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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Степаненко Николай Иванович – ректор Полтавского 
национального педагогического университета имени В.Г. Короленко, 
доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук 
высшей школы Украины, Заслуженный деятель науки и техники 
Украины 
Шевчук Сергей Николаевич – проректор по научной работе 
Полтавского национального педагогического университета имени 
В.Г. Короленко, доктор географических наук, профессор 
Тронько Татьяна Владимировна – заведующий кафедрой всемирной 
истории и методики преподавания истории Полтавского 
национального педагогического университета имени В.Г. Короленко, 
кандидат исторических наук, доцент 
Николаева Ирина Владимировна – заведующий кафедрой всеобщей 
истории и мировой культуры Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова, кандидат исторических наук, 
доцент 
Дулов Анатолий Николаевич – заведующий кафедрой истории 
Беларуси Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова, кандидат исторических наук, доцент 
Лахно Александр Петрович – доцент кафедры всемирной истории и 
методики преподавания истории Полтавского национального 
педагогического университета имени В.Г. Короленко, кандидат 
исторических наук 
Вильховый Юрий Витальевич – доцент кафедры всемирной истории 
и методики преподавания истории Полтавского национального 
педагогического университета имени В.Г. Короленко, кандидат 
исторических наук 
Лобода Дмитрий Александрович – ассистент кафедры всемирной 
истории и методики преподавания истории Полтавского 
национального педагогического университета имени В.Г. Короленко, 
магистр истории 
 

Модераторы секционных заседаний: 
Социальные, экономические, политические аспекты истории стран 

Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы: 

к.и.н., доц. Беседина Наталья Васильевна, к.и.н., доц. Николаева Ирина Владимировна 

Образовательные и культурно-художественные факторы развития стран 

Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы: 

к.и.н., доц. Год Наталья Владимировна, к.и.н., доц. Бубенько Татьяна Станиславовна 

Источниковедческие, историографические и этнологические аспекты истории 

стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы: 

д.пед.н., проф. Цебрий Ирина Васильевна, к.и.н., доц. Дулов Анатолий Николаевич 

 

Регламент выступления – до 10 минут 
Языки конференции – украинский, белорусский, русский  
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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 
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Социальные, экономические, политические аспекты 
истории стран Центральной, Восточной 

и Юго-Восточной Европы 
 

Аванесян Геннадій Миколайович, 
доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Полтава, Україна) 

Тенденції розвитку правових систем країн Центральної 

Європи у ранній Новий час 
 

Басенко Руслан Олександрович, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри правознавства Полтавського інституту 

економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(Полтава, Україна) 

Людинотворча релевантність ранньомодерної молодіжної 

політики Товариства Ісуса у центральноєвропейському 

цивілізаційному контексті 
 

Бесєдіна Наталія Василівна,  
кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Автономні релігійно-політичні утворення іншовірців у 

складі Османської імперії: візантійський Міллет 
 

Вільховий Юрій Віталійович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
(Полтава, Україна) 

Демократичні перетворення у Польщі в останній чверті 

ХХ ст.: крах тоталітарної системи 
 

Вовк Олександр Володимирович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Відносини урядів європейських країн з представниками та 

осередками українського національного руху у період між 

двома світовими війнами (1920-1930-ті рр.) 
 

Год Наталія Володимирівна, 
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Європейська Контрреформація у центральноєвропейському 

регіоні: соціальний вимір 
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Горобець Ігор Володимирович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 
методики навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Особливості відносин Польщі з ЄС у 2004-2019 рр. 
 

Гура Олексій Анатолійович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Розвиток громад РКЦ у Прибалтиці після другої світової 

війни 
 

Дегтярьов Вадим Анатолійович, 
студент 2 курсу НН Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Роль міжнародних організацій у вирішенні югославської 

кризи 
 

Діптан Ірина Іванівна,  
кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Руські землі в складі Великого князівства Литовського: візія 

М. Грушевського 
 

Еленская Анастасия Андреевна, 
студентка 4 курса гуманитарного факультета Витебского филиала Международного 
университета «МИТСО» (Витебск, Беларусь); 

Иванова Татьяна Петровна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры правоведения и социально-гуманитарных 

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» (Витебск, 

Беларусь) 

Теории местного управления 
 

Жуков Олександр Володимирович, 
кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних 
відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Роль Болгарії у міграційній політиці ЄС у 2015-2018 рр. 
 

