
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Українсько-Польський науково-дослідний інститут 
Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 
 
 



Українсько-Польський науково-дослідний інститут 
(2008-2021 рр.) 

Був 
заснований у 
2008 році  

як Науково-
дослідний 
інститут 
полоністики 
(директор – 
д.і.н., проф. 
Євген Сінкевич, 
почесний 
професор 
Гуманістично-
Природничого 
університету ім. 
Яна Длугоша в 
Ченстохові) 
 



Українсько-Польський науково-дослідний інститут ЧНУ ім. Петра Могили  
 

Морозова Ольга Станіславівна  
(директорка  центру  від 1.09.2018) 

• Докторка історичних наук,  прфесорка 

•  членкиня Польського історіографічного товариства та Польського історичного товариства 
(відділення в Ченстохові), клубу абсолвентів Східної Літньої школи (Варшавський університет) 

•  зовнішня рецензентка польського наукового видання «Prace naukowe Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historycznie» 

• авторка більше ніж 100 наукових праць, зокрема 4 колективних монографій, 2 навчальних 
посібників у  провідних наукових виданнях України, Польщі, Чехії, Словаччини, Молдови тощо 

• активна учасниця міжнародних, республіканських, регіональних та вузівських наукових 
конференцій, з’їздів, симпозіумів 

• тема наукових інтересів – українсько-польські відносини, сучасна польська історіографія 

• має нагороди й відзнаки за досягнення на ґрунті досліджень на польську тематику: 

2012 - Диплом Східної літньої школи істориків (Варшава) 

2012 - Стипендіатка фонду Королеви Ядвіги при Ягеллонському університеті (Краків)  

2016 -  Стипендіатка Фундації ім. К. Скубішевського (Варшава) 

2019 – Диплом про закінчення курсів польської мови для викладачів при Університеті ім. 

Марії Склодовської – Кюрі (Люблін)  

2019 -  Учасниця українсько-польського проекту   «Інноваційний університет і лідерство.  

Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету»  (01.10 

.2019 – 31.10.2019, Варшава – Краків)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заступниця  к.і.н.,  

доцентка кафедри історії 

 Ольга Гайдай  

 

 



Наша мета:  
 

- розвиток українсько-польських 
наукових відносин 

- проведення спільних досліджень з 
актуальних проблем історії  

- організація конференцій, круглих 
столів, семінарів, лекцій тощо 

- видання наукової літератури з 
актуальних проблем спільної 
спадщини 

 



Члени інституції 
 

д.і.н., проф. Морозова Ольга Станіславівна (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили) 

к.і.н., доц. Гайдай Ольга Михайлівна (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили) 

д.і.н., проф. Маслак Володимир Іванович (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) 

д.і.н., проф. Циганенко Лілія Федорівна (Ізмаїльський державний гуманітарний університет) 

к.і.н. Зелінський Максим Вікторович (Херсонський державний університет) 

д-р ґаб., проф. Тадеуш Срогош (Гуманістично-Природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові) 

д-р ґаб., проф. Роман Дрозд (Слупський унівреистет) 

д-р ґаб., проф. Анджей Стройновський (Гуманістично-Природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові) 

д-р ґаб., проф. Адам Перлаковський (Ягеллонський університету) 

д-р ґаб., проф. Марек Міколайчик (Університет ім. Адама Міцкевича в Познані) 

д-р ґаб., проф. Марія Корибут-Марчин’як (Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині) 

д-р ґаб., проф. Александер Смолінський (Університет ім. Міколая Коперника в Торуні) 

д-р ґаб., проф. Станіслав Стемпєнь (Південно-Східний науковий інститут в Перемишлі, директор) 

д-р ґаб., проф. Богдан Гальчак (Слупський університет) 

д-р Томаш Матушак (Державний архів в Пйотркові-Трибунальському, директор) 

д-р Кароліна Студніцька-Мар’янчик (Гуманістично-Природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові) 

д-р Норберт Моравець (Гуманістично-Природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові) 

 



Співпраця Українсько-Польського науково-дослідного 
інституту з польськими науковими інституціями 
 Варшавський університет 

 Ягеллонський університет  

 Університет ім. Адама Міцкевича в Познані 

  Гуманістично-Природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові 

  Південно-Східний науковий інститут  в Перемишлі 

  Університет Міколая Коперника в Торуні 

  Поморська академія в Слупську 

  Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 

  Варминсько-Мазурський університет в Ольштині 

  Державний архів в Пйотркові-Трибунальському 

  Військова академія в Варшаві тощо. 

