Перелік проведення наукових конференцій
з проблем вищої освіти і науки
в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 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

60

Департамент освіти і
науки Полтавської
обласної державної
адміністрації, ПОІППО

50

Освітнє середовище
Inscool Hub (м. Київ),
Мистецький колегіум в
Опішному,
Національний музейзаповідник українського
гончарства в Опішному
Національна академія
наук України,
Інститут філософії імені
Г.С. Сковороди,
Відділ філософської
антропології

І. Міжнародні конференції

1.

2.

ХІІ Всеукраїнський
науково-практичний
семінар «Актуальні
питання всесвітньої
історії та методика
їх викладання» (з
міжнародною
участю)
Всеукраїнська
наукова
конференція
"Гуманітаристика:
українські
освітянські студії"

3.

Всеукраїнська
інтернетконференція
«Людський
потенціал в
контексті сучасних
соціокультурних
перетворень»

4.

Всеукраїнська
інтернетконференція
«Освітні й наукові
виміри географії та
туризму»

5.

Круглий стіл
(всеукраїнський)
"Держава і Церква в
новітній історії
України: сучасні
виклики"

ІІ. Всеукраїнські конференції
Кафедра всесвітньої історії та
Полтава,
методики її викладання ПНПУ
25-26
імені В.Г.Короленка,
березня
доц. Тронько Т.В.,
2021 р.
ст. лаб. Лобода Д.О.,
вул. Остроградського, 2,
Полтава, 36000, 0995363270,
worldhistory.pnpu@ukr.net
Кафедра історії України
Полтава,
ПНПУ імені В.Г.Короленка,
26 січня
проф. Бабенко Л.Л.,
2021 р.
вул. Остроградського, 2,
Полтава, 36000, 0675320360,
kafedra_pdpu@ukr.net
Полтавський національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка,
кафедра філософії,
м. Полтава, 36000,
вул. Остроградського, 2,
Відповідальна особа:
доц. Головіна Н.І.,
0996273793
pnpu.philos@gmail.com
Кафедра географії та методики
її навчання ПНПУ імені
В.Г.Короленка,
доц. Вішнікіна Л.П.,
0950969221,
вул. Остроградського, 2,
Полтава, 36000,
lpvishnikina@gmail.com
Кафедра історії України
ПНПУ імені В.Г.Короленка,
проф. Бабенко Л.Л.,
вул. Остроградського, 2,
Полтава, 36000, 0675320360,
kafedra_pdpu@ukr.net

Полтава,
18 листопада
2021 р.

80

Полтава,
25 квітня
2021 р.

50

ПОІППО, відділ
навчання географії та
економіки Інституту
педагогіки НАПН
України

Полтава,
21 жовтня
2021 р.

80

Відділення
релігієзнавства
Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди
НАН України,
Національна спілка
краєзнавців України,
Українська асоціація
релігієзнавців

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу: ХІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар (з міжнародною участю)
Тема заходу: «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання»
Дата проведення: 25-26 березня 2021 року
Місце проведення: кафедра всесвітньої історії та методики її викладання ПНПУ імені В.Г. Короленка (очно або онлайн)
Кількість учасників: орієнтовна кількість учасників – 60 осіб.
Мета проведення заходу: поглиблення наукових досліджень і обмін їх результатами у процесі обговорення
глобальних проблем історії людства та методики викладання всесвітньої історії в середній і вищій школах.
Коротка інформація про наукові результати: Кафедрою всесвітньої історії та методики її викладання проведено вже
одинадцять науково-практичних семінарів всеукраїнського рівня з даної проблематики, які стали традиційними й
проводяться з періодичністю один раз на два роки. За наслідками роботи усіх науково-практичних семінарів видані збірники
наукових статей і матеріалів. Всеукраїнський науково-практичний семінар згуртовує науковців із області, України в цілому
та навіть із-за кордону (Білорусь, Польща, Молдова, ФРН, США), а також практикуючих учителів історії.
Співорганізаторами семінарів виступали органи влади Полтавської області. Ця співпраця є постійною.
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
- історія первісної доби людства;
- історія Середньовіччя та раннього модерного часу;
- модерна історія людства;
- методика викладання всесвітньої історії в середній і вищій школі.
Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: У ПНПУ імені В.Г.Короленка, на
кафедрі всесвітньої історії та методики викладання історії працює 7 викладачів історії за профілем кафедри, з них:
5 кандидатів наук, доцентів; старший викладач і асистент. Вони займаються не тільки викладанням історичних дисциплін,
а й методики викладання всесвітньої історії в середній і вищій школах.

