
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  
Інститут філології 

Кафедра східних мов та перекладу 
 

 
За інформаційної підтримки 

ПОСОЛЬСТВА ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  
 

Запрошуємо Вас 17 травня 2018 року взяти участь  
у Міжнародному науковому семінарі 

«ЯПОНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ДЖЕРЕЛА – ІСТОРІЯ – СУЧАСНІСТЬ»  
(日本社会: 起源・史学・現代) 

 
Предмет дискусії: 
Джерела та чинники формування японського суспільства: світогляд, мораль, культура 

 
Місце провелення семінару:  
Київський університет імені Бориса Грінченка  
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б.  
Проїзд до станції метро «Мінська» 

 
Порядок роботи семінару:  

 
17 травня 
Реєстрація учасників: 8.30 – 10.00  
Пленарне засідання: 10.00 – 12.00  
Перерва на обід: 12.00 – 13.00  
Дискусійна панель: 13.00 – 17.00  

  

 
Робочі мови семінару: українська, японська, англійська.  
 
Вартість участі у семінарі: оргвнесок – 180 грн. (передбачає часткове покриття витрат на 
проведення конференції, у т.ч. видання програми, друк сертифікатів учасників конференції, 
технічна підтримка заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету 
імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 ГУДКУ в м. Києві, 
код банку 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення семінару».  
ПРИМІТКА. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, 
харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що 
відряджає.  
 
За результатами семінару буде видано: 
• Збірник наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка «Українська 
орієнталістика» (видання планується після проведення семінару). 
ПРИМІТКА. З питань друку статей у збірнику звертатися до координатора семінару 
Володимира Резаненка, професора кафедри східних мов та перекладу Інституту філології 
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філологічних наук (тел.: +38 099-
429-29-95).  

. 
 



Для участі у семінарі 
просимо до 01 березня 2018 року подати на електронну адресу 

оргкомітету ksmp.if@kubg.edu.ua:  
1. Реєстраційну форму учасника семінару. 
2. Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску (назва файла 

«Прізвище. Оргвнесок»).  
3. Електронний варіант статті (назва файла «Прізвище. Стаття»).  
 

 
Координатор семінару:  
 

Володимир Резаненко, професор кафедри східних мов та перекладу Інституту філології 
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук 
Тел.: +38 099-429-29-95  
 
Адреса оргкомітету:  
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, Київський університет імені Бориса 
грінченка, Інститут філології, кафедра східних мов та перекладу (ауд. 219) 
 

Е-mail: ksmp.if@kubg.edu.ua  

 
 

 

Оргкомітет семінару 
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