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ОДИНАДЦЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ 
СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА 

МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ» У ПОЛТАВІ 
28 – 29 березня 2019 року в Полтавському національному педагогічному універси-

теті імені В.Г. Короленка проходив одинадцятий Всеукраїнський науково-практичний 
семінар «Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання». Його 
організатором уже традиційно виступила кафедра всесвітньої історії та методики вик-
ладання історії. Цьогорічне зібрання науковців було присвячене темі «Людина та лю-
дяність у світовій гуманітарній традиції». Про зацікавленість темою свідчить 
кількісний склад учасників та географія їхнього представництва. Окрім науковців із 
полтавських вищих навчальних закладів (Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еко-
номіки і торгівлі», Полтавська державна аграрна академія, Полтавський обласний ін-
ститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Полтавський 
інститут економіки і права Відкритого університету розвитку людини «Україна», Кре-
менчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) до роботи се-
мінару долучилися науковці Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Воло-
димира Винниченка (м. Кропивницький), Сумського державного педагогічного універ-
ситету імені А.С. Макаренка, Бердянського державного педагогічного університету, 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Ніжинсь-
кого державного університету імені Миколи Гоголя. У роботі форуму брали участь за-
кордонні учасники (з Молдови, Білорусі та Федеративної Республіки Німеччина). 

З вітальним словом до учасників семінару звернувся проректор із наукової роботи 
ПНПУ імені В.Г. Короленка, доктор географічних наук Шевчук С.М. Він наголосив 
на акцентуванні уваги до особистості, необхідності збереження людських цінностей і 
чеснот у часи бурхливих технологічних змін, підкреслив роль особи в історичній рет-
роспективі, проаналізував особливості особистісного підходу в навчальному процесі. 

На пленарному засіданні, яке відбулося 28 березня 2019 року, було заявлено 9 до-
повідей. У них висвітлювалися проблеми особистості у законодавстві України напри-
кінці ХХ – на початку ХХІ століття (д-р юрид. наук, професор КНУ імені Тараса 
Шевченка Захарченко П.П.), концептуальних засад підготовки висококваліфікованих 
фахівців з історії для організації неформальної освіти дорослих (д-р пед. наук, профе-
сор, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України Лук’янова Л.Б.), психологічних особливостей формування сучасного 
політичного лідера (д-р психолог. наук, професор, завідувач лабораторії психології мас 
та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Васютинсь-
кий В.О.), людини в антропологічному вимірі європейського Ренесансу (д-р пед. наук, 
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії ПНПУ 
імені В.Г. Короленка Год Б.В.), насильства як приниження гідності людини (д-р філос. 

98



ISSN: (Print) 2075‐1451, (Online) 2415‐3664. Історична пам’ять. 2019.  № 1 (40)

наук, професор, декан історичного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка Кравченко 
П.А.), діяльності Фемістокла в контексті еволюції афінського поліса (д-р іст. наук, 
професор КНУ імені Тараса Шевченка Ставнюк В.В.), доброчинної діяльності Єлиза-
вети Милорадович (д-р іст. наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки та суспіль-
них наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Петренко І.М.), 
маловідомих імен в історіографії національно-визвольних змагань 1917 – 1921 років в 
Україні (д-р іст. наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка Капелюшний В.П.) і су-
часних інноваційних моделей для формування історика-дослідника (д-р пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна 
ПНПУ імені В.Г. Короленка Ткаченко А.В.). 

Наступного дня, 29 березня 2019 року, науково-практичний семінар продовжив 
свою роботу в формі інтерактивних панелей, яких було три. У першій секції обгово-
рювали сучасні теоретико-методологічні підходи до вивчення місця і ролі особи в іс-
торії (керівники  д-р іст. наук, доцент Житков О.А., д-р іст наук, професор Радько 
П.Г.), у другій  дискусійні проблеми розвитку гуманізму та людяності в соціокуль-
турному поступі людства (керівники  д-р пед. наук, професор Цебрій І.В, канд. іст. 
наук, доцент Тронько Т.В.), у третій  розглядалися методичні аспекти розкриття ролі 
особи в історії в шкільних і вузівських курсах всесвітньої історії (керівники – д-р іст. 
наук, професор Бабенко Л.Л., канд. пед. наук, професор Козлова О.Г.). 

Підбиваючи підсумки роботи одинадцятого Всеукраїнського науково-практичного 
семінару, проф. Год Б.В. (член оргкомітету) підкреслив високий рівень представництва 
учасників  57 дослідників, серед яких було 20 докторів і 25 кандидатів наук, викла-
дачі вишів і вчителі шкіл, магістри й аспіранти. Вони репрезентували різні навчальні 
заклади України, оригінальні підходи до розв’язання проблеми людини й людяності 
в світовій гуманітарній традиції. До дискусій долучилися й запрошені на семінар учи-
телі історії загальноосвітніх шкіл м. Полтави, студенти закладів вищої освіти, гро-
мадськість і діячі культури. За підсумками роботи наукового форуму був виданий 
збірник наукових праць.  
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