
Наші магістранти мають гарні можливості для закордонних 

обмінів і стажувань 

 

Магістрантка спеціальності 032 Історія та археологія Тетяна Мошко стала 

учасницею XVII Східної зимової школи на базі Варшавського університету. Це 

щорічна міжнародна школа, котра збирає молодих науковців-гуманітаріїв і 

студентів із різних країн. Участь у школі відбувається на основі відбору подань 

(мотиваційний лист, проспект власного наукового дослідження). Запрошеним 

аплікантам надають грантову підтримку на відшкодування проїзду та інших 

витрат. Учасники школи слухають лекції від кращих польських дослідників, 

знайомляться з можливостями варшавських бібліотек, музеїв, наукових 

осередків. За ініціативою свого наукового керівника (професор Ігор Сердюк) 

Тетяна Мошко зібрала пакет необхідної документації та успішно пройшла 

конкурсний відбір. 

Цьогорічна програма тривала два тижні й 

була дуже насиченою. Кожного дня окрім 

лекцій відбувалися навчальні візити до 

музеїв, архівів, місць пам’яті. Навчання 

проводилося виключно польською мовою, 

тому було доволі важко. Але спілкування з 

носіями мови сприяло заохоченню до 

подальшого її вивчення. Ще важчим, як 

розповіла Тетяна Мошко, був вихід зі 

звичного університетського оточення та 

власної зони комфорту. Перебування в 

іншому, іноземному та іншомовному 

освітньому середовищі наперед здавалося 

страшним. Але сама Школа позбавила цих 

страхів. 

Спілкування зі студентами та професорами було доброзичливим. Кожен 

учасник мав презентували свій науковий доробок. Тетяна Мошко робила 

доповідь за тематикою свого магістерського дослідження й отримала чимало 

цінних порад від керівника своєї семінарської групи професора Хуберта 

Лашкевича та колег. Також це був перший досвід презентації та обговорення 

дослідження англійською мовою в іншомовному середовищі. 

Упродовж двох тижнів учасники Школи також встигли вивчити історичні 

куточки Варшави, відвідати найбільш знамениті музеї: Шопена, Варшавського 



повстання, Війська Польського, Національного музею Варшави. Під час виїзної 

екскурсії студенти ознайомилися з місцями пам’яті, що стосувалися 

Варшавської битви 1920 року. 

На завершальному етапі слухачі, котрі успішно виконали програму, отримали 

сертифікати. Утім, вони відображають тільки академічний досвід. Натомість 

участь у подібних заходах важлива й з точки зору розширення кола 

спілкування, вивчення закордонних освітніх і наукових практик, знайомства з 

закордонними інституціями. Досвід участі у процедурі конкурсного відбору 

теж цінний, він дає практичні навички написання мотиваційного листа та 

підготовки інших документів різними мовами. За допомогу на цьому етапі 

магістрантка та її науковий керівник висловлюють щиру вдячність працівницям 

відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, зокрема – Анастасії Момот. 

 


