
 

Міжнародна діяльність факультету історії та географії 

у 2019-2020 н.р. 

 

1. Міжнародні угоди (діючі та укладені в 2019-2020 н.р.). 

 

В університеті є загальноуніверситетські угоди, до котрих можуть 

долучатися викладачі та здобувачі освіти. Найперше це реалізація міжнародної 

програми Erasmus+ (Договір між ПНПУ імені В. Г. Короленка і 

університетським коледжем Копенгагена № 19/01-65/69 від 19.11.2019). З 

факультету факультету історії та географії до реалізації цієї угоди долучаються 

викладачі кафедри географії та методики її викладання (доц. Федій О. А.). 

 

Щодо угод укладених структурними одиницями факультету, то на 

факультеті наразі діє одна така угода: Договір про міжнародне співробітництво 

з кафедрою історії Білорусі Вітебського державного університету імені 

П.М. Машерова, укладена кафедрою всесвітньої історії та методики її 

викладання. 

Також дві угоди перебувають в розробці, однак їх укладення 

відтерміноване через пандемію.  

Це можлива угода з Університетом Шльонським у Катовіце (Республіка 

Польща), щодо якої веде перемовини доц. Швець Л.М. (кафедра всесвітньої 

історії та методики її викладання). 

На етапі укладання угода з факультетом філософії і політології 

Казахського національного університету імені аль-Фарабі (кафедра філософії). 

 

2. Міжнародні гранти та фінансування освітньої чи наукової 

діяльності. 

Кафедра географії та методики її викладання 

Доцент О. А. Федій отримав грант у розмірі 1175 євро на поїздку до  

університетським коледжем Копенгагена (University College Copenhagen) 

(Данія). В межах дії проєкту міжнародної академічної мобільності за програмою 

Erasmus+ в період з 30.03.2020 р. по 03.04.2020 р. повинні були відбутися 

читання лекцій для студентів університетського коледжу Копенгагена (Данія). У 

зв’язку з оголошеним карантином у Данії та в Україні даний захід перенесений 

на лютий 2021 року, а грант повернутий організаторам. 

Кафедра історії України 

Проф. Ю. В. Волошин у 2019 р. за грантової підтримки Наукового 

товариства імені Шевченка Америці опублікував книгу «Козацька Феміда». 

 

3. Сертифікати про рівень володіння іноземними мовами, або інші 

підтверджуючі документи (зазначити інформацію, а не надсилати 

сертифікат). 

Сертифікатів про володіння іноземною мовою у викладачів факультету 

немає, однак є інші форми підтвердження: 

Кафедра географії та методики її викладання 



Япринець Т. С., Вішнікіна Л. П., Шевчук С. М. – дипломи магістра про 

вищу освіту за спеціальністю 035.041 філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно)) та (мова і література французька, переклад включно). 

 

4. Закордонні стажування. 

Вішнікіна Любов Петрівна (22.04.-23.06.2019) Польща. Тема стажування: 

«Інтернаціоналізація освітнього процесу». Документ, що засвідує результати 

стажування: «Certificate This is to certify that Vishnikina Liubov attended the 

international internship “Internationalization of the educational process” (180 hours) 

Registration number 012/0619 Warsaw, 23/06/2019». 

 

5. Міжнародна наукова діяльність. 

 

Організація міжнародних конференцій. 

Кафедра всесвітньої історії та методики її викладання 

7 квітня 2020 року проведено спільну Міжнародну конференцію з 

Вітебським державним університетом імені П.М. Машерова "Країни 

Центральної, Південно-Східної і Східної Європи в історичному дискурсі 

Західної цивілізації". 

Кафедра історії України 

Асистент кафедри Р. Луговий та докторантка О. Коваленко були 

організаторами Третього «Міжнародного керамолого-археологічного 

практикуму» в Опішному (червень 2019 р.). 

 

Участь викладачів кафедр у редколегіях закордонних наукових 

журналів. 
Проф. Кравченко П.А. член редакційної колегії  міжнародного чесько-

українського журналу «AUSPICIA» (Чеська Республіка, Вища школа 

європейських та регіональних досліджень, м. Чеське Будейовіце) та член 

редакційної колегії  міжнародного журналу «ИДЕИ» (Болгарія, Центр розвитку 

особистості HUMANUS). 

Проф. Ю. В. Волошин виконує обов’язки рецензента Національного 

наукового центру Республіки Польща (Narodowe Centrum Nauki). Сьогодні 

проф. Ю. В. Волошин є членом редакційної колегії польського міжнародного 

рецензованого наукового журналу: «Pzeszłość demograficzna Polski» 

Ще однією формою міжнародної роботи зазначено участь у міжнародних 

конференціях та публікації у зарубіжних виданнях (збірники матеріалів 

конференцій). Це стосується усіх кафедр. 

