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Всеукраїнська онлайн-конференція 

з міжнародною участю 

 

«Другі Полтавські студентські 

наукові читання зі всесвітньої історії» 

(присвячені 60-літтю професора Бориса Года) 

 

відбудеться у дистанційній формі 

через ZOOM-трансляцію: 

 

Ідентифікатор для підключення: 719 9484 0321 

 

Пароль для підключення: 2020 

 

Підключення до відеоконференції – 17 листопада в 09.50 год. 

(за Київським часом) 

 

Початок конференції – 17 листопада в 10.00 год. 

(за Київським часом) 

 
(можливе повторне підключення – ті ж самі параметри) 

 

 

Модераторка конференції: 

Тронько Тетяна Володимирівна – кандидатка історичних наук, 

доцентка, завідувачка кафедри всесвітньої історії 

та методики викладання історії 

Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

 

 

Регламент виступів – 

до 10 хвилин одному доповідачу 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Всеукраїнської онлайн-конференції 

з міжнародною участю 

«Другі Полтавські студентські 

наукові читання зі всесвітньої історії» 

(присвячені 60-літтю професора Бориса Года) 

 
 

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

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка, м. Полтава 
Лахно Олександр Петрович – кандидат історичних наук, доцент, 

відповідальний за організацію наукової роботи на факультеті 

історії та географії, доцент кафедри всесвітньої історії та 

методики викладання історії Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка, м. Полтава 

Лобода Дмитро Олександрович – асистент кафедри всесвітньої 

історії та методики викладання історії Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

м. Полтава 

Кисіль Ростислав Романович – магістрант, голова Студентського 
сенату факультету історії та географії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

м. Полтава 
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СЕКЦІЯ 1: 

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 

ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 
Аванесян Геннадій – доцент кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна», м. Полтава  

РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В АНТИЧНУ ДОБУ 
 

Баланчук Назар – студент 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

наукова керівниця: Бесєдіна Наталія Василівна – кандидатка історичних 
наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава  

СИСТЕМА ІМПЕРСЬКОГО ПРАВЛІННЯ У СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КИТАЇ 

ЕПОХИ ТАН (618-907 РР.) 
 

Гресь Володимир – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;  

науковий керівник: Басенко Руслан Олександрович – кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», м. Полтава  

ПРИЧИНИ РОЗКВІТУ АФІНСЬКОГО ПОЛІСУ 
 

Іванов Віталій – здобувач фахового молодшого бакалавра спеціальності 081 

Право Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна»;  

науковий керівник: Коваленко Володимир Федорович – старший викладач 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна», м. Полтава  

ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ У ДОБУ ЕНЕОЛІТУ 
 

Ільченко Віталій – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;  

науковий керівник: Аванесян Геннадій Миколайович – доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», м. Полтава  

ҐЕНЕЗА ІНСТИТУТУ «ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ» В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 
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Колеснікова Маргарита – студентка 4 курсу факультету історії та 

географії Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г.Короленка;  

наукова керівниця: Тронько Тетяна Володимирівна – кандидатка історичних 

наук, доцентка, завідувачка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава  
МИСТЕЦТВО В ЖИТТІ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА: ВИТОКИ ТА 

ЗНАЧЕННЯ 

 

Конопльов Артем – студент 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

науковий керівник: Рибачук Віктор Олексійович – старший викладач кафедри 

всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, 

м. Полтава  

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЕЛІТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В АРМІЇ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ 
ІМПЕРІЇ 

 

Кравченко Максим – студент 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

науковий керівник: Лахно Олександр Петрович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, м. Полтава  

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СЕРБСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 

СЕРЕДНІ ВІКИ 

 
Ланін Всеволод – магістрант факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

науковий керівник: Вільховий Юрій Віталійович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, м. Полтава  

ФЕНОМЕН ЕТНІЧНИХ РЕЛІГІЙ: ІСТОРИКО-ТИПОЛОГІЧНА 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

 

