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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас узяти участь 
 

у VІ Конгресі сходознавців, який відбудеться 25–26 листопада 2022 року в ННІ 

філології та журналістики Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського в онлайн-форматі. 
 

Заплановано такі заходи:  

❖ Перший день Конгресу (25 листопада) 

- Культурно-історична спадщина країн Близького і Середнього Сходу 

- Культурно-історична спадщина країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

- Культурно-історична спадщина народів Великого степу 

- Історико-культурна спадщина та сучасність Криму 

- Ідейні та релігійні концепції Сходу 

- Сучасні економічні, політичні та культурні процеси на теренах Близького, 

Середнього та Далекого Сходу  

- Східні мотиви в європейському дискурсі 

- Сходознавство у сучасному медіапросторі 

❖ Другий день Конгресу (26 листопада) 

Другий науково-практичний семінар «Кримськотатарська мова» 

- Популяризація кримськотатарської мови та просування бренду “#Qırım tili – 

це круто” 

- Кримськотатарська мова: сучасні методики викладання мови в закладах 

освіти 
 

Робочі мови: українська, кримськотатарська, турецька, англійська. 
 

Місце проведення: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33 (ст. м. «Дружби народів»).  



НАУКОВИЙ КОМІТЕТ: 

Валерій Бортняк, доцент (Таврійський національний університет імені 

В. І. Вернадського). 

Олександр Бессараб, кандидат філологічних наук (Таврійський національний 

університет імені В. І. Вернадського). 

Володимир Казарін, професор 

Марсель Ердал, професор (Франкфуртський університет імені Йоганна 

Вольфганга Гете). 

Озкул Чобаноглу, професор (Університет Хаджеттепе, Анкара). 

Хакан Киримли, професор (Університет Бількент, Анкара). 

Олексій Хамрай, професор (Інститут сходознавства імені А. Кримського НАН 

України). 

Ласло Кароль, доцент (Уппсальський університет, Швеція). 

Мажена Ґодзінська, доктор філософії з культурної антропології (Варшавський 

університет). 

Ібрагім Шахін, доцент (Егейський університет, Ізмір). 

Уміт Їлдиз, доцент (Посольство Республіки Туреччина в Україні, атташе з питань 

освіти). 

Ірина Дрига, доцент (Таврійський національний університет імені 

В. І. Вернадського). 

Ольга Мавріна, доцент (Інститут сходознавства імені А. Кримського НАН 

України). 

Мехмед Челенк, доцент (Університет Улудаг, Бурса). 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Комісаров Костянтин Юрійович, завідувач кафедри східної філології ННІ 

філології та журналістики Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського, komisarov.kostiantyn@tnu.edu.ua, +380978727655. 

Дрига Ірина Миколаївна, доцентка кафедри східної філології ННІ філології та 

журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Сеітяг’яєва Таміла Решатівна, старший викладач кафедри східної філології ННІ 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Яковлева Ольга Михайлівна, старший викладач кафедри східної філології ННІ 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Арнаутова Айше Рустемівна, старший викладач кафедри східної філології ННІ 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Заболотна Анастасія, лаборантка кафедри східної філології ННІ філології та 

журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

  



КООРДИНАТОРИ КОНГРЕСУ:  

Комісаров Костянтин Юрійович, завідувач кафедри східної філології ННІ 

філології та журналістики Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського, komisarov.kostiantyn@tnu.edu.ua, +380978727655. 

Дрига Ірина Миколаївна, доцентка кафедри східної філології ННІ філології та 

журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 

dryha.iryna@tnu.edu.ua, +380679610301. 

Емірамзаєва Афізе Саітмустафаївна, старший викладач кафедри східної філології 

ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського, emiramzaieva.afize@tnu.edu.ua, +380935707074. 

Заболотна Анастасія, лаборантка кафедри східної філології ННІ філології та 

журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 

shid.philology@tnu.edu.ua, +380980911328. 

 

Для публікації тез доповідей необхідно до 22 листопада 2022 року (включно): 

1. надіслати на адресу editor@oriental.vernadskyjournals.in.ua тези 

доповіді українською, кримськотатарською, турецькою або 

англійською мовами. Назва надісланих матеріалів має включати в 

себе прізвище автора та ініціали (Наприклад: Кушнір ТМ_Тези).  