 



Співпраця з Генеральним консульством Республіки 
Польща в Одесі 



Діяльність Українсько-Польського науково-
дослідного інституту за 2018-2021 рр. 

• 10 грудня 2018 р. відбулася Міжнародна 
наукова дискусія в межах круглого столу на 
тему  «Україна-Польща: архіви, джерела, 
історія» 

• У заході брали участь українські й польські 
вчені (історики, архівісти, спеціалісти з 
міжнародних відносин, політологи тощо) 

• Співорганізаторами заходу виступили 
Державний архів у Пйотркові 
Трибунальському (Польща), Державний архів 
Миколаївської області.  

• На заході був присутній віце-консул 
Генерального консульства Республіки Польща 
в Одесі пан Себастьян Загданський. 

• Після дискусії у галереї університету відбулося 
відкриття виставки «Українські сліди на 
пйотрковській землі (за документами 
Державного архіву в Пйотркові 
Трибунальському)» 



Міжнародна наукова дискусія в межах 
круглого столу на тему  «Україна-Польща: 

архіви, джерела, історія» (10.12.2018) 



Відкриття виставки «Українські сліди на 
пйотрковській землі» (10.12.2018) 

 

• Виставка була підготовлена 
працівниками Державного 
архіву в Пйотркові –
Трибунальському (Польща)  

• Захід відкрив директор 
Державного архіву в 
Пйотркові-Трибунальському 
доктор Томаш Матушак 



Цикл лекцій доктора габілітованого, професора  
Марека Міколайчика  

(Університет ім.Адама Міцкевича, Познань)  
на тему «Народження й розвиток європейської 

інтеграції»  

(25-28 березня 2019 р. ) 



 
Презентація книг доктора габілітованого, 

професора  
Марека Міколайчика  

 



Міжнародна наукова конференція в Пстроконє (Польща) 
(29-30 квітня 2019 р., УПНДІ – співорганізатор) 



Міжнародна наукова конференція  
«1919 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя 

проголошення злуки УНР і ЗУНР» (7.06.2019) 
 

• У конференції взяло участь 39 
учасників з України, Польщі, Угорщини. 
Україна була представлена вченими з 
Миколаєва, Одеси, Києва, Черкас, 
Вінниці тощо. Польщу представляли 
науковці з Варшави, Кракова, 
Ченстохови, Познаня, Лодзя, Любліна, 
Пьотркова-Трибунальського. 
Угорщину представляв учений з м. 
Сегед 

• За результатами конференції видано 2 
чергові випуски наукового журналу 
«Історичний архів» 

 

 

 



Міжнародна наукова конференція  
«1919 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя 

проголошення злуки УНР і ЗУНР» (7.06.2019) 



Виставка „Боротьба і Муки. Польські громадяни під 
час II світової війни” (29 серпня 2019 р.) 

 

• Виставка підготовлена Ґданським 
Музеєм Другої Світової Війни у 
співпраці з Інститутом Польським у 
Києві і представлена завдяки зусиллям 
Генерального Консульства Республіки 
Польща в Одесі з нагоди вшанування 
80-ї річниці початку II світової війни. 

• Експозиція є розповіддю про польський 
досвід II світової війни, яка надає 
особливої ваги зображенню трагізму 
події й намагань повернути собі 
незалежну батьківщину. Її мета – 
наблизити нам образ польських 
громадян перед лицем переважаючої 
сили агресорів. 



Виставка „Боротьба і Муки. Польські громадяни під 
час II світової війни” 



Презентація книги „Жінки зі Львова”  
польської авторки Беати Кост  (06.11.19) 



 
 
 

Зустріч з представниками польських архівних установ -  
директором держархіву Пйотркува Трибунальського Томашем Матушаком  
й завідувачкою архіву Університету Яна Кохановського Ренатою Матушак 

з нагоди Дня працівників архівних установ України та 100-річчя державних архівів Республіки Польща  
(Миколаїв, 20.12.2019) 

    
 



Міжнародна наукова конференція  «Українсько-польські відносини: до 100-
річчя підписання угоди Пілсудський -Петлюра»  

4-7 червня 2020 р. 

 

Мета заходу: дослідження різних аспектів 

українсько-польських відносин, зокрема 

значення угоди Пілсудський –Петлюра для 

подальших стосунків України та Польщі. 

У заході взяло участь 29 осіб із України, 

Польщі, Угорщини.  

 

Результатом стало видання тез конференції і 

формування чергового номеру наукового 

журналу «Історичний архів». 

