
ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 
 

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній 
науково-практичній інтернет-конференції 
«Країни Центральної, Східної та Південно-Східної 
Європи у історичному дискурсі Західної 
цивілізації», що присвячена пошуку новітніх 
досліджень історичного минулого даного регіону. 

Тематика конференції охоплює різні напрями 
країнознавства, а саме: 

- соціальні, економічні, політичні аспекти історії 

країн Центральної, Східної і Південно-Східної Європи; 

- освітні та культурно-мистецькі чинники розвитку 

країн Центральної, Східної і Південно-Східної Європи; 

- географічний контекст розвитку регіону: природа, 

населення, господарство країн Центральної, Східної і 

Південно-Східної Європи; 

- етнологічні та етнографічні аспекти розвитку 

країн Центральної, Східної і Південно-Східної Європи; 

- археологічні дослідження в країнах Центральної, 

Східної і Південно-Східної Європи. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Координатори заходу: 
PhD, кандидатка історичних наук, доцентка, 

завідувачка кафедри всесвітньої історії та методики 
викладання історії 

Тронько Тетяна Володимирівна 
контактний телефон: +38 (099) 536-32-70; 

PhD, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії та методики викладання історії 

Лахно Олександр Петрович 
контактний телефон: +38 (066) 480-66-15; 

асистент кафедри всесвітньої історії та методики 
викладання історії 

Лобода Дмитро Олександрович 
контактний телефон: +38 (050) 612-05-87. 

E-mail: worldhistory.pnpu@ukr.net 

Для публікації доповіді необхідно 
надіслати електронною поштою на 
worldhistory.pnpu@ukr.net необхідні 
матеріали до 1.04.2020 року (реченець): 

1. Потрібно направити матеріали доповіді 
та авторську довідку на вказану електронну 
адресу з поміткою «Конференція». Назви 
файлів повинні відповідати прізвищу автора. 
Наприклад: Шевченко_матеріали доповіді, 
Шевченко_авторська довідка. 

2. За успішного рецензування 
направляється відповідь з наступною 
інформацією «Матеріали доповіді прийняті». 

3. Після проведення конференції 
відбувається оприлюднення збірника 
матеріалів доповідей на сайті факультету 
історії та географії ПНПУ імені В. Г. Ко-
роленка http://historic.pnpu.edu.ua/new/ та 
історичного факультету ВДУ імені 
П. М. Машерова https://hist.vsu.by/ та 
відправка електронною поштою авторам. 
Додатково кожному автору буде надіслано 
електронний варіант програми конференції. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ 

Відповідальність за якість та зміст 
матеріалів несе автор. До друку подаються 
матеріали у форматі MS Word 2003-2010. 

Матеріали мають бути підготовлені 
українською, англійською, білоруською або 
російською мовами (обсягом від 4 до 
8 сторінок тексту, формат А4 через 
1,5 інтервал, кегль 14, шрифт Times New 
Roman; поля з усіх сторін – 20 мм). 

Форма участі – дистанційна. 

Міністерство освіти і науки України 
Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 
Кафедра всесвітньої історії 

та методики викладання історії 
 

Міністерство освіти Республіки Білорусь 
Вітебський державний університет імені П.М.Машерова 

Історичний факультет 

 
Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція 
 

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ, СХІДНОЇ 
ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

У ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 

7 квітня 2020 року 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Авторська довідка 
Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи або навчання  

Посада, вчений ступінь, вчене звання  

Відомості про наукового керівника (у разі 
відсутності наукового ступеня) 

 

Контактний телефон і адреса електронної 
пошти автора доповіді 

 

Коло наукових інтересів  

Розділ збірника для публікації доповіді  

Згода автора на використання опублікова-
них матеріалів міжнародними науковими 
електронними бібліотеками, іншими науко-
метричними базами даних у відкритому 
доступі мережі Інтернет (зазначити «так») 

 

 

Полтава-Вітебськ 
2020 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие в Международной 
научно-практической интернет-конференции 
«Страны Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы в историческом дискурсе 
Западной цивилизации», посвященной поиску 
новейших исследований исторического прошлого 
данного региона. 

