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Викладачі кафедри 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 надавали ґрантову 

підтримку досліджень Ю. Волошина та І. Сердюка. 

Кафедра історії України 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 усноісторичних досліджень Саскачеванського університету 

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

«Asociace pro mezynarodni otazki». 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). 

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). Сьогодні Ю. Волошин є членом редакційної колегії 

польського міжнародного рецензованого наукового журналу: «Pzeszłość 

demograficzna Polski». 

Викладачі кафедри мають плідний досвід співпраці з історичним порталом 

Historians.in.ua, Центром вивчення влади та культури в Європі Університету 

Санкт-Ґаллена (Швейцарія) та Представництвом Фонду Гайнріха Бьолля. У 

кооперації з цими інституціями Центром історико-антропологічних досліджень 

організовано ряд представницьких заходів, зокрема: Міжнародну наукову 

конференцію «Суспільство Гетьманщини та Російська імперія», Міжнародну 

наукову конференцію «Родина і домогосподарство в Центрально-Східній Європі 

ранньомодерного часу (джерела, методологія, міждисциплінарні дослідження)», 

http://www.amo.cz/
http://www.ncn.gov.pl/
https://wnus.edu.pl/pdp/pl/page/1457673902
https://wnus.edu.pl/pdp/pl/page/1457673902
http://www.historians.in.ua/index.php/en
http://pnpu.edu.ua/news/na-kafedri-istoriji-ukrajiny-provely-mizhnarodnu-naukovu-konferenciju-suspiljstvo-ghetjmanshhyny-ta-rosijsjka-imperija.html
http://pnpu.edu.ua/news/vidbuvsja-mizhnarodnyj-naukovyj-seminar-rodyna-ta-domoghospodarstvo-v-centraljno-skhidnij-jevropi-rannjomodernogho-chasu.html
http://pnpu.edu.ua/news/vidbuvsja-mizhnarodnyj-naukovyj-seminar-rodyna-ta-domoghospodarstvo-v-centraljno-skhidnij-jevropi-rannjomodernogho-chasu.html


Міжнародний методологічний семінар «Кліометрія та історія родини в 

Центрально-Східній Європі ранньомодерного часу», серію наукових заходів 

«Історія. Гендер. Сексуальність. Полтава».  

Набирає обертів міжнародна співпраця у сфері археологічних досліджень. 

Асистент кафедри Р. Луговий та доцент О. Коваленко були організаторами 

Третього Міжнародного керамолого-археологічного практикуму в Опішному, у 

контексті якого відбувалася археологічна практика студентів 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. 

Міжнародна робота також відбувається у площині організації зустрічей 

студентів та викладачів ПНПУ із закордонними науковцями. Найбільш 

резонансним у цьому контексті був візит лауреата Шевченківської премії, 

директора Українського наукового інституту Гарвардського університету 

професора Сергія Плохія. 

До міжнародної діяльності залучаються й молоді вчені. Аспірантки 

кафедри історії України Т. Дудка, А. Момот, Ю. Безсмертна були учасниками 

літніх шкіл із історичної демографії в Румунії та Нідерландах. Магістранти 

кафедри історії України є переможцями конкурсу Стипендіальних програм 

уряду Республіки Польща для молодих науковців (Program Stypendialny Rządu 

RP dla Młodych Naukowców) та постійними учасниками стажувань 

зорганізованих Студіумом Східної Європи Варшавського університету (Studium 

Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), зокрема у рамках ХV, ХVІ та 

ХVІІ Східної зимової школи Варшавського Університету (2018, 2019, 2020 рр.). 

Різні форми міжнародної співпраці дозволяють знайомитися із сучасними 

науковими досягненнями та викладацьким досвідом закордонних колег. Цей 

досвід сприяє фаховому зростанню викладачів кафедри та враховується при 

удосконаленні кафедральних освітніх програм «032 Історія та археологія» усіх 

освітніх рівнів. 

http://pnpu.edu.ua/news/u-pnpu-vidbuvsja-mizhnarodnyj-seminar-kliometrija-ta-istorija-rodyny-v-centraljno-skhidnij-jevropi-rannjomodernogho-chasu.html
http://pnpu.edu.ua/news/u-pnpu-vidbuvsja-mizhnarodnyj-seminar-kliometrija-ta-istorija-rodyny-v-centraljno-skhidnij-jevropi-rannjomodernogho-chasu.html
http://pnpu.edu.ua/news/v-universyteti-vidbulasja-nyzka-zakhodiv-mizhdyscyplinarnogho-proektu-istorija-ghender-seksualjnistj-poltava.html
https://kolo.news/category/suspilstvo/15063?fbclid=IwAR3l7XS3eiNgl8eoB4oGTret0rZF4W741xArzSkxUAjZwaDexWqfRlZwWfg
http://pnpu.edu.ua/news/universytet-vidvidav-gharvardsjkyj-istoryk-profesor-serghij-plokhij.html
http://pnpu.edu.ua/news/universytet-vidvidav-gharvardsjkyj-istoryk-profesor-serghij-plokhij.html
http://pnpu.edu.ua/news/universytet-vidvidav-gharvardsjkyj-istoryk-profesor-serghij-plokhij.html
http://pnpu.edu.ua/news/magistrantka-fakultetu-istori%d1%97-ta-geografi%d1%97-tetyana-moshko-uchasniczya-mizhnarodno%d1%97-naukovo%d1%97-shkoli-pri-varshavskomu-universiteti.html

	C:\Users\Oles\Desktop\Міжнародна робота кафедри історії України.docx

