходу  
 
Посилання для участі:  

 
https://us04web.zoom.us/j/7204707231?pwd=VHBiL0p0cmhsVVFPRUZZNkt2a2
NqZz09 

 
13:30–15:00 

Секція 2 Лінгвістика  та Перекладознавство країн Сходу  
 

Посилання для участі:  
 

https://us04web.zoom.us/j/4717286992?pwd=bjc0dStYMitrK0RBZC84T3VDa2Z
BUT09 
 
13:30–15:00 

Секція 3 Література країн Сходу  
 
Посилання для участі:  

 
https://us04web.zoom.us/j/77051970585?pwd=RHBpcFhxMU5vcnFsWElnUUUxa
Gxhdz09 
 
13:30–15:00 

Секція 4  Філософія та культура країн Сходу 
 

Посилання для участі:  
 
https://us04web.zoom.us/j/9176066784?pwd=d1ZHUmc0RkxDaTdoNDhSbFBIbU
dLQT09 

 
 

https://meet.google.com/tty-qpgs-nsn
https://us04web.zoom.us/j/7204707231?pwd=VHBiL0p0cmhsVVFPRUZZNkt2a2NqZz09
https://us04web.zoom.us/j/7204707231?pwd=VHBiL0p0cmhsVVFPRUZZNkt2a2NqZz09
https://us04web.zoom.us/j/4717286992?pwd=bjc0dStYMitrK0RBZC84T3VDa2ZBUT09
https://us04web.zoom.us/j/4717286992?pwd=bjc0dStYMitrK0RBZC84T3VDa2ZBUT09
https://us04web.zoom.us/j/77051970585?pwd=RHBpcFhxMU5vcnFsWElnUUUxaGxhdz09
https://us04web.zoom.us/j/77051970585?pwd=RHBpcFhxMU5vcnFsWElnUUUxaGxhdz09
https://us04web.zoom.us/j/9176066784?pwd=d1ZHUmc0RkxDaTdoNDhSbFBIbUdLQT09
https://us04web.zoom.us/j/9176066784?pwd=d1ZHUmc0RkxDaTdoNDhSbFBIbUdLQT09
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13:30–15:00 
Секція 5 Освіта, виховання та методика викладання схо-
дознавчих дисциплін у країнах Сходу  
 

Посилання для участі:  
 

https://us04web.zoom.us/j/5711462983?pwd=ZVlIM2pMM3U0YjZ2NmNsamc3RlJQ
dz09 

 
Идентификатор конференции: 571 146 2983 
Код доступа: 144906 
 
13:30–15:00 

Секція 6 Країни Сходу та країни Африки у світовій полі-
тиці  

 
Посилання для участі:  

 
https://zoom.us/j/92370956910?pwd=Y0crbGZqYUpoZU9vRmlqQ0l5RzFqZz09 

 
Ідентифікатор конференції: 923 7095 6910 
Код доступу: 15042021 
 
13:30–15:00 

Секція 7 Модернізаційні процеси в економіці країн Азії та 
Африки  

 
Посилання для участі:  

https://us02web.zoom.us/j/3839615921?pwd=ZEtHZFpZQXhlS0R5RkUwTzBiOE
pGZz09   
 

Секція 8 Історія Сходу: проблеми теорії та практики  
13:30–15:00 
 
Посилання для участі: 
 
Регламент роботи конференції: 
 
Доповідь на пленарному засіданні – до 10  хвилин 
Доповідь на секційному засіданні – до 5  хвилин 
Виступи в дискусіях і повідомлення – до 2  хвилин 
 
 
 
 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/5711462983?pwd=ZVlIM2pMM3U0YjZ2NmNsamc3RlJQdz09
https://us04web.zoom.us/j/5711462983?pwd=ZVlIM2pMM3U0YjZ2NmNsamc3RlJQdz09
https://zoom.us/j/92370956910?pwd=Y0crbGZqYUpoZU9vRmlqQ0l5RzFqZz09
https://us02web.zoom.us/j/3839615921?pwd=ZEtHZFpZQXhlS0R5RkUwTzBiOEpGZz09
https://us02web.zoom.us/j/3839615921?pwd=ZEtHZFpZQXhlS0R5RkUwTzBiOEpGZz09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