Тематика конференции охватывает различные 
направления страноведения, а именно: 

- социальные, экономические, политические 
аспекты истории стран Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы; 

- образовательные и культурно-художественные 
факторы развития стран Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы; 

- географический контекст развития региона: 
природа, население, хозяйство стран Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы; 

- этнологические и этнографические аспекты 
развития стран Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы; 

- археологические исследования в странах 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Координаторы мероприятия: 

PhD, кандидат исторических наук, доцент, заведующая 
кафедрой всемирной истории и методики 

преподавания истории 
Тронько Татьяна Владимировна 

контактный телефон: +38 (099) 536-32-70; 
PhD, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всемирной истории и методики преподавания 
истории 

Лахно Александр Петрович 
контактный телефон: +38 (066) 480-66-15; 

ассистент кафедры всемирной истории и методики 
преподавания истории 

Лобода Дмитрий Александрович 
контактный телефон: +38 (050) 612-05-87. 

E-mail: worldhistory.pnpu@ukr.net 

Для публикации доклада необходимо 
отправить по электронной почте на 
worldhistory.pnpu@ukr.netнеобходимые 
материалы к 1.04.2020 года (дедлайн): 

1. Нужно направить материалы доклада и 
авторскую справку на указанный электронный 
адрес с указанием темы письма «Конференция». 
Названия файлов должны соответствовать 
фамилии автора. Например: Шевченко_ 
материалы доклада, Шевченко_авторская справка. 

2. После успешного рецензирования 
направляется ответ с последующей информацией 
«Материалы доклада приняты». 

3. После проведения конференции 
происходит обнародование сборника материалов 
докладов на сайтах факультета истории и 
географии ПНПУ имени В. Г. Короленко 
http://historic.pnpu.edu.ua/new/ и исторического 
факультета ВГУ имени П.М. Машерова 
https://hist.vsu.by/ и отправка по электронной 
почте авторам. Дополнительно каждому автору 
будет отправлен электронный вариант 
программы конференции. 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 

 
Ответственность за качество и содержание 

материалов несет автор. К печати подаются 
материалы в формате MS Word 2003-2010. 

Материалы должны быть подготовлены на 
украинском, английском, белорусском или 
русском языках (объемом от 4 до 8 страниц 
текста, формат А4 через 1,5 интервала, кегль 14, 
шрифт Times New Roman; поля со всех сторон - 
20 мм). 

Форма участия – дистанционная. 
 

Министерство образования и науки Украины 
Полтавский национальный педагогический 

университет имени В.Г. Короленко 
Кафедра всемирной истории 

и методики преподавания истории 
 

Министерство образования Республики Беларусь 
Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова 
Исторический факультет 

 

Международная научно-практическая 
интернет-конференция 

 

СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, 
ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ ЗАПАДНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

7 апреля 2020 года 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Авторская справка 
Фамилия, имя, отчество  

Место работы или учебы  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Сведения о научном руководителе (в случае 
отсутствия научной степени) 

 

Контактный телефон и адрес электронной 
почты автора 

 

Круг научных интересов  

Раздел сборника для публикации  

Согласие автора на использование опублико-
ванных материалов международными науч-
ными электронными библиотеками, другими 
наукометрическими базами данных в 
открытом доступе Интернет (отметить «да») 

 

 

Полтава-Витебск 
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ШАНОЎНЫЯ КАЛЕГІ! 

Запрашаем да ўдзелу ў Міжнароднай навукова-
практычнай інтэрнэт-канферэнцыі «Краіны 
Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй 
Еўропы ў гістарычным дыскурсе Заходняй 
цывілізацыі», прысвечанай пошуку найноўшых 
даследаванняў гістарычнага мінулага дадзенага рэгіёна. 

Тэматыка канферэнцыі ахоплівае разнастайныя 
аспекты краіназнаўства, а менавіта: 

- сацыяльныя, эканамічныя, палітычныя аспекты 
гісторыі краін Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-
Усходняй Еўропы; 

- адукацыйныя і культурна-мастацкія фактары 
развіцця краін Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-
Усходняй Еўропы; 

- геаграфічны кантэкст развіцця рэгіёна: прырода і 
насельніцтва, гаспадарка краін Цэнтральнай, Усходняй 
і Паўднёва-Усходняй Еўропы; 

- этналагічныя і этнаграфічныя аспекты развіцця 
краін Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй 
Еўропы; 

- археалагічныя даследаванні ў краінах 
Цэнтральнай, Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы. 