 

1. Міжнародна освітня діяльність. 

Проходить у формі вивчення закордонного досвіду та освітніх практик. 

Закордонне відрядження доц. Япринець Т. С. (17-23 листопада 2019 року) 

Чехія, Університет імені Масарика. Мета відрядження: участь у проєкті «Зміни 

педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» спрямованого на 



посилення можливостей працівників середнього менеджменту та викладачів 

українських університетів, що готують майбутніх вчителів. 

 

В період з 30.03.2020 р. по 03.04.2020 р. повинні були відбутися читання 

лекцій для студентів університетського коледжу Копенгагена (Данія). У зв’язку 

з оголошеним карантином у Данії та в Україні даний захід перенесений на лютий 

2021 року (доц. О. Федій). 

Проф. Ю. В. 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». 

 

2. Міжнародна діяльність студентів. 

 

Кафедра географії та методики її викладання користається 

можливостями мобільності в рамках участі в програмі Erasmus+. Студентка 

другого курсу Колотій А. С. заповнила аплікаційну форму і проходить 

конкурсний відбір на отримання стипендії на навчання в University College 

Copenhagen – KP (Копенгаген, Данія), який є ЗВО-партнером ПНПУ. 

Також кафедрою у червні 2020 року планувалося проведення спільної 

навчальної практики студентів університетського коледжу Копенгагена та 

ПНПУ імені В. Г. Короленка. 

 

Кафедра історії України. 

Влітку 2019 р. міжнародною була археологічна практика здобувачів 

спеціальності 032 «Історія та археологія». Студенти отримали безцінний досвід 

праці спільно з археологами із університету Нью-Касла (Сполучене Королівство 

Великої Британії та Північної Ірландії). Окрім практики розмовної англійської 

вони ознайомилися із особливостями роботи англійських археологів, прослухали 

ряд важливих лекцій та взяли участь у тренінгах. 

Магістрантка спеціальності 032 «Історія та археологія» Тетяна Мошко 

(науковий керівник І.О. Сердюк) стала переможницею грантового конкурсу на 

стажування в Колегіумі Східної Європи Варшавського університету (Studium 

Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego) та успішно пройшла курс у 

Східній зимовій школі Варшавського Університету. Є відповідний сертифікат. 

Аспірантка спеціальності 032 «Історія та археологія» Тетяна Татаріна 

(науковий керівник Л.Л. Бабенко) отримала грант на покриття видатків та була 

учасницею науково-освітнього семінару з вивчення історії Голокосту в 

Єрусалимі, організованого міжнародною інституцією «Яд Вашем». Є 

відповідний сертифікат. 

 

Також усі кафедри зазначили про участь студентів у міжнародних 

конференціях та публікації у відповідних збірниках матеріалів. Зокрема, 

відзначимо результативне керівництво такими роботами доц. Блохою Я.Є. та 

Шаповал Л. І. 

 

http://www.amo.cz/


8. Пропозиції щодо організації міжнародної роботи на ф-ті. 

Викладачі кафедри географії та методики її навчання ПНПУ імені 

В. Г. Короленка пропонують поглибити співпрацю з викладачами і студентами 

університетського коледжу Копенгагена (Данія) у форматі проведення 

навчальних практик. 

Викладачі кафедри історії України звертають увагу на необхідність 

системної міжнародної діяльності факультету, наявності певної стратегії. 

 

9. Підсумки. 

Міжнародна робота на факультеті здійснюється у різних формах, але вона 

не є системною. Необхідно зважати на те, що в тій чи тій формі міжнародна 

діяльність є важливим складником функціонування освітніх програм. Це треба 

враховувати і всіляко стимулювати викладачів і здобувачів вищої освіти до 

участі у всіх можливих формах та відповідних заходах, у тому числі й 

університетського рівня. 

Станом на сьогодні міжнародна діяльність на факультеті це ініціативи 

окремих викладачів, рідше – загальнокафедральні. Такі ініціативи вимагають 

істотних зусиль та часу, який зазвичай не вписується навіть у другу половину 

дня. Наприклад, заповнення аплікаційної форми чи написання мотиваційного 

листа, підготовка здобувача вищої освіти до співбесіди, тощо. Організація 

конференції чи спільної практики вимагає ще більших ресурсів, інколи й 

фінансових і це теж лягає на організаторів. Відтак, кожна ініціатива потребує 

розуміння та допомоги, у тому числі й з боку адміністрації, особливо така, що 

може бути корисною у контексті підготовки здобувачів вищої освіти. Для 

прикладу, тут перспективними виглядають спільні навчальні практики. У цьому 

контексті істотний потенціал має кафедра географії та методики її викладання. 

Кафедра історії України може це реалізовувати у контексті підготовки 

спеціальності 032 «Історія та археологія». Для студентів спеціальності 014 тепер 

такі можливості обмежені. 
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