Задирієнко Дарина Сергіївна, 
магістр історії (Полтава, Україна); 

Бабенко Людмила Леонідівна, 
докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії України Полтавсько-

го національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Участь України у миротворчих місіях НАТО 
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Карт’янц Максим Олегович, 
магістр історії (Полтава, Україна); 

Бабенко Людмила Леонідівна, 
докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії України 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, 

Україна) 

Реформування збройних сил країн Східної Європи у 

контексті військових стандартів НАТО 

 

Коваленко Володимир Федорович, 
старший викладач кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Полтава, Україна) 

Розвиток державності у країнах Південно-Східної Європи на 

межі ХІХ-ХХ століть: історико-порівняльний аналіз 

 

Коротка Анжела Вячеславівна, 
магістр історії (Полтава, Україна); 

Бабенко Людмила Леонідівна, 
докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії України 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, 

Україна) 

Форми співпраці України і країн-членів НАТО у сфері 

медичної реабілітації військовослужбовців 

 

Кубрак Олег Вікторович, 
ст. викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Сумського 

аграрного національного університету (Суми, Україна) 

Ставлення до феномену суїциду в країнах Центральної та 

Східної Європи 

 

Кузьменко Наталія Миколаївна, 
ст. викладачка кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського 

національного аграрного університету (Суми, Україна) 

Децентралізація та розвиток місцевих громад: досвід Польщі 

та України 

 

Михневич Павло Олександрович, 
ректор Полтавської богословської семінарії церкви ХВЄ-п'ятидесятників (Полтава, 
Україна) 

П'ятидесятницький рух в Україні і Молдавії у 1940-х –  

1980-х роках: порівняльний аспект 
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Михтуненко Вікторія Вікторівна, 
кандидатка історичних наук, ст. викладачка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 
відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Етнополітичні фактори загострення Косовського конфлікту 

на початку ХХІ ст. 

 

Моцак Світлана Іванівна, 
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Аграрні відносини в Молдавії в ХVІ – першій половині 

ХVІІ ст. 

 

Николаева Ирина Владимировна, 
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и 
мировой культуры Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

(Витебск, Беларусь) 

Материнство в государственной идеологии и социальной 

политике БССР в 1944 – начале 1950-х гг. 

 

Осадчий Дмитро Юрійович, 
студент 2 курсу НН Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Особливості вирішення «македонського питання» на 

Паризькій мирній конференції 

 

Пятрэнка Наталля Аляксандраўна, 
аспірант Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск, Беларусь); 

Космач Веньямін Аркадзьевіч, 
доктар гістарычных навук, прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі і сусветнай культуры 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск, Беларусь) 

Асноўныя паказчыкі развіцця камунальнай гаспадаркі і 

інжынернага абсталявання г. Віцебска ў 1941 і 1944 гг. : 

параўнальная характарыстыка 

 

Петренко Ірина Миколаївна, 
докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки та суспільних 
наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Полтава, 

Україна) 

Німецькі колонії на Полтавщині 
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Сакунова Анастасія Василівна, 
студентка магістратури Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна); 

Снагощенко Валентина Володимирівна, 
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Соціально-економічні та політичні аспекти співпраці 
Південно-Африканської Республіки з країнами Центральної 
і Східної Європи 
 

Самотуга Юлія Сергіївна, 
студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна); 

Снагощенко Валентина Володимирівна, 
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 
відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Передумови утворення Чехословацької республіки у 1918 р. 
 

Сітарчук Роман Анатолійович, 
доктор історичних наук, професор, перший проректор Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Громади церкви АСД в Польщі: особливості організаційної 
структури та характер діяльності у другій половині 
XX століття 
 

Снагощенко Валентина Володимирівна, 
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 
відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки Естонії 
на початку ХХІ століття 
 

Субоцін Аляксандр Аляксандравіч, 
кандыдат гістарычных навук. дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 

Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Віцебск, Беларусь) 

Стаханаўскі рух у сельскай гаспадарцы БССР падчас другой 

пяцігодкі (1935–1937 гг.) 
 

Титаренко Віта Володимирівна, 
докторка філософських наук, старша наукова співробітниця відділу філософії та історії 

релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН 

України (Київ, Україна) 

Релігієзнавча експертиза в Україні, Білорусі і Росії: 
особливості та проблемні зрізи 
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Тогулева Алена Дзмітрыеўна, 
кандыдат гістарычных навук, дэкан факультэта перападрыхтоўкі кадраў ІПКіПК, дацэнт 
кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава 

(Віцебск, Беларусь) 

Пытанне беларускай дзяржаўнасці ў праграмных 

дакументах Беларускай сацыялістычнай грамады  

(сакавік – кастрычнік 1917 г.) 