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу: Всеукраїнський круглий стіл
Тема заходу: «Держава і Церква в новітній історії України: сучасні виклики»
Дата проведення: 21 жовтня 2021 року
Місце проведення : кафедра історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка (очно або онлайн)
Кількість учасників: орієнтовна кількість учасників – 80 осіб.
Мета проведення заходу: поглиблення наукових досліджень та обмін їх результатами у процесі обговорення як
глобальних, так і локально-специфічних проблем історії релігій в Україні та релігієзнавства.
Коротка інформація про наукові результати: Кафедрою історії України проведено сім наукових конференцій
міжнародного та всеукраїнського рівня з історико-релігієзнавчої проблематики, які стали традиційними й проводяться з
періодичність один раз на два роки. Останні п’ять конференцій проведенні під назвою « Держава і Церква в новітній історії
України». За наслідками роботи усіх конференцій видані збірники наукових статей та матеріалів. Ці конференції
згуртовують науковців з України, Білорусі, Румунії, Німеччини та інших країн, які займаються вивченням історії державноцерковних відносин, регіонального та персоналістичного вимірів релігійного життя, їх філософського та культурологічного
осмислення. Співорганізаторами конференцій виступали: Відділення релігієзнавства інституту філософії імені
Г.С. Сковороди НАН України, Інститут історії України НАН України, органи влади Полтавської області. Ця співпраця є
постійною.
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
- Православна церква в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст.: питання історії й методології;
- Греко-католицька та Римо-католицька конфесії за новітньої доби;
- протестантизм та юдейські конфесії у новітній історії України;
- джерела та історіографія історії релігії і державно-церковних відносин;
- філософські, правові, психолого-педагогічні та культурологічні аспекти розвитку релігії і Церкви.
Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю: У ПНПУ з початку 1990-х років
сформувалася наукова школа акад. В.О. Пащенка, який започаткував вивчення державно-церковних відносин в Україні за
радянської доби. Його учнями стали понад три десятки кандидатів і докторів історичних наук, що продовжують розвивати
перспективні напрями досліджень. На кафедрі історії України працюють доктори історичних наук Р.А.Сітарчук,
Л.Л.Бабенко, Ю.В.Волошин, які належать до цієї наукової школи та у своїй проблематиці порушують питання державноцерковних відносин. Інші викладачі кафедри також беруть участь у дослідженнях з релігієзнавчої проблематики та
організації наукових конференцій і круглих столів.

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу: Всеукраїнська інтернет-конференція
Тема заходу: Освітні й наукові виміри географії та туризму
Дата проведення : 25 квітня 2021 року
Місце проведення: м. Полтава, ПНПУ ім. В. Г. Короленка, кафедра географії та методики її навчання
Кількість учасників – понад 50 осіб.
Мета проведення заходу: модернізація змісту і організації освітнього процесу у закладах вищої й загальної середньої
освіти, що спрямований на формування професійної компетентності фахівців з географії та туризму, вчителів і викладачів
географії на засадах сучасних суспільних потреб.
Найважливіші наукові результати відображені в публікаціях викладачів кафедри географії та методики її навчання у
співпраці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та 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 Л. П. Вішнікіна).
Успішно захищені докторські дисертації Л. П. Вішнікіною на тему «Методична система формування предметної
компетентності з географії в учнів основної школи» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та
С.М. Шевчуком 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. Модернізація структури, змісту і методичних засад вітчизняної географічної освіти.
2. Природничо-географічні студії: методологія і практика.
3. Суспільно-географічні студії: теорія, українознавство, регіонознавство.
4. 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. Єрмаков В. В.,
Киналь О.В., Смирнова В. Г.; кандидати пед. н. Шуканова А. А., Федій О. А., Япринець Т. С.

Обґрунтування
доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу: Всеукраїнська інтернет-конференція
Тема заходу: «Людський потенціал в контексті сучасних соціокультурних перетворень»
Дата проведення: 18 листопада 2021 р.
Місце проведення: кафедра філософії ПНПУ імені В.Г. Короленка
Кількість учасників: орієнтовна кількість учасників 80 осіб.
Мета проведення заходу: поглиблення наукових досліджень і обмін їх результатами у процесі обговорення проблем
повноцінного використання людського потенціалу в сучасних соціокультурних перетвореннях в Україні.
Коротка інформація про наукові результати: Тематика конференції відповідає науковій темі кафедри «Культурноісторична детермінація розвитку людського потенціалу в процесі формування громадянського суспільства в Україні» (ДР№
0116U002584). Запланована конференція дає можливість оприлюднити

результати, накреслити подальші напрямки

досліджень. За наслідками роботи конференції планується видати збірник матеріалів, окремі статті надрукувати в науковотеоретичному журналі «Філософські обрії». Співорганізатором конференції є відділ філософської антропології Інституту
філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, з яким у кафедри укладено договір про співпрацю.
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
1.

Гуманітарні чинники сучасної соціальної динаміки: філософські інтерпретації і глобальні виміри.

2.

Культурно-аксіологічні пріоритети людини сучасного суспільства.

3.

Людський капітал як провідна продуктивна сила сучасного суспільства.

4.

Сучасні освітні практики як фактор формування професіонала.
Наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю:
У ПНПУ імені В.Г.Короленка на кафедрі філософії працює 6 викладачів за профілем кафедри, з них: два доктори

філософських наук (професори), три кандидати філософських наук (доценти) і кандидат філософських наук ( старший
викладач).

