
 
1 

       
 

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

 

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин 

та методики навчання історичних дисциплін 

навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 

Кафедра історії та культурної спадщини Вітебського державного 

університету імені П. М. Машерова 

 

 

П Р О Г Р А М А 
 

Дванадцятого Всеукраїнського 

науково-практичного семінару 

з міжнародною участю 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА 

МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ» 
 

25-26 березня 2021 року 
 

 

 

 

 

Полтава – 2021  



 
2 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Шевчук Сергій Миколайович – в.о. ректора, проректор з наукової 

роботи Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, доктор географічних наук, професор 

 

Тронько Тетяна Володимирівна – завідувачка кафедри всесвітньої 

історії та методики викладання історії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидатка 

історичних наук, доцентка 

 

Моцак Світлана Іванівна – в.о. завідувачки кафедри всесвітньої 

історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних 

дисциплін навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка, кандидатка педагогічних наук, доцентка 

 

Дулов Анатолій Миколайович – завідувач кафедри історії та 

культурної спадщини Вітебського державного університету імені 

П.М. Машерова, кандидат історичних наук, доцент (Республіка 

Білорусь) 

 

Лахно Олександр Петрович – доцент кафедри всесвітньої історії та 

методики викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, кандидат історичних наук, доцент 

 

Лобода Дмитро Олександрович – асистент кафедри всесвітньої історії 

та методики викладання історії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка, магістр історії 
 

Модератори секційних засідань: 

 
Духовні аспекти цивілізаційного розвитку: історичні ретроспективи: 

к.і.н., доц. Вільховий Юрій Віталійович 

Політичний розвиток і політичні системи країн світу: 

к.і.н., доц. Бесєдіна Наталія Василівна 

Історія освіти в цивілізаційному розвитку: 

к.пед.н., доц. Год Наталія Володимирівна 

 
 

Регламент виступу – до 10 хвилин 

 
Мови конференції – українська, білоруська, російська 
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ДУХОВНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ: ІСТОРИЧНІ РЕТРОСПЕКТИВИ 
 

 
 

Вільховий Юрій Віталійович 

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

методики викладання історії ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Чернечі ордени Римо-католицької церкви в епоху Середньовіччя: 

питання виникнення і класифікація 

 

Діптан Ірина Іванівна 

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України ПНПУ 

імені В.Г. Короленка 

Іван Лисяк-Рудницький про націю і націоналізм 

 

Лахно Олександр Петрович 

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

методики викладання історії ПНПУ імені В.Г. Короленка. 

Спроби легалізації Спілки церков Євангельських християн-

баптистів у період горбачовської демократизації радянського 

суспільства (1985-1991 роки) 

 

Назаренко Неля В’ячеславівна 

кандидатка філософських наук, доцентка, директорка навчально-

наукового інституту культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка»; 

Шелупахіна Тетяна Володимирівна 

кандидатка філософських наук, доцентка, завідувачка кафедри 

культурології та телекіномистецтва 

Розвиток музично-естетичних принципів класицизму в добу 

європейського Відродження 

 

Наумкіна Олена Анатоліївна 

кандидатка філософських наук, доцентка кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

«Дух епохи» як парадигма розвитку освіти 
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Рибачук Віктор Олексійович 

старший викладач кафедри всесвітньої історії та методики викладання 

історії ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Кініки – відмова від культури чи пролетарська культура низів? 

 

Снегірьов Ігор Олександрович 

кандидат філософських наук, доцент кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

Цивілізаційні кризи в контексті нелінійного підходу 

 

Цебрій Ірина Василівна 

докторка педагогічних наук, професорка кафедри музичного мистецтва 

та хореографії ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» 

Соціокультурні традиції стародавнього Шумера 

 

Петрова Світлана Вікторівна 

студентка 1-го курсу НН Інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Науковий керівник – Моцак Світлана Іванівна, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

Військово-спортивна підготовка в давній Греції 

 

Погуляка Богдана Сергіївна 

студентка магістратури НН Інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Науковий керівник – Бугрій Володимир Станіславович, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри історії України Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Повсякденне життя жінок освітян у ІІ половині 40-50-х рр. ХХ ст. 
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Синявіна Дар’я Сергіївна 

студентка 1-го курсу НН Інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Науковий керівник – Моцак Світлана Іванівна, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Вплив кельтів на мову і культуру Великобританії 

 

 

Смага Лідія Андріївна 

студентка 1-го курсу НН Інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Науковий керівник – Моцак Світлана Іванівна, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Археологічне значення відкриття гробниці Тутанхамона 

 

 

Сугоняко Діана Русланівна 

студентка 1-го курсу НН Інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Науковий керівник – Моцак Світлана Іванівна, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Вплив магії на развиток індивидуалізму в заупокійному культі 

Стародавнього Єгипту 
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Токар Богдана Вячеславівна 

студентка 1-го курсу НН Інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Науковий керівник – Моцак Світлана Іванівна, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Вплив часу і релігії на популярність історичної особи 

О. Македонського 
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ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І 

ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ 
 

 

Бабенко Людмила Леонідівна 

докторка історичних наук, завідувачка кафедри, професорка кафедри 

історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Передумови і чинники формування громадської думки в 

українському суспільстві щодо вступу України в НАТО 

 

Бесєдіна Наталія Василівна 

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та 

методики викладання історії ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Крах традиційної державності у Китаї та встановлення 

гомінданівського режиму (за спогадами Пу І) 

 

Вільховий Юрій Віталійович 

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

методики викладання історії ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Київська оборонна операція як важлива ланка краху стратегії 

німецького плану «Барбароса» 

 

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 

Тайвань у відносинах між США та КНР на початку ХХІ ст. 