12:00–13:00 
 

Посилання для участі:  
 
https://meet.google.com/tty-qpgs-nsn 

 
 

Привітання проректора з науково-педагогічної роботи ХНУ імені В. Н. Ка-
разіна, кандидата хімічних наук, доцента Антона ПАНТЕЛЕЙМОНОВА.  

Вступне слово декана факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
академіка АН ВО України, доктора педагогічних наук, професора Валентини 
ПАСИНОК.  

Виступ директора інституту Конфуція ХНУ імені В. Н. Каразіна з китайсь-
кої сторони Івен ЦЗЯН. 

Юлія ЛАХМОТОВА (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри схід-
них мов та міжкультурної комунікації ХНУ імені В. Н. Каразіна)  Вплив світо-
вої педагогіки на становлення сучасної китайської школи  

Ахмад ГАРІБО ГАРІБО (викладач кафедри східних мов та міжкультур-
ної комунікації ХНУ імені В. Н. Каразіна) Арабські прислів'я та народні мудро-
сті, їх російські та українські аналоги.  

Анатолій ПАРФІНЕНКО (кандидат історичних наук, доцент, зав. кафед-
ри туристичного бізнесу та країнознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна) Зовніш-
ньополітичні та зовнішньоекономічні пріоритети України у регіоні Східної 
та Південно-Східної Азії 

Андрій ДОМАНОВСЬКИЙ (кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна) Хід сло-
ном: дипломатична гра Карла Великого на Сході наприкінці VIII - на почат-
ку ІХ ст.

https://meet.google.com/tty-qpgs-nsn
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

______________________________________________________________________ 
 

СЕКЦІЯ 1  
ЛІНГВІСТИКА КРАЇН СХОДУ  

 
 

Керівники секції: 
Світлана ВІРОТЧЕНКО (кандидат  філологічних наук,  
доцент, завідувач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації  
ХНУ імені В. Н. Каразіна),                                                                            
 
Ірина КІРІЯЧЕНКО, викладач кафедри східних мов  
та міжкультурної комунікації ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
 
Посилання для участі:  

 
13:30–15:00 

 
https://us04web.zoom.us/j/7204707231?pwd=VHBiL0p0cmhsVVFPRUZZN
kt2a2NqZz09 

 
 

1. Ірина КІРІЯЧЕНКО  
(викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації ХНУ імені В.Н. 
Каразіна)  浅谈在当今中国使用的流行词语 

 
2. Анастасія ВАНІНА  
(студентка ІІ курсу магістартури факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. 
Каразіна) Особливості відтворення концепту «дім» у китайськомовній 
картині світу 
 
3. Юлія ВОЙТЕНКО  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Неологізми у китайській мові 
 
4. Дар’я ГАЙДАРЕНКО  
(студентка ІV курсу факультету факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. 
Каразіна) Кантонський діалект  
 
5. Марина ДВУХІМЕННА  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Похождения та формування лексики арабської мови 

 
 

https://us04web.zoom.us/j/7204707231?pwd=VHBiL0p0cmhsVVFPRUZZNkt2a2NqZz09
https://us04web.zoom.us/j/7204707231?pwd=VHBiL0p0cmhsVVFPRUZZNkt2a2NqZz09
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6. Катерина ПОЛЕВІК  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Порівняльна характеристика китайських та англійських модальних діє-
слів  
 
7. Софія ШЕВЦОВА  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Концепти "щастя","удача","довголіття" в китайському етносі та сучас-
ній китайській мові 
 
8. Марія ЯКУТОВИЧ  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Дослідження символіки цифр у китайському етносі. Практика їх викори-
стання 
 