 

Цимбалюк Олег Михайлович, 
пастор церкви ХВЄ «Альфа і Омега» (Чикаго, США) 

Союз церков євангельсько-аугсбурзького і гельвецького 

визнання: діяльність в Україні, Польщі і Прибалтиці у 

першій половині XX століття 

 

Швець Леонід Миколайович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

(Полтава, Україна) 

Народно-демократична революція у Румунії та прихід до 

влади лівих сил (1945-1948 рр.) 

 

Шевкун Павел Викторович, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Витебского 

государственного медицинского университета (Витебск, Беларусь) 

Политико-идеологический дискурс межконфессиональных 

отношений на территории Северо-Западного края 

Российской империи. 1825–1881 гг. 

 

Шерстюк Інна Володимирівна, 
головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини та культурної політики 

департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації 

(Полтава, Україна) 

Реформатська церква в етноконфесійній палітрі Закарпаття 

у другій половині XX століття 

 

Ювко Єгор Юрійович, 
студент магістратури НН Інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Специфіка регіону Центрально-Східної Європи в контексті 

глобалізації  
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Образовательные и культурно-художественные 

факторы развития стран Центральной, Восточной и 

Юго-Восточной Европы 
 

Авхутська Світлана Олександрівна,  
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Про роль культури в становленні нових незалежних держав 

Східної Європи у 40-х – 80-х роках ХХ ст. 
 

Бондаренко Юлія Анатоліївна, 
докторка педагогічних наук, професорка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, 

Україна) 

Порівняльний аналіз становлення й розвитку інклюзивної 

освіти в країнах Центральної Європи 
 

Бубенько Татьяна Станиславовна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь) 

Культурно-исторические процессы в Витебском Подвинье в 

І тыс. н. э. 
 

Год Наталія Володимирівна, 
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Ренесансний гуманізм і християнська традиція у 

європейському соціокультурному просторі 
 

Зузяк Тетяна Петрівна, 
докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри технологічної освіти, 

економіки і безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна) 

Розвиток педагогічної майстерності в освітніх закладах 

Поділля наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття 

 

Клименко Инесса Петровна, 
кандидат искусствоведения, старший методист Кишиневской детской музыкальной 

школы №3 (Кишинев, Молдова) 

Культурное развитие Кишинева в начале ХХІ века: 

тенденции и перспективы 
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Котович Татьяна Викторовна, 
доктор искусствоведения, профессор кафедры всеобщей истории и мировой культуры 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь) 

Педагогический метод Казимира Малевича как основа 

Витебской художественной школы в ХХ и ХХI вв. 

 

Лаўрыненка Кацярына Віктараўна, 
кандыдат гістарычных навук, дактарант, факультэт Тэалогіі, Люблінскі Каталіцкі 
ўніверістэт Яна Паўла ІІ (Люблін, Польшча) 

Утварэнне і развіццё Віцебскай дыяцэзіі Рыма-каталіцкага 

Касцёла на Беларусі 

 

Лавріненко Олександр Андрійович, 
доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і 

практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України (Київ, Україна) 

Вплив західноєвропейських гуманістичних ідей XVI-

XVIII століть на педагогічну діяльність в Україні 

 

Лахно Олександр Петрович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
(Полтава, Україна) 

Особливості національно-культурного відродження у 

Чорногорії та Сербії у ХVІІІ-ХІХ ст. і зв’язок з Україною 

 

Лукьянова Валерия Андреевна, 
магистрант Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск, 
Беларусь); 

Дулов Анатолий Николаевич, 
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь) 

Молодежная культура в середине 1950-х – начале  

1980-х годов на примере города Витебска 

 

Луніка Ольга Василівна, 
кандидатка педагогічних наук, викладачка Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» (Суми, Україна) 

Особливості розвитку систем професійної освіти в країнах 

Центрально-Східної Європи у другій половині ХХ століття 
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Медведєв Ігор Анатолійович, 
кандидат наук з державного управління, доцент, старший науковий співробітник 
комунального закладу Тростянецької міської ради «Музейно-виставковий центр 

«Тростянецький» (Тростянець, Україна) 

Використання історичної спадщини часів Великого 

князівства Литовського для розвитку туризму (на прикладі 

Тростянецької ОТГ Сумської області) 

 

Михайличенко Олег Володимирович, 
доктор педагогічних наук, професор кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин 
та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Особливості історичної освіти в країнах Центральної і 

