
План проведення наукових конференцій 

з проблем вищої освіти і науки 

в системі Міністерства освіти і науки України на 2020 рік 

 

Факультет історії та географії 
№ 

з/п 

Тема конференції ЗВО (установа), 

відповідальний за проведення, 

адреса, телефон, е-mail 

Місто та 

термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства 

або установи, що є 

співорганізаторами 

заходу 

І. Міжнародні конференції 

      

ІІ. Всеукраїнські конференції 

1. Сучасні проблеми 

націокультурної 

ідентичності: 

регіональний вимір 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

кафедра історії України, 

вул. Остроградського 2, 

корп. 1, каб. 19, 

відповідальна – 

доц. Шаповал Л.І., 

тел. 0503055742, 

shapovallar@ukr.net 

Полтава, 23-

24 квітня 

2020 року 

50 Інститут 

мистецтвознавства, 

фольклористики та 

етнології 

ім. М.Т.Рильського 

НАН України 

2. Філософія освіти і 

філософія в освіті: 

логіка і методологія 

взаємодії 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

кафедра філософії, 

вул. Остроградського 2, 

корп. 2, відповідальна – 

доц. Головіна Н.І., 

тел. (05322) 2-57-30 

Полтава, 

19 листопада 

2020 року 

100 Інститут філософії НАН 

України, Київський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

М. Драгоманова 

ІІІ. Інтернет-конференції 

3. Країни Центральної 

та Південно-Східної 

Європи в 

історичному 

дискурсі західної 

цивілізації 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

кафедра всесвітньої історії та 

методики викладання історії, 

вул. Остроградського 2, 

корп. 1, каб. 51, 

відповідальна – 

доц. Тронько Т.В., 

тел. 0995363270, 

tet.tronko@gmail.com 

Полтава-

Вітебськ, 

квітень 2020 

року 

20 Вітебський державний 

університет імені 

П. Машерова (Білорусь) 

ІV. Студентські конференції 

4. Всеукраїнська 

інтернет-

конференція для 

студентів, аспірантів, 

молодих вчених 

«Освітні та наукові 

виміри географії та 

туризму» 

ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 

кафедра географії та методики 

її навчання, 

вул. Остроградського 2, 

корп. 1, каб. 9, відповідальна – 

доц. Шуканова А.А., 

pnpu11@gmail.com 

Полтава, 

18 листопада 

2020 року 

40 Відділ навчання 

географії та економіки 

Інституту педагогіки 

Національної академії 

педагогічних наук 

України 

5. XХІІІ наукова 

конференція 

студентів, 

магістрантів і 

аспірантів 

факультету історії та 

географії 

ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 

вул. Остроградського 2, 

корп. 1, каб. 15, 

відповідальний – 

проф. Кравченко П.А., 

historic@ukr.net 

Полтава, 

квітень 

2020 року 

50 Заклади середньої 

освіти м. Полтава 

6. ІІ наукові читання зі 

всесвітньої історії 

молодих науковців 

ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

кафедра всесвітньої історії та 

методики викладання історії, 

Полтава, 

листопад 

2020 року 

30  



вул. Остроградського 2, 

корп. 1, каб. 51, 

відповідальні – 

доц. Тронько Т.В., 

доц. Лахно О.П., 

тел. 0995363270, 0664806615, 

tet.tronko@gmail.com 



Обґрунтування  

доцільності проведення наукового заходу 

 

Назва заходу: Всеукраїнська наукова конференція 

Тема заходу: Сучасні проблеми націокультурної ідентичності: регіональний вимір 

Дата проведення: 23-24 квітня 2020 року 

Місце проведення: м. Полтава, ПНПУ ім. В. Г. Короленка, кафедра історії України 

Кількість учасників: 50 осіб 

Проблематика наукової конференції присвячена аналізу сучасних тенденцій 

культурної та національної політики в Україні у її регіональних аспектах, визначенню 

ролі соціополітичних, освітніх, культурних, конфесійних чинників у формуванні 

національної ідентичності. 

Планується розгляд сучасних питань етнорегіоналістики, історичного краєзнавства, 

збереження нематеріальної й культурної спадщини на Полтавщині (регіонах України). 