9. Валерій РИБАЛКІН  
(доктор філолологічних наук, професор, професор кафедри східної філології 
Київського національного лінгвістичного університету)  
Неконкенативний спосіб утворення арабських неологізмів  

 
10. Катерина ОГІЄНКО  
(викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації ХНУ імені В. Н. 
Каразіна) 
Інтеграція лінгвокраїнознавчих компонентів у практиці китайської мови 
 
11. Анастасія КОВАЛЬ 
(викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації ХНУ імені В. Н. 
Каразіна) Перші спроби китайської лексикографії 
 
12. Емма НЕРСІСЯН 
(студентка ІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Стратегії адаптації китайських аудіовізуальних продуктів англійською 
мовою 
 
13. Марія ВОРОБЙОВА 
(студентка ІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Особливості соціальної реклами у межах сприйняття китайським суспі-
льством 
 
14. Ольга ЧОРНОРУК 
(студентка ІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Китайська писемність в історичному контексті розвитку китайської мо-
ви 
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______________________________________________________________________ 
 

СЕКЦІЯ 2 
ЛІНГВІСТИКА ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО КРАЇН СХОДУ  

 
 

Керівник секції:  
Ірина ФРЕГЕР (викладач кафедри східних мов та міжкультурної  
комунікації ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

 
Посилання для участі:  

 
13:30–15:00 

 
https://us04web.zoom.us/j/4717286992?pwd=bjc0dStYMitrK0RBZC84T3VDa2ZB
UT09 

 
 

1. Анастасія ГУЗЬ  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Семантизація вигуків у китайській мові 

 
2. Марія ДОНЧЕНКО  
(студентка ІІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Сучасна лексика на базі китайських соціальних мереж та реаліті-шоу  
 
3. Олег КЛЮЄВ,  
(студент І курсу, Запорізький національний університет),   
 Юлія ХАЛЕМЕНДИК (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інозе-
мних мов професійного спрямування, Запорізький національний університет) 
Проблеми сучасного сленгу в китайській мові 
  
4. Маріам КОБАЛІЯ  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Застарілі слова в китайській мові 
 
5. Аіша МАМЄДОВА  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Використання образів тварин у китайських ідіоматичних виразах 
 
6. Валерія СЕМЕНОВА  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Омоніми в китайській мові 

 
 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/4717286992?pwd=bjc0dStYMitrK0RBZC84T3VDa2ZBUT09
https://us04web.zoom.us/j/4717286992?pwd=bjc0dStYMitrK0RBZC84T3VDa2ZBUT09
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7. Анастасія ТКАЧУК   
(студентка ІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Від байхуа до путунхуа і назад: становлення, розвиток та перспективи су-
часної китайської мови 
 
8. Оксана ТЕПЛА  
(кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германських мов і пе-
рекладу, Національний університет біоресурсів і природокористування Укра-
їни)  
Опосередкований переклад східної лексики з англійської мови на україн-
ську 
 
9. Юлія НІКІТІНА  
(викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації ХНУ імені В.Н. 
Каразіна)  
Переклад китайських евфемізмів українською мовою 
 
10. Анастасія САЛАМАХА  
(студентка ІІ курсу факультету іноземних мов  ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Фонетичні особливості шанхайського діалекту 
 
11. Степан КУЛЄМІЧЕВ 
(студент І курсу факультету іноземних мов  ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Складнощі при вивченні японської мови 
 
12. Мохамед ЛАМААШИ  
(викладач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу, Харківський 
національний економічний університет імені Семена Кузнеця)  
Единицы перевода (языка) и особенности их перевода с арабского языка   
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______________________________________________________________________ 
 

СЕКЦІЯ 3 
ЛІТЕРАТУРА КРАЇН СХОДУ  

 
Керівник секції: 

Максим КРИВОНІС  
(викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації ХНУ імені В. Н. 
Каразіна) 
 
Посилання для участі:  

 
13:30–15:00 

https://us04web.zoom.us/j/77051970585?pwd=RHBpcFhxMU5vcnFsWElnUUUxa
Gxhdz09 

 
1. Марія ІЛЬНИЦЬКА  
(викладач кафедри східних мов та перекладу, Київський університет імені 
Бориса Грінченка)  
Психологізм та психологічний аналіз у працях китайських митців 20-х- 
30-х рр. ХХ ст.  
 