2. заповнити заявку за посиланням або QR-кодом. 
 

Участь у Конгресі:  

У зв’язку з воєнним станом і онлайн-форматом проведення конгресу в 2022 році 

Організаційний комітет прийняв рішення звільнити учасників від сплати 

організаційного внеску.  

 

Видання збірника тез конгресу здійснюється безоплатно завдяки партнерської 

підтримки Видавничого дому «Гельветика».  

Розсилка електронної версії збірника та сертифікатів буде проведена через місяць 

після проведення заходу. 

 

Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським 

науковим видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу 

книговидавців SENSE. Кожній тезі, включеній до збірника тез 

конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти 

свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був 

розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за 

дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України. Збірник тез конференції буде 

розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва  

з багаторічним досвідом видання наукової книги «Liha-Pres» за цим посиланням. 

 

Доступ до онлайн-платформи, на якій відбудеться конгрес, буде заздалегідь 

надісланий усім учасникам, які заповнять заявку на участь. 
 

mailto:shid.philology@tnu.edu.ua
mailto:editor@oriental.vernadskyjournals.in.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffJPFWFRDTLNuf3mljG8nJPvH2ZmsKKZezyODV146K6DGhLw/viewform
https://sense.nl/
https://ouci.dntb.gov.ua/
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 

• Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for 

Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; 

міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см. 

• Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора 

(ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), 

посада, місце роботи (навчання); місто, в якому знаходиться учбовий заклад, країна; 

назва тез (шрифт – напівжирний); текст. 

• Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та 

ініціалів учасника конференції (наприклад, Іваненко С. М._тези) 

• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою 

«Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в 

них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки 

(сторінок), наприклад: [1, с. 45]. 

• Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням 

розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання». 
 

Учасники заходів VІ Конгресу сходознавців можуть опублікувати статті у 

науковому виданні «Вчені записки Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. Серія Філологія. Журналістика», який включено до 

Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 035 –

Філологія, 061 – Журналістика відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 

№ 409 (додаток 1).  

Умови публікації: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/rules 
 

 

УВАГА! Оргкомітет та редколегія залишають за собою право відхиляти доповіді та 

статті, які не відповідають вимогам і не містять наукової новизни. Автори несуть 

відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за 

дотримання авторських прав. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

 

Символічне значення кольорів в культурі 

народів Сходу 

 

Квіткова М. М. 

кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри східної філології 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/rules


м. Київ, Україна 

 

Брент Берлін та Пол Кей у своєму класичному дослідженні кольорів «Основні 

колірні терміни: їх універсальність та еволюція», опублікованому в 1969 р., 

припускають існування кольорових універсалій, «які співвідносяться з історичним 

розвитком усіх мов у такий спосіб, який можна назвати еволюційним» (1, с. 2–3). Як 

пояснюють дослідники, збільшення кількості основних колоративів можна 

розглядати як частину загального збільшення словникового запасу та як відповідь на 

інформаційно багатше культурне середовище, бо позначення кольорів виникли не 

набагато пізніше самої мови, тому «асоціації, пов‘язані з ними, глибоко вкоренились 

у свідомості будь-якої нації» [2, с. 69]. 

 

Література: 

1. Berlin, B.-Kay P. Basic Colour Terms: Their Universality and Evolution. 

University of California Press. 1991. 

2. Левченко А.О. Конотативні значення назв кольорів у японської мові. 

Проблеми сходознавства в Україні. Харків, 2005. С. 69–73. 
 

 

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Кафедра східної філології Навчально-наукового інституту філології та журналістики 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

Поштова адреса: вул. Джона Маккейна, 33, ауд. 419, м. Київ, 

02000 

Сайт університету: www.tnu.edu.ua  

Електронна пошта: editor@oriental.vernadskyjournals.in.ua 

Контактний телефон: +38 (098) 985 01 58  

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна, координатор з питань 

наукових заходів та проектів у галузі філологічних наук Центру 

українсько-європейського наукового співробітництва  

http://tnu.edu.ua/
mailto:editor@juris.vernadskyjournals.in.ua