Південно-Східної Європи 

 

Мизярска Наталья Александровна, 
магистр истории, соискатель кафедры истории Беларуси Витебского государственного 

педагогического университета имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь); 

Лобач Владимир Александрович, 
доктор исторических наук, профессор кафедры истории и туризма Полоцкого 

государственного университета (Полоцк, Беларусь) 

Благотворительная деятельность дворянства Витебской 

губернии в последней трети XIХ – начале ХХ века 

 

Новикова Яна Владиславовна,  
студентка Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск, 

Беларусь); 

Дулов Анатолий Николаевич, 
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь) 

Разработка туристического маршрута «Бремен: дорогами 

сказок» 

 

Одинець Олена Олександрівна, 
студентка 4 курсу факультету історії та географії Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна); 

Бабенко Людмила Леонідівна, 
докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії України 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, 

Україна) 

Особливості та специфіка навчального процесу в земських 

навчальних закладах професійної освіти Полтавщини в 

XIX – на початку ХХ століття 
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Пищулова Анастасия Павловна,  
магистрант Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск, 
Беларусь); 

Дулов Анатолий Николаевич, 
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск,  

Беларусь) 

Зарождение футбола в Витебске в начале XX века 

 

Помаз Юлія Володимирівна, 
кандидатка історичних наук, доцентка кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін 

Полтавської державної аграрної академії (Полтава, Україна) 

Культурно-історичні цінності православних церков на 

пострадянському просторі: збереження і перспективи 

розвитку 

 

Рибачук Віктор Олексійович,  
ст. викладач кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава,  
Україна) 

Відродження європейської культурної традиції в творчості 

Т.С. Еліота 

 
Рожкова Людмила Іванівна, 
кандидатка історичних наук, доцентка кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства Сумського національного аграрного університету (Суми, Україна) 

Пам’ять про тоталітаризм у меморіально-мистецькому 

просторі: європейський досвід 

 
Рябокінь Аліна Олександрівна, 
аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Поєднання римо-готської та римо-ірландської традицій 

в музичній культурі Каролінгського Відродження 

 
Сайбеков Максим Геннадійович, 
аспірант кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава,  
Україна) 

Середньовічна європейська рецепція як сприйняття й 

запозичення освітніх ідей Ісидора Севільського 
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Смирнова Валентина Михайлівна, 
педагогиня-організаторка школи І-ІІІ ступенів №27 Шевченківського району м. Києва 
(Київ, Україна); 

Снагощенко Валентина Володимирівна, 
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Міжнародні зв’язки університетів Центральної Європи у 

ХІХ – на початку ХХ ст. 

 
Снагощенко Леся Вікторівна,  
студентка магістратури Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна); 

Лянной Михайло Олегович, 
кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної 

культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(Суми, Україна) 

Духовний та фізичний розвиток школярів країн Південно-

Східної Європи: компаративістський підхід 

 
Соловьянов Андрей Петрович, 
кандидат исторических наук, доцент, Ученый секретарь Института истории 

Национальной академии наук Беларуси (Минск, Беларусь) 

Помощь зарубежных организаций детским интернатным 

учреждениям Советской Беларуси 1920-е года 

 
Токуєва Наталія Володимирівна, 
ст. викладачка кафедри відділу мовної підготовки Центру міжнародної освіти 

Полтавської державної аграрної академії (Полтава, Україна) 

Методичні засади вивчення історичних персоналій ХХ ст. 

 
Хромова Ольга Ігорівна,  
кандидатка філософських наук, доцент кафедри філософії та історії науки і техніки 

Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ, Україна) 

Конфлікти історичної пам’яті в контексті ставлення до 

місць пам’яті: досвід пострадянських країн 

 
Шуканов Павло Васильович, 
доктор географічних наук, професор кафедри туристичного та готельного бізнесу 
Полтавського університету економіки і торгівлі (Полтава, Україна) 

Сакрально-наукові основи суспільно-географічного 

дослідження 
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Шуканов Павло Васильович, 
доктор географічних наук, професор кафедри туристичного та готельного бізнесу 
Полтавського університету економіки і торгівлі (Полтава, Україна); 

Шуканова Анжела Анатоліївна, 
кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри географії та краєзнавства 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, 

Україна); 

Куртов Олександр Іванович, 
директор туристичного агентства «Країна мрій» (Полтава, Україна) 

Культурно-цивілізаційні особливості формування 

туристичного кластеру Полтавщини 

 

Ященко Оксана Григорьевна, 
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси 

Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины (Гомель, 
Беларусь) 

Влияние технических достижений на повседневную жизнь 

горожан Беларуси (начало XX в.) 
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Источниковедческие, историографические и 

этнологические аспекты истории стран Центральной, 

Восточной и Юго-Восточной Европы 
 

Алексенко Андрій Віталійович,  
студент магістратури НН Інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Національні меншини в Україні та їх етнопсихологічна 

характеристика 

 

Беценко Тетяна Петрівна, 
докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови і літератури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, 
Україна) 

Закономірності топонімічного назовництва в системі 

топоономастикону Сумського регіону 

 

Беценко Тетяна Петрівна, 
докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови і літератури 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, 

Україна) 

Походження ойконіма Путивль (Сумська обл.)  

 

Дулаў Анатоль Мікалаевіч, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (Віцебск, Беларусь) 

Дыярыуш Самуіла Маскевіча як крыніца па ваеннай 

гісторыі XVII ст. 

 

Єрмаков Вячеслав Володимирович, 
кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

(Полтава, Україна) 

Зміни природних ландшафтів в межах Центральної та 

Південно-Східної Європи 

 

Зленко Наталія Миколаївна, 
кандидатка філософських наук, доцентка кафедри філософії та соціальних наук 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Суми, 

Україна) 

Демографічна ситуація в світі: пошук балансу 
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Іванова Валерія Валентинівна, 
студентка 4 курсу факультету історії та географії Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна); 

Бабенко Людмила Леонідівна, 
докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії України Полтавсько-

го національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Провідні галузі народних промислів Полтавщини ХІХ – 

початку ХХ століття 

 

Иванова Татьяна Петровна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры правоведения и социально-гуманитарных 

дисциплин Витебского филиала Международного университета «МИТСО» (Витебск, 

Беларусь) 

Становление геополитического подхода к изучению истории 

Беларуси 

 

Коваленко Михайло Володимирович, 
старший науковий співробітник комунального закладу «Центр охорони та дослідження 

пам’яток археології» (Полтава, Україна) 

Дослідження грошового обігу на українських землях XVI-

XVII століть: до історіографії проблеми 

 

Коломієць Анастасія Володимирівна, 
студентка 4 курсу факультету історії та географії Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна); 

Шаповал Лариса Іванівна, 
кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Обрядово-звичаєве призначення хустки у весільній 

обрядовості українців 

 

Косов Александр Петрович, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и мировой культуры 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь) 

Эволюция белорусско-российских отношений во втором 

десятилетии ХХІ века: взгляд с Запада 

 

Лахно Олександр Петрович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

(Полтава, Україна) 

Самвидав Спілки Церков Євангельських християн-

баптистів на теренах Радянського Союзу 
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Лобода Дмитрий Александрович, 
ассистент кафедры всемирной истории и методики преподавания истории Полтавского 
национального педагогического университета имени В.Г. Короленко (Полтава, Украина) 

«Неидеальное» правление женщин в эпоху европейского 
Возрождения в историческом дискурсе 
 

Мацулевич Евгения Васильевна, 
студентка 4 курса исторического факультета Витебского государственного университета 
имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь); 

Николаева Ирина Владимировна, 
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и миро-

вой культуры Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь) 

Центральная советская женская периодика как источник по 
истории семьи в СССР сер. 1940 – сер. 1960-х гг. 
 

Півавар Мікалай Васільевіч, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, настаўнік гісторыі Віцебскаго кадэцкаго 

вучылішча (Віцебск, Беларусь) 

Магчымыя шляхі аптымізацыі публікацыі выданняў, 
прысвечаных партызанскай барацьбе на Віцебшчыне  

1941–1944 гг. 
 

Семергей Наталія Володимирівна, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук Української 
медичної стоматологічної академії (Полтава, Україна) 

Сучасні історики про ідею соборності як етос українського 
національного руху імперської доби 
 

Татаріна Тетяна Іванівна, 
аспірантка кафедри історії України Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Геноцид ромів на території Рейхскомісаріату «Україна» (за 
матеріалами архівно-слідчих справ учасників допоміжних 
поліцейських формувань) 
 

Тронько Тетяна Володимирівна, 
кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка кафедри всесвітньої історії та 

методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Мотиваційні засади благодійної діяльності (історіографічний 
аспект) 
 

Цебрій Ірина Василівна,  
докторка педагогічних наук, професорка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка (Полтава, Україна) 

Рання Реформація в Чехії в сучасному європейському дискурсі 
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