2. Ольга СМОЛЬНИЦЬКА  
(кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Київського 
літературно-меморіального музею Максима Рильського)  
Компаративний аналіз символу кипариса в китайській і суфійській поезії 
( на матеріалі здобутків Ярослави Шекери та Максима Стріхи) 

 
3. Єлизавета БЕЦЬ  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Інтернет-література та творчість сучасних письменників КНР  
 
4. Ірина ГАРМАШ  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
До питання про інтерпретацію назви трактату «Вень Сінь Дяо Лун» 

 
5. Поліна ФУРМАНОВА  
(студентка ІІІ курсу Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка)   
Вплив художньо-стилістичного прийому тайґендоме на сприйняття танка 
( На матеріалі збірки Тавара Мачі «Річниця салату») 
 
 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/77051970585?pwd=RHBpcFhxMU5vcnFsWElnUUUxaGxhdz09
https://us04web.zoom.us/j/77051970585?pwd=RHBpcFhxMU5vcnFsWElnUUUxaGxhdz09
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6. Анастасія ТАРАНОВА  
(студентка ІV курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Арабська географічна література як джерело історії  

 
7. Гюлміне ЧАЛАБІЄВА 
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Жанрове різноманіття у сучасній китайській літературі 
 
8. Луїза ЧЕРНІЙ  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Відображення стандартів краси у китайській літературі 
 
9. Олександра КВЯТ  
(студентка ІІІ курсу Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка)   
Відображення художньо-естетичного принципу юґен в українськомовних 
перекладах віршів-танка (на матеріалі поетичної антології "Шінкокін-
вака-шю") 
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______________________________________________________________________ 
 

СЕКЦІЯ 4 
ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРА КРАЇН СХОДУ  

 
Керівник секції:  

Катерина ОГІЄНКО (ст. викладач кафедри східних мов та міжкультурної 
комунікації ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

 
Посилання для участі:  
 

13:30–15:00 
 
https://us04web.zoom.us/j/9176066784?pwd=d1ZHUmc0RkxDaTdoNDhSbFB
IbUdLQT09 
 

 
1. Світлана РИБАЛКО  
(доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри гуманітаристики 
та мистецтвознавства, Харківська державна академія культури)  
Велика хвиля в «Каногава» Кацушіки Хокусая: Проблеми інтерпретації 
твору 
 
2. Андрій КОРНЄВ  
(кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри теорії і історії 
мистецтв Харківська державна академія дизайну і мистецтв)  
Образ «гори» в китайському класичному образотворчому мистецтві 
 
3. Вікторія ВІФЛЯНЦЕВА  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Образ дракону в українській та китайській міфології  
 
4. Анна МАМАЄВА  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Китайська каліграфія як втілення менталітету китайської нації 

 
5. Олександра БУТЄВА   
(студентка ІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Осмислення поняття 三魂七魄 в китайському буддизмі та конфуціанстві 
 
6. Ксенія  ЧЕХ,  
(студентка 1 курсу, Запорізький національний університет)  
Юлія ХАЛЕМЕНДИК  
(кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного 
спрямування, Запорізький національний університет)  

https://us04web.zoom.us/j/9176066784?pwd=d1ZHUmc0RkxDaTdoNDhSbFBIbUdLQT09
https://us04web.zoom.us/j/9176066784?pwd=d1ZHUmc0RkxDaTdoNDhSbFBIbUdLQT09
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Древній монастир Шаолінь - обитель-ченців воїнів 
 