 

Жуков Олександр Володимирович 

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої 

історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних 

дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Еволюція політичної системи Японії в ІІ половині ХХ ст. 

 

Кузьменко Наталія Миколаївна 

старша викладачка кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства Сумського національного аграрного університету 

Прогнозовані наслідки Brexit: виклики та можливості 
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Лобода Дмитро Олександрович 

асистент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії 

ПНПУ імені В.Г. Короленка 

Російський дестабілізаційний чинник у політичному розвитку 

провідних країн Африки на сучасному етапі 

 

 

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 

Зміна зовнішньополітичних орієнтирів США на Далекому Сході в 

часи президентства В. Тафта 

 

 

Михтуненко Вікторія Вікторівна 

кандидатка історичних наук, старша викладачка кафедри всесвітньої 

історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних 

дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Суперечності політичного розвитку Російської імперії на початку 

XX століття 

 

 

Моцак Світлана Іванівна 

кандидатка педагогічних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри 

всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Економічна експансія США на Далекий Схід в 1895 - 1897 рр. 

 

 

Рожкова Людмила Іванівна 

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри державно-правових 

дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного 

університету 

Підсумки зовнішньополітичної діяльності адміністрації 45-го 

Президента США Дональда Трампа (2017 - 2021 рр.) 
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Головченко Юрій Ігорович 

студент магістратури НН Інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Науковий керівник – Моцак Світлана Іванівна, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

Дарданелльська операція в театрі бойових дій Першої світової 

війни 
 

Концевенко Илья Юрьевич 

студент 4 курса факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций 

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

(г. Витебск, Республика Беларусь) 

Научный руководитель – Величко Нина Веньяминовна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории и культурного наследия 

факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций УО 

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

Основные положения резолюции 181 Генеральной Ассамблеи ООН 

и результаты ее принятия 
 

Лузгина Ирина Олеговна 

студентка 3 курса факультета гуманитаристики и языковых 

коммуникаций УО «Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь) 

Научный руководитель – Величко Нина Веньяминовна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории и культурного наследия 

факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций УО 

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

Эволюция курдской проблемы в Турции в XXI в. 
 

Макаревич Виктория Андреевна 

студентка 3 курса факультета гуманитаристики и языковых 

коммуникаций УО «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь) 

Научный руководитель – Величко Нина Веньяминовна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории и культурного наследия 

факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций УО 

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

Характер и особенности дипломатии Муаммара Каддафи 
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Мацулевич Евгения Васильевна 

магистрантка факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций 

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

(г. Витебск, Республика Беларусь) 

Научный руководитель – Косов Александр Петрович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории и культурного наследия 

факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций УО 

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

Развитие внешнеполитического курса Республики Беларусь на 

евроатлантическом направлении во второй половине 1990-х гг. 

 

Рощупкін Євгеній Олександрович 

студент магістратури НН Інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Науковий керівник – Моцак Світлана Іванівна, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Російсько-японська війна в сучасному російському політично-

пропагандистському дискурсі 

 

Шрамук Елизавета Петровна 

студентка 4 курса факультета гуманитаристики и языковых 

коммуникаций УО «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова» (г. Витебск, Республика Беларусь) 

Научный руководитель – Величко Нина Веньяминовна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории и культурного наследия 

факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций УО 

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

Дипломатия Ш. М. де Талейрана на Венском конгрессе 
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ІСТОРІЯ ОСВІТИ В ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ 
 

 
Авхутська Світлана Олександрівна 

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри історії України 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Порівняльний аналіз становлення та розвитку медіаосвіти в 

країнах Східної Європи 

 

Басенко Руслан Олександрович 

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

«Хвалятъ дітям добрую науку»: якість освіти і виховання 

ранньомодерної молоді в нормативному дискурсі єзуїтського 

курикулуму «Ratio Studiorum» 

 

Ведмедєв Михайло Михайлович 

доктор філософських наук, доцент кафедри всесвітньої історії, 

міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка 

Відображення сучасних освітніх трендів в модерністській концепції 

Ж.- Ф.  Ліотара 

 

Веркалець Тетяна Ярославівна 

директорка КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 

Полтавської міської ради Полтавської області», учитель-методист 

Організація проєктної діяльності учнів у курсі викладання 

всесвітньої історії в класах старшої профільної школи 

 

Год Наталія Володимирівна 

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та 

методики викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

Ідейно-світоглядний контекст ренесансного гуманізму та 

протестантської Реформації у розвитку європейського 

шкільництва (ХІV – ХVІІ ст.) 
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Лахач Тамара Олександрівна 

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України ПНПУ 

імені В.Г.Короленка 

Освітня система Малої академії наук України: роль і значення в 

цивілізаційному розвитку 

 

Лобода Дмитро Олександрович 

асистент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії 

ПНПУ імені В.Г.Короленка 

Дві спеціальності – одна «Історія»: суперечності вищої історичної 

освіти сучасної України 

 

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 

Принципи формування системи вищої історичної освіти 

європейських країн 

 

Тронько Тетяна Володимирівна 

кандидатка історичних наук, завідувачка кафедри, доцентка кафедри 

всесвітньої історії та методики викладання історії ПНПУ імені 

В.Г.Короленка 

Приватна та громадська благодійність в організації та діяльності 

середньої жіночої освіти в Російській імперії другої половини 

ХІХ століття 

 

Шаповал Лариса Іванівна 

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України ПНПУ 

імені В.Г.Короленка 

Створення особового фонду професора А.С. Череваня у Державному 

архіві Полтавської області 
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