
Сердюк Ігор Олександрович 

Доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України 

Контактна інформація: 

Службова адреса: вул. Остроградського 2, м. Полтава, 36003 

e-mail: Ig.Serdiuk@gmail.com 

Нинішня трудова діяльність:  

 професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка; 

 завідувач Центру історико-антропологічних досліджень ПНПУ (на громадських 

засадах); 

 експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти; 

 редактор історичного порталу historians.in.ua (на громадських засадах). 

 

Освіта: 

Аспірантура: при кафедрі історії України Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка (2006 – 2009 рр.). 

 

Дисертація кандидатська: «Полкові міста Лівобережної України середини ХVІІІ ст.: 

історико-демографічний вимір (на прикладі Ніжина, Переяслава й Стародуба)», науковий 

керівник – професор Юрій Волошин. Дисертація присвячена дослідженню демографічних 

характеристик міського населення Гетьманщини. Захищена в 2010 р. у Спецраді 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Дисертація докторська: «Дитина й дитинство в Гетьманщині: соціально-історичний та 

історико-антропологічний виміри», науковий консультант – професор Юрій Волошин). 

Захищена в 2018 р. у Спецраді Запорізького національного університету. 

 

Участь у літніх школах, стажування: 

 Міжнародна майстерня «Сравнительный метод в истории и социальных науках: 

перспективы междисциплинарности» (Пермь, 2013 р.); 

 Освітнє стажування при факультеті «Artes Liberales» Варшавського університету у 

рамках міжнародного проекту «Інноваційний університет і лідерство» (Варшава, 2014); 

 Наукове стажування при факультеті «Artes Liberales» Варшавського університету 

(Варшава, 2016); 

 Міжнародний семінар «Чи беремо ми уроки з історії? Культура пам’яті як шлях до 

європейського порозуміння» (Варшава, 2016). 

 Літня школа «Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і 

політичних відносин» (Рим, 2017); 

 Тренінги для експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (Полтава, 2019). 
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Попередній професійний досвід: 

Викладацька діяльність: 

2014 р. – запрошений викладач кафедри історії Національного університету Києво-

Могилянська академія. 

2009–2015 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри історії України 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

2006–2007 рр. – викладач кафедри українознавства Полтавської державної аграрної 

академії. 

2007–2009 рр. – учитель Загальноосвітньої школи №26 м. Кременчук Полтавської обл. 

 

Основні навчальні курси:  

 вступ до історичних дисциплін; 

 спеціальні історичні дисципліни; 

 інформаційні технології у професійній діяльності. 

 

Наукова діяльність: 

Реалізація колективних наукових проектів:  

 у 2009–2010 рр. науковий співробітник науково-дослідної теми кафедри історії 

України Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка «Трансформаційні процеси в Лівобережній Україні (ХVІІІ–ХХ ст.): 

політика, суспільство, релігія» (номер державної реєстрації 0109U001577); 

 2011–2012 рр. робота над колективною монографією під егідою Інституту історії 

України НАН України; 

 2014 р. робота по збору даних у рамках проекту «MOSAIC» по вивченню історії 

народонаселення Європи координованого Інститутом демографічних досліджень ім. 

Макса Планка (Німеччина);  

 2017–2020 р. керівник державної науково-дослідної теми МОН України для молодих 

вчених Дитина й дитинство у державно-правовому регулюванні, релігійних нормах та 

народних уявленнях середньовічної і ранньомодерної України (ХІ – ХVІІІ ст.) (номер 

державної реєстрації 0117U004973). 

 

Сфера наукових інтересів: 

 історична демографія; 

 соціальна історія Гетьманщини; 

 історія дитинства; 

 цифрова гуманітаристика. 

 

Гранти: 

 короткотерміновий грант Міжнародної асоціації гуманітаріїв (2011-2012 р.);  

 грант Наукового товариства імені Шевченка в Америці (2014, 2016 рр.). 
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Відеоблоги: 

Маленькі дорослі: діти та дитинство в добу Гетьманщини 

https://www.youtube.com/watch?v=kcZPMYBCkOg 

Історія дитинства через призму візуального 

http://www.historians.in.ua/index.php/en/video/2358-igor-serdyuk-istoriya-ditinstva-cherez-prizmu-

vizualnogo 
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