7. Юлія ІВАЩЕНКО   
(студентка І курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Новорічні приготування китайців як захист від демонів у давнину і зараз 
 
8.  Дарина РУСАНОВА, 
(студентка 1 курсу, Запорізький національний університет)  
Юлія ХАЛЕМЕНДИК  
(кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного 
спрямування, Запорізький національний університет)  
Традиції Китаю 

 
9. Олександра ШЕВЧЕНКО, 
 (студентка І курсу Запорізький національний університет)  
Юлія ХАЛЕМЕНДИК  
(кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного 
спрямування, Запорізький національний університет)  
Мистецтво татуювання в Китаї 
 
10. Карина ТКАЧЕНКО  
(студентка ІІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Важливість використання інформаційних технологій у підготовці вчите-
лів Китаю та України 
 
11. Маргарита БРАЙНІНГЕР 
(студентка І курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Традиційна китайська медицина як частина китайської культури  
 
12. Софія САДОВА 
(студентка І курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
功夫 — Шлях до досконалості  
 
13. Єлізавета СТАСИЛОВИЧ 
(студентка ІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Внутрішній туризм, як прояв національної самосвідомості 
 
14. ЧЖАН ЦЗЯЇНЬ 
(Харківська державна академія культури)  
Традиції каліграфії в сучасній китайській хореографії  
 
15. ЧЖАН ЧЖЕ 
(Харківська державна академія дизайну і мистецтв)  
Натюрморт у жанрово-видовій структурі китайського мистецтва 
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16. ЧЕНЬ ЧУНЬСЯ 陈春侠  
(кандидат педагогічних наук, Аньхойський університет)  
中国电影 Chinese movies 

 
17. ЧУ ЇН 储盈  
(аспірант, Сумський державний університет)  
中国教育简介 A Brief Introduction to Chinese Education System 
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______________________________________________________________________ 

СЕКЦІЯ 5 
ОСВІТА, ВИХОВАННЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СХО-

ДОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У КРАЇНАХ СХОДУ  
 

Керівник секції:  
Юлія ЛАХМОТОВА (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри схід-

них мов та міжкультурної комунікації ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
 

Посилання для участі:  
 

13:30–15:00 
 

https://us04web.zoom.us/j/5711462983?pwd=ZVlIM2pMM3U0YjZ2NmNsamc3RlJQ
dz09 

 
Идентификатор конференции: 571 146 2983 
Код доступа: 144906 

 
 

1. Русудан МАХАЧАШВІЛІ, 
(доктор філологічних наук, завідувач кафедри романської філології та порів-
няльно-типологічного мовознавства) 
Іван СЕМЕНІСТ  
(кандидат історичних наук, завідувач кафедри східних мов та перекладу Ки-
ївський університет імені Бориса Грінченка)  
Universality, multipurpose and interdisciplinarity of oriental and European 
languages education: survey study  

 
2. Наталія РУДА, 
(кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри східних мов ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди),  
Катерина ЖУКОВА  
(кандидат філологічних наук, доцент кафедри східних мов ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди)  
Переклад як необхідний компонент під час навчання китайської мови 
 
3. Олександра ГАМОВА  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Використання автентичного веб-коміксу у вивченні китайської мови  
 
4. Валерія АНТОНЕНКО  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Дискусія як засіб формування міжкультурної компетенції на уроках ки-
тайської мови  

https://us04web.zoom.us/j/5711462983?pwd=ZVlIM2pMM3U0YjZ2NmNsamc3RlJQdz09
https://us04web.zoom.us/j/5711462983?pwd=ZVlIM2pMM3U0YjZ2NmNsamc3RlJQdz09
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5. Вероніка СУМЯТІНА  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Вивчення мовного етикету на уроках китайської мови 
 
6. Поліна БЕРЕЗА  
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Використання відеоресурсів у викладанні китайської мови 
 
