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Постановка проблеми. 

Становлення України як демократичної держави, орієнтація на розвиток 

громадянського суспільства зумовлює потребу в налагодженні й зміцненні 

соціально-політичних, економічних і культурних відносин. З огляду на це 

виникає необхідність у підготовці фахівців, які сприяють поширенню 

полікультурних зв'язків України з іншими державами, вивчають іноземні 

культурні надбання та впроваджують, розвивають їхній досвід на теренах 

рідної країни.  

Важливість підготовки фахівців у галузі сходознавства зумовлена 

довготривалим зв’язками України з народами Сходу, що історично зумовлені 

географічними й політичними передумовами і спонукали появу наукового 

інтересу до країн Сходу. Розвиток міжнародних зв’язків України, сприяння її 

економічному, політичному розвитку, необхідність забезпечення Україні 

гідного місця у міжнародному співтоваристві, а також наукові дослідження у 

зазначеному напрямі зумовлюють необхідність підготовки філологів-

сходознавців (викладачів і перекладачів) з глибокими знаннями та вільним 

володінням іноземними мовами. 

Актуальність науково-дослідної теми обумовлена й тим, що перед 

українським сходознавством стоїть чимало важливих завдань, серед яких 

вихід на якісно новий рівень, а саме – перехід від вивчення окремих аспектів 

мови, літератури та культури країн Сходу до системних досліджень 

цивілізаційного простору країн Сходу. 

Крім того, інтерес до вивчення мов, літератури та культури країн Сходу 

обумовлений не лише задоволенням наукового інтересу, але й спрямований 

на забезпечення ринку праці висококваліфікованими лінгвістами-

сходознавцями, потреба в яких щороку зростає. 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ КАФЕДРИ 

ПРОТЯГОМ 2016-2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

На навчально-методичному рівні: 

1. Опубліковано колективний навчальний посібник «Розмовна китайська 

мова. Початковий рівень» (спільно із Інститутом Конфуція); 

2. Підготовлено до друку колективний навчальний посібник «Розмовна 

китайська мова. Просунутий рівень» (спільно із Інститутом Конфуція). 
 

На науково-дослідницькому рівні: 

1. Опубліковано індивідуальну монографію «Японсько-американські 

відносини в сфері безпеки і оборони (кінець 1980-х – початок 1990-х 

рр.); 
2. Підготовлено до друку індивідуальну монографію «Китайська драма 

доби Юань (Щербаков Я. І.); 
 

На перекладацькому рівні: 

1. Опубліковано переклад романів Кендзабуро Ое «Особистий досвід», 

«Обійняли мене води до душі моєї» (Москальов Д. П.) 
 

На практичному рівні: 

1. Проведено міжнародний науковий круглий стіл «Трансформаційні 

процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст» 

(спільно з Інститутом соціології Китайської академії суспільних наук); 

2. Проведено Міжнародну наукову конференцію «Школа Конфуція: 

джерела-історія-сучасність» (листопад 2016 року); 

3. Проведено І Науковий семінар наукової школи «Японське суспільство: 

джерела-історія-сучасність» (квітень 2017 року); 

4. Проведено VI Науковий семінар наукової школи «Школа Конфуція» 

(квітень 2017 року) 

5. Проведено Круглий стіл «Сходознавчі студії в Україні» (травень 2017 

року); 

6. Підписано угоду про наукове співробітництво з Інститутом соціології 

Китайської академії суспільних наук (вересень 2016 року); 

7. Започатковано наукові стажування терміном на 1/2 семестри з 

Цзілінським Університетом (Китай); 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ   

ТЕМИ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 



 

На теоретичному рівні: 

1. Ураховуючи перехід на нову освітню стратегію оновити зміст 

навчальних планів на бакалаврському та магістерському рівнях; 

2. Оновити зміст освітніх програм, застосувавши новітні методики та 

навчання на дослідницькій основі; 

3. Популяризувати сходознавчі студії в академічному та студентському 

середовищі. 

 

На практичному рівні: 

 

1. Видання навчального посібника «Історія китайської літератури»  

(І. В. Семеніст, Я. І. Щербаков) 

2. Видання колективної монографії викладачів кафедри «Мовно-

літературні та культурні зв’язки України з Китаєм та Японією»; 

3. Видання україномовного перекладу колективної монографії японських 

соціологів «Чи є гетерогенним японське суспільство (за редакцією професора 

Е. Хамагучі); 

4. Видання індивідуальної монографії доцента кафедри східних мов і 

перекладу Сін Чжефу «Адаптація іноземних студентів до навчання у вищих 

навчальних закладах України в контексті інтернаціоналізації вищої освіти» 

5. Видання індивідуальної монографії доцента кафедри східних мов і 

перекладу Ху Жунсі «Педагогічні умови адаптації китайських студентів до 

культурно-освітнього середовища вищих навчальних закладів України» 

6. Проведення Міжнародних круглих столів до 25-річниці встановлення 

дипломатичних відносин України з Китайською Народною Республікою 

(спільно з Інститутом соціології Китайської академії суспільних наук) та до 

25-річничі встановлення дипломатичних відносин з Японією (спільно з 

Посольством Японії в Україні). 