 
  



Обґрунтування  

доцільності проведення наукового заходу 

 

Назва заходу: Міжнародна наукова інтернет-конференція 

Тема заходу: Країни Центральної та Південно-Східної Європи в історичному дискурсі 

західної цивілізації 

Дата проведення: квітень 2020 року 

Місце проведення: м. Полтава, ПНПУ ім. В. Г. Короленка та м. Вітебськ (Білорусь), 

Вітебський державний університет імені П.Машерова 

Кількість учасників: 20 осіб 

Мета проведення: дослідження, актуалізація і популяризація вивчення основних 

дискусійних питань у контексті цивілізаційного розвитку країн Центральної та 

Південно-Східної Європи. 

Найважливіші наукові результати відображені у публікаціях викладачів кафедри 

історії Білорусі та кафедри всесвітньої історії Вітебського державного університету 

імені П.Машерова, а також викладачів кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка. 

 

 
  



Обґрунтування 

доцільності проведення наукового заходу 

 

Назва заходу: Всеукраїнська наукова конференція 

Тема заходу: Філософія освіти і філософія в освіті: логіка і методологія взаємодії 

Дата проведення: 19 листопада 2020 року 

Місце проведення: ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Кількість учасників: 100 

Мета проведення заходу: обговорення актуальних проблем сучасної філософії освіти і 

перспектив впровадження філософії в навчальний процес як ефективного інструменту 

розвитку критичного і креативного мислення  

Основні питання, що пропонуються для обговорення: 

1. Методологічні проблеми філософії освіти 

2. Освітні стратегії викладання філософії (український і світовий досвід) 

3. Перспективи реалізації програм філософії для дітей 

4. Когнітивний потенціал філософських дисциплін у вищій школі 

 

  



Обґрунтування  

доцільності проведення наукового заходу 

 

Назва заходу: Всеукраїнська інтернет-конференція для студентів, аспірантів, молодих 

вчених «Освітні та наукові виміри географії та туризму» 

Тема заходу: Освітні й наукові виміри географії та туризму 

Дата проведення: 18 листопада 2020 р. 

Місце проведення: м. Полтава, ПНПУ ім. В. Г. Короленка, кафедра географії та 

методики її навчання 

Кількість учасників: понад 40 

Мета проведення заходу: модернізація змісту, оптимізація способів і технологій 

організації освітнього процесу в галузі підготовки фахівців з географії та туризму на 

засадах компетентнісного підходу. 

Найважливіші наукові результати відображені в публікаціях викладачів кафедри 

географії та методики її навчання у співпраці з відділом навчання географії та економіки 

Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. На кафедрі 

виконується науково-дослідна тема «Компетентнісне навчання географії у системі 

неперервної педагогічної освіти» за номером державної реєстрації № 0117U004975 

(науковий керівник Вішнікіна Л.П.). 

Успішно захищені докторські дисертації Вішнікіною Л.П. на тему «Компетентнісне 

навчання географії в основній школі» на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук та Шевчуком С.М. на тему «Суспільна географія в Україні (теорія та 

практика досліджень наукових шкіл)» на здобуття наукового ступеня доктора 

географічних наук.  

Видано монографії: 

Вішнікіна Л. П. Компетентнісне навчання географії в основній школі [Текст]: 

монографія / Л. П. Вішнікіна. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 407 с. 

Шевчук С. М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень) : 

[монографія] / С. М. Шевчук; ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 

2017. – 481 с. 

Основні питання, що пропонуються для обговорення на конференції: 

1. Природничо-географічні студії: методологія і практика. 

2. Суспільно-географічні студії: теорія, українознавство, регіонознавство. 

3. Географія рекреації й туризму. 

На кафедрі працюють кваліфіковані наукові кадри, які здійснюють підготовку 

фахівців з географії та туризму: д. пед. н. Вішнікіна Л.П., д. геогр. н. Шевчук С.М., д. 

геогр. н. Шуканов П.В.; кандидати геогр. н. Булава Л.М., Єрмаков В.В., кандидати пед. 

н. Мащенко О.М., Шуканова А.А., Федій О.А., Япринець Т.С.  
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