Литвиновська Юлія – студентка НН Інституту історії та філософії 
Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

науковий керівник: Моцак Світлана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, 
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доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В АНГЛІЇ В ЕПОХУ 

ТЮДОРІВ 

 

Тушна Вікторія – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;  

науковий керівник: Басенко Руслан Олександрович – кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», м. Полтава  

ПРИЧИНИ ПОЯВИ ТА СУТНІСТЬ ВОЄННОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 

Хмелевський Дмитро – студент 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  
науковий керівник: Лобода Дмитро Олександрович – асистент кафедри 

всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, 

м. Полтава  

БЕЛІГЕРАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРТЕЦЬ ЄВРОПИ 

 

Цибанєв Олександр – здобувач фахового молодшого бакалавра спеціальності 

081 Право Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна»;  

науковий керівник: Коваленко Володимир Федорович – старший викладач 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна», м. Полтава  

ПРОБЛЕМА КОНТИНУЇТЕТУ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МІСТА 

 

Шарапова Наталія – студентка 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

науковий керівник: Лахно Олександр Петрович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, м. Полтава  

РОЛЬ ДИНАСТІЇ ДУЛО В УТВОРЕННІ ВЕЛИКОЇ БУЛГАРІЇ 
 

 

* * * 
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СЕКЦІЯ 2: 

НОВА ІСТОРІЯ СВІТУ 
 

Амелін Євгеній – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;  

науковий керівник: Аванесян Геннадій Миколайович – доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», м. Полтава  

ІДЕЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ЄВРОПІ У ХІХ СТОЛІТТІ 
 

Дегтярьов Вадим – студент 3 курсу Навчально-наукового інституту 

історії, права та міжнародних відносин Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка;  

наукова керівниця: Снагощенко Валентина Володимирівна – кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка, м. Суми  

ОЦІНКА СПАДЩИНИ ВЕЛИКОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

 
Дойчик Максим – студент 2 курсу історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ 

науковий керівник: Машевський Олег Петрович – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри нової та новітньої  історії зарубіжних 

країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 

БИТВА ПРИ ГОГЕНФРІДБЕРЗІ 1745 Р. 

 

Єльчищев Дмитро – здобувач фахового молодшого бакалавра спеціальності 

081 Право Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна»;  

науковий керівник: Басенко Руслан Олександрович – кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського 
інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», м. Полтава  

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ АНГЛІЙСЬКОЇ БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

 

Закладна Аліна – студентка 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

науковий керівник: Лахно Олександр Петрович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 
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історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, м. Полтава  

ІДЕОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ У БАЧЕННІ 

ЯНА ГУСА 

 

Зозуля Любов – студентка 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка;  

наукова керівниця: Год Наталія Володимирівна – кандидатка історичних 

наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава  

ВІКТОРІАНСЬКА ДОБА В ІСТОРІЇ АНГЛІЇ 

 

Іванова Валерія – магістрантка факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

наукова керівниця: Бесєдіна Наталія Василівна – кандидатка історичних 
наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава  

ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ ІМПЕРАТОРА МУЦУХІТО  

 

Карпов Вячеслав – магістрант факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

наукова керівниця: Бесєдіна Наталія Василівна – кандидатка історичних 

наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава  
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В ІНДІЇ У ПЕРІОД БРИТАНСЬКОГО 

КОЛОНІАЛЬНОГО РЕЖИМУ 

 

Кисіль Ростислав – магістрант факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

науковий керівник: Лахно Олександр Петрович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, м. Полтава  

УНЕСОК ВІЙСЬКОВИХ ІНЖЕНЕРІВ Т. КОСТЮШКА ТА Ж. ЛАФАЄТА У 
ПЕРЕМОГУ У ВІЙНІ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ США 1775-1783 РР. 
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Коба Сергій – здобувач фахового молодшого бакалавра спеціальності 081 

Право Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна»;  