7. Олександра МІЗЯК 
 (студентка І курсу магістратури факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. 
Каразіна)   
Викладання англійської мови в Японії  
 
8. Анастасія МАЛЮТІНА   
(студентка ІІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Методика викладання китайської мови для іноземних студентів   
 
9. САЛІХ САЛІХ АБД 
(старший вчитель арабської мови, викладач, Київська гімназія східних мов 
№1)  
Роль носія арабської мови у розв’язанні лінгвокультурних, соціокульту-
рних та міжкультурних проблем комунікації 
 
10. Станіслав НАУМЕНКО  
(викладач кафедри східних мов ХНПУ імені Г.С. Сковороди) 
Професійне навчання обдарованих дітей у Китаї 
 
11. Анна МАЛАХОВА  
(викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації ХНУ імені 
В.Н.Каразіна)  
Викладання китайської писемності з виокремлюванням його базового 
елемента 
 
12. Анастасія ЧИЖОВА 
(студентка ІV курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Ігрові методики викладання китайської  
 
13. Максим КРИВОНІС  
(викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації ХНУ імені В.Н. 
Каразіна)   
Методичні рекомендації з оволодіння перекладацьким скорописом для 
практикуючих перекладачів китайської мови  
 
14. WANG ZONGLI 王宗丽 
(викладач Інституту Конфуція ХНУ імені В.Н. Каразіна) (新疆师范大学)  
А Study on International Conflicts of Chinese  Language Teachers in Ukraine 
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______________________________________________________________________ 
 

СЕКЦІЯ 6 
КРАЇНИ СХОДУ ТА КРАЇНИ АФРИКИ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ  

 
Керівники секції:   

 
Максим ОНАЦЬКИЙ (кандидат історичних наук, доцент кафедри туристич-
ного бізнесу та країнознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
 
Ірина ШАМАРА  (кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного 
бізнесу та країнознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
 

Посилання для участі:  
 
13:30–15:00 
 
https://zoom.us/j/92370956910?pwd=Y0crbGZqYUpoZU9vRmlqQ0l5RzFqZ
z09 
 
Ідентифікатор конференції: 923 7095 6910 
Код доступу: 15042021 

 
 

1. Тетяна АЛЕКСЄЄВА,  
(кандидат  економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та краї-
нознавства )  
Маргаріта БЄЛАЯ, Лілія ІСОНКІНА (студентки ІІ курсу факультету 
міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу ХНУ імені 
В.Н. Каразіна)  
Порушення прав людини в Китаї: причини та шляхи вирішення  
 
2. Анастасія АРАБАДЖИ  
(студентка ІV курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Цифровий юань як інструмент посилення міжнародного спливу КНР 
 
3. Олександр БЕЗРУК  
(кандидат політичних наук, зав. кафедри політології, соціології і культуроло-
гії ХНПУ імені Г.С. Сковороди)   
Збройні конфлікти як фактор політичного процесу в країнах Африки 
 
4. Людмила САДІКОВА, 
(студентка ІІ курсу факультету міжнародних економічних відносин та тури-
стичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Тетяна АЛЕКСЄЄВА   

https://zoom.us/j/92370956910?pwd=Y0crbGZqYUpoZU9vRmlqQ0l5RzFqZz09
https://zoom.us/j/92370956910?pwd=Y0crbGZqYUpoZU9vRmlqQ0l5RzFqZz09
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(кандидат  економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та краї-
нознавства )  
"М'яка сила" як елемент зовнішньої політики Китаю 
 
5. Надія БОРЩ, Юлія МАКСИМЮК  
(студентки ІІІ курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Південно-Африканська Республіка: деякі аспекти історичного розвитку 
та сьогодення 

 
6. Ярослава ДЯЧЕНКО  
(студентка ІV курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Особливості політичного режиму сучасного Таїланду 
 
