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Запрошують до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції у форматі 

Zoom-конференції 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ», 
 

що відбудеться 10 травня 2023 року 
на історичному факультеті ЗНУ 

за адресою: м. Запоріжжя, Запоріжжя, проспект Соборний, 74. 
Проблемне поле. Кожний навчальний предмет в закладах освіти виконує свою 

важливу освітньо-громадянську місію. Вивчення історії з-поміж іншого покликане 
сформувати цінності молодого покоління українців. Як свідчить дослідження, цінності є 
системотвірним чинником розвитку культури та цивілізації, відтак проблеми навчання 
історії вартують поглибленого осмислення, дослідження та розроблення. До того ж, 
викладання історії перетворилося на зброю в руках агресора – рф. Як відомо, з 2022/2023 
навчального року в російських вишах заплановано оновлення освітніх програм із 
додаванням дисциплін, що спрямовані на так зване патріотичне виховання (обсягом 1 
кредит). По суті, робиться ідеологічне обґрунтування російської агресії з опертям на 
псевдонаукові історичні концепції. Наразі перебуваючи вже в умовах відкритої ідеологічної 
агресії Україна просто зобов'язана дати гідну відсіч на ідеологічному фронті російській 
пропаганді, а це неможливо без подолання формального підходу до вивчення української 
історії та культури. Відтак, проблематика теорії та методики навчання історії набуває в 
сучасних умовах особливої актуальності. Конференція покликана висвітлити нагальні 
проблеми історичної освіти та запропонувати методичні рекомендації щодо її 
удосконалення. 

Конференція проводиться у партнерстві з Дрогобицьким державним педагогічним 
університетом імені Івана Франка, Мелітопольським державним педагогічним 
університетом імені Богдана Хмельницького, Сумським державним педагогічним 
університетом імені А. С. Макаренка. 
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Секції: 
1. Проблеми та перспективи вивчення сучасної російсько-української війни в 

закладах освіти. 
2. Методика навчання історії в базовій та профільній середній школі: виклики 

та відповіді. 
3. Діджитал технології в історичній освіті: нові можливості, нові перспективи. 
4. Виклики у викладанні історичних дисциплін у закладах вищої освіти. 

 
Участь у конференції безкоштовна, запрошуються науковці, освітяни, методисти, 

здобувачі вищої освіти. 
 

Мова комунікації та публікацій: українська. 
 

Текст доповіді та заявку прохання надсилати до 10 квітня 2023 р. на електронну 
адресу: aktualni.problemy.tmni.conference@gmail.com. Тексти доповідей будуть 
опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Організаційний комітет залишає за 
собою право рекомендувати або відхиляти надіслані заявки (теми виступів/тези 
доповіді) у разі, якщо вони не відповідають тематиці конференції та/або вимогам до 
оформлення. 

Програма конференції із ідентифікаторами засідань (Zoom) буде розіслана всім 
учасникам напередодні заходу. 

 
Вимоги до оформлення наукових тез 

Обсяг – від 4 сторінок; текстовий редактор (процесор) – Microsoft Word; орієнтація – 
книжкова; поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman; кегль – 14, міжрядковий інтервал 
– 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.  

 
Структурні елементи тексту доповіді: 

• Прізвище автора (авторів), ініціали (напівжирний курсив, вирівнювання по правому 
краю), посада, установа (кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1). 

• Назва доповіді (симетрично тексту, великі літери, напівжирний шрифт). 
• Текст доповіді та висновки (через рядок після назви, кегль – 14, вирівнювання по ширині). 
• Література (не більше 10 джерел, друкується після основного тексту 12 шрифтом, 

міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання по ширині). 
Джерела та література (список залучених джерел інформації подається в алфавітному порядку, 
оформлення згідно з Національним стандартом «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015»); посилання 
фіксуються у квадратних дужках, де вказується порядковий номер позиції з прикінцевого 
списку джерел і літератури, через кому – номер сторінки чи аркуша, де знаходиться 
інформація, наприклад: [7, с. 15]. 
Тези повинні висвітлювати вирішення наукової проблеми, бути відредагованими, без 
текстових запозичень.  

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 
Сіренко Т. І., 

студентка 1 курсу магістратури Запорізького національного університету  
 

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 
ІСТОРІЇ В 10-МУ КЛАСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
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[Текст]  
…  
Література:  

1. Позиція (12 кегль, інтервал – 1). 
2. Позиція. 
3. Позиція. 

 
Кузьменко М. І., 

професор кафедри історії України Запорізького національного університету, 
доктор історичних наук, професор  

 
ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНОГО КУРС ІСТОРІЇ В 11-МУ КЛАСІ У 

ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО 
 [Текст]  
…  
Література:  

1. Позиція (12 кегль, інтервал – 1). 
2. Позиція. 
3. Позиція. 

 
Вимоги до відправки тез електронною поштою: 
1) Тези разом із заявкою (назва файлів: Прізвище-тези; Прізвище-заявка) відправляються на 
адресу: aktualni.problemy.tmni.conference@gmail.com  
2) Тема листа – «прізвище та ініціали автора».  

 
Форма заявки 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові  
Посада, установа, науковий ступінь, вчене 
звання 

 

Секція (зазначити номер)  
Ел.пошта  
Контактний телефон  
Назва доповіді  
Чи планується виступ (так – ні)  

 
Лінки на відеоконференцію Zoom будуть розіслані учасникам разом із програмою 

напередодні конференції. 
 
Із запитаннями можна звертатися у месенджери або телефоном: 
+380 96 691-75-67 (Анастасія Губіна), 
А також за електронною адресою: aktualni.problemy.tmni.conference@gmail.com 
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