
Міжнародна діяльність факультету історії та географії 

 

Викладачі факультету активно співпрацюють з міжнародними освітніми та 

науковими інституціями. Давньою є традиція співпраці з Науковим товариством 

імені Шевченка в Америці, Канадським інститутом українських студій, 

Міжнародною асоціацією гуманітаріїв. Ці інституції надають грантову 

підтримку Ю.Волошину та І.Сердюку. Також дотацію НТШ в Америці для 

українських студентів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, отримав 

Д.Лобода. 

Історичний факультет є знаним осередком усноісторичних досліджень. 

Професор Ю.Волошин здійснював керівництво Полтавською робочою групою 

міжнародного проекту з усної історії «Книги пам’яті в’язнів Дахау» (2006 рік), а 

також координацію усноісторичного проекту «Деколективізація в Україні» 

спільно з Центром усно історичних досліджень Саскачеванського університету 

(Канада). Зараз Ю.Волошин співпрацює з чеською громадською організацією 

«Асоціація з міжнародних питань» (Asociace pro mezynarodni otazki, 

www.amo.cz). У рамках співпраці організовуються семінари «Жива історія: 

метод усної історії в школі». Також Ю.Волошин виконує обов’язки рецензента 

Національного наукового центру Республіки Польща (Narodowe Centrum Nauki 

– NCN; http://www.ncn.gov.pl). 

Значні досягнення має міжнародна співпраця у сфері історико-

демографічних досліджень. Ю.Волошин, І.Сердюк, А.Момот працювали над 

базою міжнародного проекту з вивчення народонаселення Європи «MOSAIC», 

організованого Інститутом демографічних досліджень імені Макса Планка 

(Росток, Німеччина). Також ряд молодих вчених факультету були учасниками 

літніх шкіл із історичної демографії в Румунії та Нідерландах. Сьогодні 

Ю.Волошин є членом редакційної колегії міжнародного наукового журналу: 

«Pzeszłość demograficzna Polski» (Poland’s demographic past). 

До міжнародної співпраці залучаються й молоді вчені. Магістранти 

кафедри історії України є переможцями конкурсу Стипендіальних програм 

уряду Республіки Польща для молодих науковців (Program Stypendialny Rządu 

RP dla Młodych Naukowców) та учасниками стажувань зорганізованих Студіумом 

Східної Європи Варшавського університету (Studium Europy Wschodniej 

Uniwersytetu Warszawskiego), зокрема у рамках ХV та ХVІ Східної зимової 

школи Варшавського Університету (2018, 2019, 2020 рр.). 

Окремий напрям міжнародної роботи спрямований на якісну підготовку 

фахівців із туризму. Для цього діє договір про організацію співпраці між 

Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка 

та турецькою компанією «BB STAFF ORGANİZASYON ANİMASYON & 

TURİZM & SAN.LTD.ŞTİ». Співпраця передбачає стажування на підприємствах 

сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу в Туреччині, спілкування з 

носіями мов (нейтів-спікер). Доцент кафедри географії та методики її викладання 

О. Федій співпрацює з Університетським коледжем Копенгагена (Данія) за 

програмою Erasmus + ЄС для освіти у рамках проекту міжнародної кредитної 

http://www.amo.cz/
http://www.ncn.gov.pl/


мобільності. Співпраця відбувається у площині організації спільних навчальних 

практик, вивчення досвіду методики викладання географії у вищій та середній 

школі. 

Кафедра всесвітньої історії співпрацює з приватним закладом освіти 

«Musikunterricht ohne Altersbeschränkung» (м. Мюнхен, Німеччина), 

Міжнародною християнською організацією «Mission Eurasia». 
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