7. Данило КАМАНІН  
(студент ІV курсу факультету міжнародних економічних відносин та турис-
тичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Особливості ділової розвідки КНР 

 
8. Дар’я ЛУГАНСЬКА  
(студентка ІІІ курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Регіональна політика ОАЕ в умовах  сучасності 
 
9. Марія МИРОНЮК  
(студентка ІV курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Велика Британія – КНР: Відносини після BREXIT 
 
10.Ганна ПАНАСЕНКО  
(кандидат політичних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та країно-
знавства ХНУ імені В. Н. Каразіна)  
Зовнішня політика Японії: актуальні напрямки та проблеми 

 
11.Данііл ПОДШИБЯКІН  
(студент ІV курсу факультету міжнародних економічних відносин та турис-
тичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Політика балансування Лаосу: традиції та сучасність  

 
12.Юлія МАТЕЙ  
(студентка ІІІ курсу історичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди)  
Каспійський вектор зовнішньополітичних стратегій Китаю та США 
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13.Валерія РИТОВА  
(студентка ІІ курсу факультету міжнародних економічних відносин та тури-
стичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Недоліки та перспективи співробітництва країн Центральної Азії і Євро-
пейського союзу 
  
14.Єлизавета РЯБОВОЛ  
(студентка ІІ курсу ф-ту міжн. ек. відносин та тур. бізнесу ХНУ імені В.Н. 
Каразіна) Сучасні геополітичні пріоритети Китаю в країнах Африки 
 
15.Таїсія ШКАРУПА  
(студентка ІV курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Проблема Тайваню в контексті політичних відносин КНР- США у 2013 – 
2020 рр. 

 
16.Лілія МАРЧЕНКО  
(студентка І курсу факультету міжнародних економічних відносин та тури-
стичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Країни Сходу та країни Африки у світовій політиці 
 
17.Поліна ШИДЛОВСЬКА  
(студентка ІІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
Китайська політика реформ та відкритості 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

______________________________________________________________________ 
 

СЕКЦІЯ 7 
МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇН АЗІЇ ТА 

АФРИКИ 
 

Керівники секції:   
Ганна ГАПОНЕНКО (кандидат економічних наук, доцент кафедри туристич-
ного бізнесу та країнознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
 
Ірина ПАНОВА (кандидат економічних наук, ст.викладач кафедри туристич-
ного бізнесу та країнознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
 

Посилання для участі:  
 
13:30–15:00 

 
https://us02web.zoom.us/j/3839615921?pwd=ZEtHZFpZQXhlS0R5Rk
UwTzBiOEpGZz09   

 
 

1. Тетяна АЛЕКСЄЄВА,  
(кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та краї-
нознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Анастасія ЛЕВЧУК  
(студентки ІІ курсу факультету міжнародних економічних відносин та тури-
стичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Модернізація – сучасний тренд економічного розвитку країн Азії 
 

2. Олександра ДІХТЯРЕНКО 
(студентка IV курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)   
Модернізаційні процеси в економіці Китаю: історичні передумови та су-
часний стан 
 

3. Ганна ГАПОНЕНКО 
(кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та краї-
нознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Анастасія ДУДНІК  
(студентка III курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)   
Економічна модернізація та інфраструктура: досвід Саудівської Аравії 

 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/3839615921?pwd=ZEtHZFpZQXhlS0R5RkUwTzBiOEpGZz09
https://us02web.zoom.us/j/3839615921?pwd=ZEtHZFpZQXhlS0R5RkUwTzBiOEpGZz09
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4. Лілія МАРЧЕНКО  
(студентка I курсу факультету міжнародних економічних відносин та тури-
стичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)   
Країни Африки у сучасній світовій економіці 
 

5. Вікторія МАЦУКА 
(кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Маріу-
польського державного університету) 
Туризм як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
Африканського регіону 
 

6. Ірина ОДИНЕЦЬ 
(студентка IV курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Участь країн Перської затоки в інтеграційних об’єднаннях  
 

