Звіт про міжнародну діяльність кафедри всесвітньої історії
та методики викладання історії у 2020 році
1.

Договори та угоди, укладені в 2020 р.

Країна
партнер

Установа партнер

Тема
співробітництва

Республіка
Білорусь

Вітебський
державний
університет
імені
П.М.Машерова

Академічна
співпраця в галузі
освіти та наукових
досліджень

2.

Документ, в рамках
якого здійснюється
співробітництво,
термін його дії
Угода
№11/01-66/69
від 25.11.2020 р.,
на 5 років

Практичні результати
від співробітництва

Номер
договору

Проведення
конференції з
міжнародною участю
«Другі Полтавські
студентські наукові
читання зі всесвітньої
історії (присвячені 60літтю професора
Бориса Года)»

№11/0166/69

Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту.
Назва проекту

Організаціядонор
Бригамянгський
університет
(США, штат
Монтана)

Учасники проектної
групи
Лобода Д.О.,
Вільховий Ю.В.

Ілюстрований довідникпутівник релігійних
організацій області
«Релігійний атлас
Полтавщини. Протестантизм»

Бригамянгський
університет
(США, штат
Монтана)

Лобода Д.О.,
Вільховий Ю.В.

Ілюстрований довідникпутівник релігійних
організацій області
«Релігійний атлас
Полтавщини. Римокатолицизм, іслам,
національні, нові й
нетрадиційні релігії»

Бригамянгський
університет
(США, штат
Монтана)

Лобода Д.О.,
Вільховий Ю.В.

Ілюстрований довідникпутівник релігійних
організацій області
«Релігійний атлас
Полтавщини. Православ’я»

Результат
Укладено договір між ПОДА
та ПНПУ №23 на
фінансування проєкту
(проведено через
бухгалтерію університету).
Міжнародний партнер Університет імені Бригама
Янга надає інформаційноаналітичну та
консультативну підтримку,
розкриває зміст закордонних
зв'язків полтавських
конфесій зі США. До
друкарні подано макет
випуску.
Укладено договір між ПОДА
та
ПНПУ
№25
на
фінансування
проєкту
(проведено
через
бухгалтерію університету).
Міжнародний партнер Університет імені Бригама
Янга надає інформаційноаналітичну
та
консультативну підтримку,
розкриває зміст закордонних
зв'язків
полтавських
конфесій зі США. До
друкарні
подано
макет
випуску.
Укладено договір між ПОДА
та
ПНПУ
№24
на
фінансування
проєкту
(проведено
через
бухгалтерію університету).
Міжнародний партнер Університет імені Бригама
Янга надає інформаційноаналітичну
та
консультативну підтримку,
розкриває зміст закордонних
зв'язків
полтавських
конфесій зі США. До

Грант на реалізацію проєкту
соціальної дії «Осередку
соціальної солідарності
“PRO100НЕБА”» за підтримки
проєкту «Зміцнення між
секторальної співпраці для
соціальної згуртованості
(SC3)»
Грант на проведення
віртуальних локальних
тренінгів за програмою
«Активні громадяни»

3.

Лобода Д.О.

Культурний
відділ Посольства
Сполученого
Королівства
Великої Британії
та Північної
Ірландії в Україні
(Британська Рада)

Лобода Д.О.

Участь у міжнародному науковому/освітньому проєкті.
Назва проекту

«Learning in, for and as
democracy» – «Навчання про
демократію / задля демократії /
в умовах демократії»

4.

Європейський
Союз та
Британська Рада
в Україні

друкарні
подано
макет
випуску.
Отримано фінансування
(проведено через
бухгалтерію університету) та
облаштовано осередок
соціальної солідарності
“PRO100НЕБА” на території
кампусу (галявина заднього
двору між корпусами №1 і
№2)
Отримано фінансування
(проведено через
бухгалтерію університету),
розроблено і затверджено
план тренінгів - початок у
лютому 2021 р.

Країна(ни)партнер(ри)
Данія

Учасники від кафедри
Лобода Д.О.

Опис діяльності за проектом
(до 20 слів)
Проєкт між ПНПУ імені
В.Г.Короленка та данським
університетом міста Орхус.
Проєкт здійснюється за
підтримки Данської
Гельсінської спілки з прав
людини. Спрямований на
покращення обізнаності
молоді про основні
демократичні цінності, такі
як культурне різноманіття,
права людини та гендерна
рівність, відповідно до
Цілей сталого розвитку
ООН.

Інформація про закордонні стажування.
ПІБ особи, яка пройшла
стажування

Країна
стажування

Тема стажування

Термін
стажування

Лобода Д.О.

Польща

«Едукація та індивідуалізація в
закладах освіти» (Wyższa
Szkoła Techniczna w
Katowicach)

25.06. –
04.10.2020

Документ, що
засвідчує
результати
стажування
Сертифікат
№28/10/2020

Інформація про закордонні відрядження.
ПІБ особи, яка
Країна та організація, куди
Термін
Мета відрядження
перебувала у
здійснено відрядження
відрядження
відрядженні
6.
Отримання мовного сертифікату міжнародного зразка (IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE,
TOFIC).
ПІБ особи, яка отримала сертифікат
Назва іспиту
Рівень
5.

7.

Членство в іноземних організаціях (за профілем кафедри).
Назва організації
ПІБ учасника
-

8.

Інші види міжнародної співпраці.

Участь у семінарах, симпозіумах, форумах, конференціях тощо:
• International Scientific Conference “The role of information and technology in the
construction of the post-coronavirus world” (28-29 вересня, Катовіце, Республіка Польща);
• Scientific and Methodical Seminar “Theory and Practice of Individualized Learning”
(1 жовтня 2020 року, Ополє, Республіка Польща).

