Шановні студенти, викладачі, науковці та аспіранти!
Державний заклад «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
Кафедра східних мов
Інформує вас, що 16 квітня 2019 на базі «Полтавського університету
економіки і торгівлі» (м. Полтава вул. Коваля 3) буде проводитися Дев’ята
Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Китай: діалог
культур».
Планується робота за секціями:
1. Роль і місце Китаю в сучасній системі міжнародних відносин
2. Україна-Китай: напрями стратегічного партнерства
3. Китайсько-українське співробітництво в гуманітарній сфері:
культура, наука, освіта
4. Особливості та розвиток китайської мови
5. Інноваційні технології у викладанні китайської мови в Україні та
світі
6. Літературознавчий аспект синології
7. Патріотичне, громадянське і моральне виховання молоді в Китаї та
Україні

Інформація про участь
Учасникам необхідно до 30 березня 2019 року в електронному вигляді
надіслати відомості про автора/заявку на участь та текст доповідей (тез) на
електронну адресу оргкомітету – berezan.kristina@gmail.com
Мови конференції: українська, англійська, китайська, російська.
Розмір коштів на покриття витрат з публікації тез в кафедральному
збірнику складає 30 грн.

Вимоги до оформлення тез
 Мова публікації: українська, російська, англійська, китайська.
 Загальний обсяг тез – 2-3 сторінки. Шрифт: Times New Roman; кегль
12, інтервал – 1,0.
 Параметри сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє
– 2 см. Абзацний відступ – 1 см (прохання! не створювати абзацний відступ
за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).
 Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа
(Times New Roman 12 пт., не жирними).
 Перший рядок – назва тез (відцентрована, великими літерами,
звичайний, жирний шрифт); другий рядок – прізвище та ініціали автора
(звичайний, жирний шрифт, вирівняний по центру). Наступний рядок –
навчальний заклад (місце навчання або роботи).
 Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм,
сторінки не нумеруються;
 Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці
статті в порядку появи відповідних посилань під назвою "Література". В
тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням
порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки,
наприклад: [5, c. 57-61].
 Після
списку
використаної
літератури
тези
повинні
супроводжуватися короткими анотаціями трьома мовами (українська,
російська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву
тез, ціль, завдання, об’єкт і предмет дослідження, використані методи
дослідження, результати дослідження, ключові слова (до десяти окремих слів
або словосполучень). Ключові слова не повинні повторювати назви статті.
 Алгоритм тези можна подати так: теза – обґрунтування – доказ –
аргумент – результат – перспектива.
 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.
РОБОТИ, ОФОРМЛЕНІ НЕ ЗА ВИМОГАМИ, ПРИЙМАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТЕЗ:
Для опублікування тез на електронну пошту оргкомітету необхідно
надіслати:
 наукову працю, обов’язково оформлену відповідно до зазначених вище
вимог;
 відомості про автора чи авторів із зазначенням прізвища, імені та по
батькові (повністю); наукового ступеня та вченого звання; місця роботи або
навчання й посади; адреси для листування та номера контактного телефону;
e-mail.
 відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із
відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню);
відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з
публікації тез. Реквізити для оплати: Приват Банк р/р 5168757313665301;
П.І.Б. одержувача: Березан Кристини Валеріївни, призначення платежу: поповнення
рахунку Березан К.В. від ПІБ автора статті. Квитанцію про сплату надсилайте

на ел. адресу berezan.kristina@gmail.com
Контакти
Наталія Володимирівна Федічева
Тел.: 050 800 2165
nvfedicheva@yahoo.com
Кристина Березан
Тел. 066 177 9573
berezan.kristina@gmail.com