7. Ірина ПАНОВА  
(кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри туристичного бізнесу та 
країнознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна )  
Науково-технічний потенціал як чинник зростання конкурентоспромож-
ності економіки Китаю в сучасних умовах 
 

8. Анна ПЕРЕВЕРЗЄВА,  
(доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економі-
ки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Запорізького на-
ціонального університету) 
Володимир ВОЛКОВ 
(доктор технічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, мене-
джменту і логістики Запорізького національного університету) 
Перспективи працевлаштування та оплата праці випускників закладів 
вищої освіти в Китаї 
 

9. Карина ХРИСТЮК  
(студентка I курсу факультету міжнародних економічних відносин та тури-
стичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Особливості розвитку економіки Ізраїлю на сучасному етапі 
 

10. Аліна ЦИКУНЦОВА,  
(студентка ІІІ курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Максим ОНАЦЬКИЙ (кандидат історичних наук, доцент кафедри турис-
тичного бізнесу та країнознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
США та Республіка Корея: напрями двосторонньої взаємодії 
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11. Анастасія ШАПОВАЛ  
(студентка ІІІ курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Вплив модернізаційних процесів на економіку Індонезії під час пандемії 
 

12. Светлана ЮРЧЕНКО 
(кандидат географических наук, доцент кафедры туристического бизнеса и 
страноведения ХНУ имени В.Н. Каразина)  
Развитие туризма в Африке в условиях глобализации 
 

13. Світлана ЮРЧЕНКО, 
      (кандидат географічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та     
       країнознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна ) 
      Катерина МІКУЛІНА  
      (студентка І курсу факультету міжнародних економічних відносин та  
      туристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
      Розвиток туризму в ПАР на сучасному етапі 
 
14. Тарас ЗАГОРОДНЮК 
      (студент ІІ курсу факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
      "Китай 2025" - перспективи економічного зростання 
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СЕКЦІЯ 8 
ІСТОРІЯ СХОДУ : ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 
Керівник секції:   

 
Андрій ДОМАНОВСЬКИЙ (кандидат історичних наук, доцент кафедри істо-
рії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна) 
 

Посилання для участі:  
 
13:30–15:00 
 
 
1. Лариса ЯМПОЛЬСЬКА  

(кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди)  
Мехабадська республіка: повоєнний проєкт курдської автономії в Ірані 
 

2. Олександр ТУМАКОВ  
(кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії ХНУ 
імені В.Н. Каразіна)  
«Наш полонений»: про перебування Осман-паши у Харкові під час росій-
сько-турецької війни 1877-1878 рр.  
 

3. Вікторія ОМЕЛЬЧЕНКО  
(студентка V курсу історичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди)  
Станції комфорту: сексуальне рабство по-японськи 

 
4. Владислава КОРЖ  

(студентка ІІІ курсу історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Французький досвід у модернізації Китаю в останній третини ХІХ - на по-
чатку ХХ ст. 
 

5. Ксенія СІНОТОВА  
(студентка IV курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Модернізаційні процеси в Японії наприкінці ХХ ст. 

 
6. Іван СУШИНСЬКИЙ 

(студент IV курсу факультету міжнародних економічних відносин та тури-
стичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Історичні передумови виникнення модернізаційних процесів Японії 
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7. Мирослава СКРИПНИК  
(студентка ІV курсу історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Модернізаційні процеси у Французькому Індокитаї наприкінці XIX – на 
початку ХХ ст.  
 

8. Климентій ШАРКО  
(студент V курсу факультету міжнародних економічних відносин та турис-
тичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)   
Історичні передумови формування передумов виникнення конфлікту у 
Південно-китайському морі  

 
9. Анастасія ЛЯШЕНКО  

(студентка ІV курсу факультету міжнародних економічних відносин та ту-
ристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
Хуацяо і модернізація країн Південно-Східної Азії  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