науковий керівник: Коваленко Володимир Федорович – старший викладач 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна», м. Полтава  
СПЕЦИФІКА ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ В АНГЛІЇ 

 

Лядавська Тетяна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;  

науковий керівник: Аванесян Геннадій Миколайович – доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», м. Полтава  

АНГЛІЙСЬКА ПОЛІТИКА ІЗОЛЯЦІОНІЗМУ: ПРИЧИНИ ТА МОТИВАЦІЇ 

 
Михалевич Анатолій – студент 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

наукова керівниця: Бесєдіна Наталія Василівна – кандидатка історичних 

наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава  

ДЖУЛІО МАЗАРІНІ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО 

АБСОЛЮТИЗМУ 

 

Науменко Наталія – студентка 2 курсу магістратури Кам’янець-

Подільського національного університету ім. Івана Огієнка;  
науковий керівник: Степанков В.С., доктор історичних наук, професор 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, 

м. Кам’янець-Подільський  

КОНФЛІКТ МАРТІНА ЛЮТЕРА З ПАПОЮ РИМСЬКИМ: СУТНІСТЬ І 

НАСЛІДКИ 

 

 

Ребенок Вікторія – студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту 

історії, права та міжнародних відносин Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка;  

наукова керівниця: Снагощенко Валентина Володимирівна – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 
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Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка, м. Суми  

БРИТАНСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ АВСТРАЛІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII СТОЛІТТЯ 

 

Скрипник Катерина – студентка 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  
наукова керівниця: Год Наталія Володимирівна – кандидатка історичних 

наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава  

ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ МАРТІНА ЛЮТЕРА 

 

Ткаченко Олександр – магістрант історичного факультету Кам'янець-

Подільського національного університету ім. Івана Огієнка;  

науковий керівник: Боровець Іван Іванович – кандидат історичних наук, 

доцент Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана 

Огієнка, м. Кам’янець-Подільський  
СТАНОВЛЕННЯ ОСМАНСЬКОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ТА 

ЦЕРЕМОНІАЛУ В ПЕРІОД РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ 

 

Шрамук Елизавета – студентка 4 курса факультета гуманитаристики и 

языковых коммуникаций УО «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова»;  

научный руководитель: Величко Нина Веньяминовна – кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и культурного 

наследия факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций УО 

«Витебский государственный университет имени П.М.Машерова», 

г. Витебск (Республика Беларусь)  

ДИПЛОМАТИЯ ОТТО ФОН БИСМАРКА В 1851–1862 ГГ. 
 

 

* * * 
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СЕКЦІЯ 3: 

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ СВІТУ 
 

Алексенко Андрій – студент магістратури НН Інституту історії та 

філософії Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

науковий керівник: Моцак Світлана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

ЛЕНД-ЛІЗ ТА ПОЛІТИКА США В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Бановська Дар'я – студентка історичного факультету Кам’янець-
Подільського національного університету ім. Івана Огієнка;  

науковий керівник: Боровець Іван Іванович – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського 

національного університету ім. Івана Огієнка, м. Кам’янець-

Подільський  

ПИТАННЯ BREXIT У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

ПЕРІОДУ ПРЕМ’ЄРСТВА ТЕРЕЗИ МЕЙ 

 

В’язінько Володимир – магістрант факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

наукова керівниця: Тронько Тетяна Володимирівна – кандидатка історичних 
наук, доцентка, завідувачка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава  

КАТАЛОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ 

 

Василевская Виктория – магистрант Витебского государственного 

университета имени П.М.Машерова;  

научный руководитель: Пивовар Николай Васильевич – кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и культурного 

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

ПУТЕШЕСТВИЕ САМОГО ВЫСОКОГО ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ ФЁДОРА 

МАХНОВА В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Вечорка Едуард – студент магістратури НН Інституту історії та 

філософії Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

науковий керівник: Моцак Світлана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, 
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доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

КАРИБСЬКА КРИЗА 1962 р. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН 

 

Гордієнко Євген – студент магістратури НН Інституту історії та 
філософії Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

науковий керівник: Моцак Світлана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО НІМЕЦЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ УКРАЇНИ У 20-30-ті рр. ХХ ст. 