 

КАНТАКТНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ 
Каардынатары мерапрыемства: 

PhD, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык 
кафедры сусветнай гісторыі і методыкі  

выкладання гісторыі  
Транько Таццяна Уладзіміраўна 

кантактны тэлефон: +38 (099) 536-32-70; 
PhD, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры 

сусветнай гісторыі і методыкі  
выкладання гісторыі 

Лахно Аляксандр Пятровіч 
кантактны тэлефон: +38 (066) 480-66-15; 

асістэнт кафедры сусветнай гісторыі і методыкі  
выкладання гісторыі 

Лабада Дзмітрый Аляксандравіч 
кантактны тэлефон: +38 (050) 612-05-87. 

E-mail: worldhistory.pnpu@ukr.net 

Для публікацыі даклада трэба накіраваць па 
электроннай пошце на  worldhistory.pnpu@ukr.net 
неабходныя матэрыялы да 1.04.2020 года 
(дэдлайн): 

1. Трэба накіраваць матэрыялы даклада і 
аўтарскую даведку на прыведзены электронны 
адрас з указаннем тэмы ліста «Канферэнцыя». 
Назвы файлаў павінны адпавядаць прозвішчу 
аўтара. Напрыклад: Шаўчэнка_матэрыялы 
даклада, Шаўчэнка_аўтарская даведка. 

2. Пасля паспяховага рэцэнзавання 
накіроўваецца адказ з наступнай інфармацыяй: 
«Матэрыялы даклада прыняты». 

3. Пасля правядзення канферэнцыі адбываецца 
абнародаванне зборніка матэрыялаў дакладаў на 
сайтах факультэта гісторыі і геаграфіі ПНПУ імя 
У. Г. Караленкі http://historic.pnpu.edu.ua/new/  і 
гістарычнага факультэта ВДУ імя П.М. Машэрава 
https://hist.vsu.by/ і адпраўка па электроннай 
пошце аўтарам. Дадаткова кожнаму аўтару будзе 
адпраўлены электронны варыянт праграмы 
канферэнцыі. 

 
 

ПАТРАБАВАННІ 
ДА АФАРМЛЕННЯ 

МАТЭРЫЯЛАЎ ДАКЛАДАЎ 
 
Адказнасць за якасць і змест матэрыялаў нясе 

аўтар. Да друку падаюцца матэрыялы ў фармаце 
MS Word 2003-2010. 

Матэрыялы павінны быць падрыхтаваны на 
украінскай, англійскай, беларускай ці рускай 
мовах (аб’ёмам ад 4 да 8 старонак тэксту, фармат 
А4 праз 1,5 інтэрвала, кегль 14, шрыфт Times 
New Roman; палі з усіх бакоў - 20 мм). 

Форма удзелу – дыстанцыйная. 
 
 

Міністэрства адукацыі і навукі Украіны 
Палтаўская нацыянальная педагагічная 

Універсітэт імя В.Г. Караленкі 
Кафедра сусветнай гісторыі 

і метады выкладання гісторыі 
 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава 

Гістарычны факультэт 
 

Міжнародная навукова-практычная  
інтэрнэт-канферэнцыя 

 

КРАІНЫ ЦЭНТРАЛЬНАЙ, 
УСХОДНЯЙ І ПАЎДНЁВА-УСХОДНЯЙ 

ЕЎРОПЫ Ў ГІСТАРЫЧНЫМ 
ДЫСКУРСЕ ЗАХОДНЯЙ 

ЦЫВІЛІЗАЦЫІ 
 

7 красавіка 2020 года 
 

Інфармацыйны ліст 
 

Аўтарская даведка 
Прозвішча, імя, імя па-бацьку  

Месца працы ці вучобы  

Пасада, вучоная ступень, вучонае званне  

Звесткі пра навуковага кіраўніка (у выпадку 
адсутнасці вучонай ступені) 

 

Кантактны тэлефон і адрас электроннай 
пошты аўтара 

 

Кола навуковых інтарэсаў  

Раздзел зборніка для публікацыі  

Згода аўтара на выкарыстанне надрукаваных 
матэрыялаў міжнароднымі навуковымі 
электроннымі бібліятэкамі, іншымі 
навуковаметрычнымі базамі дадзеных ў 
адкрытым доступе ў Сеціве (адзначыць «так») 
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