 

Григорчук Анатолій – магістрант факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка;  

науковий керівник: Вільховий Юрій Віталійович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, м. Полтава  

ІТАЛІЙСЬКИЙ ФАШИЗМ: ЗАРОДЖЕННЯ І ТИПОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ 

 

Дарюга Едуард – магістрант факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

науковий керівник: Вільховий Юрій Віталійович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 
історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, м. Полтава  

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОЛЬЩІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 

1980-Х – НА ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ: ДЕМОКРАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

І РЕФОРМАТОРСЬКИЙ РУХ 

 

Дейнека Олександр – студент 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

наукова керівниця: Бесєдіна Наталія Василівна, кандидатка історичних наук, 

доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії та методики 
викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава  

ЯСІР АРАФАТ: ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ 
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Зуй Анастасія – студентка 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

наукова керівниця: Тронько Тетяна Володимирівна – кандидатка історичних 

наук, доцентка, завідувачка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава  
ЧЕСЬКИЙ ДОСВІД ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: УРОКИ ДЛЯ 

УКРАЇНИ 

 

Коношенко Андрій – магістрант факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

науковий керівник: Вільховий Юрій Віталійович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, м. Полтава  

ЧЕТВЕРТА РЕСПУБЛІКА У ФРАНЦІЇ: КРИЗОВІ ЯВИЩА ТА ДОСВІД 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

 

Концевенко Илья – студент 4 курса факультета гуманитаристики и 

языковых коммуникаций УО «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова»;  

научный руководитель: Величко Нина Веньяминовна – кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и культурного 

наследия факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций УО 

«Витебский государственный университет имени П.М.Машерова», 

г. Витебск (Республика Беларусь) 

ОБСУЖДЕНИЕ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА В ГА ООН В 

КОНЦЕ 1940-Х – 1960-Е ГГ. 
 

Кравцов Сергій – студент магістратури НН Інституту історії та 

філософії Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

науковий керівник: Моцак Світлана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ЧЕЧЕНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 1994-2009 рр. 

 

Макаревич Виктория – студентка 4 курса факультета гуманитаристики и 
языковых коммуникаций УО «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова» 
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научный руководитель: Величко Нина Веньяминовна – кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и культурного 

наследия факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций УО 

«Витебский государственный университет имени П.М.Машерова», 

г. Витебск (Республика Беларусь) 

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» МУАММАРА КАДДАФИ И ЕГО ТРЕТЬЯ 

ВСЕМИРНАЯ ТЕОРИЯ 
 

Мацулевич Евгения – магистрант факультета гуманитаристики и 

языковых коммуникаций Витебского государственного университета 

имени П.М.Машерова 

научный руководитель: Косов Александр – кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры истории и культурного наследия Витебского 

государственного университета имени П.М.Машерова, г. Витебск 

(Республика Беларусь)  

ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В ОТНОШЕНИИ ЗАПАДА (1991-1996 ГГ.) 

 
Мисько Сергій – офіцер Генерального штабу Збройних Сил України, 

полковник 

рецензент: Лухтан Андрій Іванович – кандидат історичних наук, 

військовослужбовець Збройних Сил України, полковник  

ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ДОСВІД ОКРЕМИХ 

ДЕРЖАВ СВІТУ У XX СТОЛІТТІ 

 

Михтуненко Вікторія – кандидатка історичних наук, викладачка кафедри 

всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.Макаренка, м. Суми  

ПОРІВНЯННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ США В ПЕРІОД 
ПРЕЗИДЕНТСТВА Б. ОБАМИ ТА Д. ТРАМПА 

 

Половинко Юрій – студент магістратури НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

науковий керівник: Моцак Світлана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛАХ ВОЮЮЧИХ КРАЇН 

У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
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Сакунова Анастасія – студентка магістратури Навчально-наукового 

інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка;  

науковий керівник: Снагощенко Валентина Володимирівна – кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

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

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПІВДЕННО-

АФРИКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА НЕЛЬСОНА 

МАНДЕЛИ (1994-1999 РР.) 

 

Самотуга Інна – студентка магістратури Навчально-наукового інституту 

історії, права та міжнародних відносин Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка;  

науковий керівник: Горобець Ігор Володимирович – кандидат історичних 

наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

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

ПОЛІТИКА США У В'ЄТНАМІ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА Л. ДЖОНСОНА 

 

Самотуга Юлія – студентка магістратури Навчально-наукового інституту 

історії, права та міжнародних відносин Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка;  

наукова керівниця: Снагощенко Валентина Володимирівна – кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка, м. Суми  

ПРИЧИНИ БЛИЗЬКОСХІДНОЇ КРИЗИ 1956 Р. 
 

Сельвіч Олексій – магістрант факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

наукова керівниця: Тронько Тетяна Володимирівна – кандидатка історичних 

наук, доцентка, завідувачка кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава 

КОНСЕРВАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 

СРСР У ПЕРІОД «ЗАСТОЮ» 
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Сергієнко Вадим – магістрант факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка;  

науковий керівник: Вільховий Юрій Віталійович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, м. Полтава  
ІРЛАНДСЬКА ПРОБЛЕМА В НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 

Черьомушкін Микола – магістрант історичного факультету Кам'янець-

Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, 

м. Кам’янець-Подільський  

БОРОТЬБА ТАЛІБІВ З МОДЖАХЕДАМИ ЗА ВЛАДУ В АФГАНІСТАНІ 

 

Ювко Єгор – студент магістратури НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка  

науковий керівник: Моцак Світлана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, 
доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

ПЛАН МАРШАЛЛА ТА ПОЛІТИКА США ЩОДО ЄВРОПИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Яценко Юлія – студентка НН Інституту історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

науковий керівник: Моцак Світлана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
КОРЕЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ФОРМУВАННІ ЯПОНСЬКОГО ІМПЕРІАЛІЗМУ 

 

 

 

* * * 
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СЕКЦІЯ 4: 

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ 

АСПЕКТИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 
 

 

Бабич Анастасія – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Басенко Руслан Олександрович – кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна», м. Полтава  

ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

Барабаш Інна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Коваленко Володимир Федорович – старший викладач 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна», м. Полтава  

ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Басенко Руслан – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», м. Полтава 

ЖИТТЄВЕ ТА АКАДЕМІЧНЕ СЛОВО ПРОФЕСОРА БОРИСА ГОДА В 

ІНТЕР’ЄРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ  

 

Безлепко Альбіна – здобувачка фахового молодшого бакалавра  

спеціальності 081 Право Полтавського коледжу Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Аванесян Геннадій Миколайович – доцент кафедри 
правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», м. Полтава  

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ НОВОЇ ІСТОРІЇ СВІТУ 

 

Бондаревський Максим – здобувач фахового молодшого бакалавра  

спеціальності 081 Право Полтавського коледжу Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Басенко Руслан Олександрович – кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського 
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інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», м. Полтава  

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ: ВИТОКИ ПОНЯТТЯ 

 

Вілях Інна – студентка магістратури НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 
науковий керівник: Моцак Світлана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

РОЛЬ ЖІНКИ В ШЛЮБНИХ ВІДНОСИНАХ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 

 

Дендеберя Анастасія – здобувачка фахового молодшого бакалавра  

спеціальності 081 Право Полтавського коледжу Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Коваленко Володимир Федорович – старший викладач 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 
економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна», м. Полтава  

«РЕНЕСАНСНИЙ ГУМАНІЗМ»: ФІЛОСОФІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ 

ПОНЯТТЯ 

 

Євтух Світлана – студентка 4 курсу факультету історії та географії 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка; 

науковий керівник: Гура Олексій Анатолійович – кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри історії України Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава 

ДЕРЕВ’ЯНА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕГІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ 

 

Єзерська Ірина – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Аванесян Геннадій Миколайович – доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», м. Полтава  

РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ У ЗАРУБІЖНИХ 

ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ 
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Ісаєв Тойли – студент магістратури НН Інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

науковий керівник: Моцак Світлана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, доцентка кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

ШКОЛАХ УКРАЇНИ (50-80-их рр. ХХ ст.) 

 

Зузяк Тетяна – докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри 

технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, м. Вінниця  

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧАМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ТА ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Камуз Микола – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Басенко Руслан Олександрович – кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», м. Полтава  

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ В ЄВРОПІ У 

ХХ СТОЛІТТІ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ 

 

Клименко Дарина – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Коваленко Володимир Федорович – старший викладач 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна», м. Полтава  

ҐЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ: 

НОВІТНІ ІСТОРІОГРАФІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 

Коваленко Володимир – старший викладач кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Полтава  
ПРИНЦИП ЕГАЛІТАРИЗМУ: ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
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Коваленко Михайло – старший науковий співробітник КЗ «Центр охорони 

та дослідження пам’яток археології» Полтавської обласної ради, м. 

Полтава  

ОХОРОНА ЕТНОГРАФІЧНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Ковальов Олександр – здобувач фахового молодшого бакалавра 
спеціальності 081 Право Полтавського коледжу Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Аванесян Геннадій Миколайович – доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», м. Полтава  

КАТЕГОРІЯ «МАНУФАКТУРА» ТА ЇЇ ІСТОРІОГРАФІЧНІ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 

Кузьменко Анна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Басенко Руслан Олександрович – кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», м. Полтава  

РОЗВИТОК ФОРМ ДЕРЖАВНОСТІ 

 

Лісовець Марія – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Коваленко Володимир Федорович – старший викладач 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 
економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна», м. Полтава  

РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ 

 

Назаренко Катерина – здобувачка фахового молодшого бакалавра 

спеціальності 081 Право Полтавського коледжу Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Аванесян Геннадій Миколайович – доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», м. Полтава 
КАТОЛИЦЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 
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Нетеса Анастасія – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

науковий керівник: Басенко Руслан Олександрович – кандидат педагогічних 

наук, завідувач кафедри правознавства та фінансів Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», м. Полтава  
РЕСПУБЛІКАНСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ДОСВІД 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ЄВРОПІ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ 

 

Пловецький Павло – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;  

науковий керівник: Коваленко Володимир Федорович – старший викладач 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна», м. Полтава  

РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЄВРОПІ У ХХ СТОЛІТТІ: 
ІСТОРІОГРАФІЯ  

 

Токуєва Наталія – кандидат педагогічних наук, старший викладач відділу 

мовної підготовки Центру міжнародної освіти Полтавського 

державного аграрного університету, м. Полтава  

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА 

ЕТАПІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ ДО ВСТУПУ В УКРАЇНСЬКІ 

ЗВО 

 

Чирва Сніжана – здобувачка фахового молодшого бакалавра  спеціальності 

081 Право Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна»;  
науковий керівник: Аванесян Геннадій Миколайович – доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», м. Полтава  

КАТЕГОРІЯ «РАННІЙ НОВИЙ ЧАС» ТА ЇЇ ІСТОРІОГРАФІЧНЕ 

ТЛУМАЧЕННЯ 

 

Шаталович Наталья – студентка Брестского государственного 

университета имени А.С.Пушкина;  

научный руководитель: Розенблат Евгений Семёнович – кандидат 

исторических наук, доцент Брестского государственного 
университета имени А.С.Пушкина, г. Брест (Республика Беларусь)  

НЕМЕЦКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА: ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

В КОНЦЕ XIX– НАЧАЛЕ XX ВВ. 
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