 

 

 



 

За результатами 
попередньої роботи 

видано 2 номери 
наукового журналу 
«Історичний архів» 

 (№20 – 2019,  

№21  - 2020) 
http://istarhiv.chdu.edu.ua/ 

 

http://istarhiv.chdu.edu.ua/
http://istarhiv.chdu.edu.ua/


 
 
 
 

Міжнародна наукова дискусія  
«Українсько-польські відносини та розвиток наукового 

діалогу» (25 березня 2021 р.) 
 

 В конференції взяло участь близько 50 учасників із 
України, Польщі, Угорщини.  

 До заходу долучилися представники Генерального 
консульства Республіки Польща в Одесі. 

 На зустрічі відбулася презентація книги докторки 
історичних наук, доцентки Ольги Морозової 
«Дослідження історії України першої половини ХХ 
ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, 
концепції, дискусії» (Миколаїв, 2020 р.).  

 
Посилання на захід: 
https://www.youtube.com/watch?v=_U98yPRr1mc 
 
https://chmnu.edu.ua/ukrayinsko-polski-vidnosini-j-rozvitok-naukovogo-
dialogu-u-chnu-vidbulas-mizhnarodna-naukova-diskusiya/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=_U98yPRr1mc&fbclid=IwAR0C46elSjfp-foUCMJMbGdK4VX6SS-JQjibdxaj7M5rFLjB7VHF8lJOB8g&h=AT02wS2LUEo4XGK_gBnAF-iAD9Sw4TnVREbw-LxI2vzUzE5JiPJW2mIdEWBdiOATFnMQOMx08o2z3m0kWFHKHGJTLsPVOBZH8-kPq65nbaiHqGd3_kpi6SrRZzbwotp8kQkn
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=_U98yPRr1mc&fbclid=IwAR0C46elSjfp-foUCMJMbGdK4VX6SS-JQjibdxaj7M5rFLjB7VHF8lJOB8g&h=AT02wS2LUEo4XGK_gBnAF-iAD9Sw4TnVREbw-LxI2vzUzE5JiPJW2mIdEWBdiOATFnMQOMx08o2z3m0kWFHKHGJTLsPVOBZH8-kPq65nbaiHqGd3_kpi6SrRZzbwotp8kQkn
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=_U98yPRr1mc&fbclid=IwAR0C46elSjfp-foUCMJMbGdK4VX6SS-JQjibdxaj7M5rFLjB7VHF8lJOB8g&h=AT02wS2LUEo4XGK_gBnAF-iAD9Sw4TnVREbw-LxI2vzUzE5JiPJW2mIdEWBdiOATFnMQOMx08o2z3m0kWFHKHGJTLsPVOBZH8-kPq65nbaiHqGd3_kpi6SrRZzbwotp8kQkn
https://chmnu.edu.ua/ukrayinsko-polski-vidnosini-j-rozvitok-naukovogo-dialogu-u-chnu-vidbulas-mizhnarodna-naukova-diskusiya/
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https://chmnu.edu.ua/ukrayinsko-polski-vidnosini-j-rozvitok-naukovogo-dialogu-u-chnu-vidbulas-mizhnarodna-naukova-diskusiya/


Видавнича діяльність 
Українсько-Польський науково-дослідний 

Інститут видає науковий журнал  

«Історичний архів. Наукові студії»  

(від 2021 р. – «Історичний архів. 

Archiwum historyczne. Historical archive»).  

 

Головна редакторка – д. і. н., доц. Ольга 

Морозова. 

 



 

 

Видання монографії Ольги Морозової  

«Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: 

напрямки, концепції, дискусії» (Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2020, 432 с.). 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Презентація книги Ольги Морозової 
«Історія України першої половини ХХ ст. в сучасній  
польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії».  
Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 432 с. 
25.03.2021 

 



Брифінг на тему польсько-української співпраці (02.07.2021) 
(учасники – Генеральний Консул Республіки Польща в Одесі пані  

Катажина Солек та директорка Українсько-Польського науково-дослідного інституту 
д.і.н., проф. Ольга Морозова) 



10 вересня 2021 р. – підписано Меморандум з 
Південно-Східним науковим інститутом в Перемишлі  



Відкриття виставки «Генерал Маріуш Заруський – 
провідник польської незалежності» 17 вересня 2021 р.  



Зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Литовської 
Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапiнасом та консулом 

Литовської Республіки в Миколаєві Сергієм Сибком 
(16 вересня 2021 р.)  



Підписання угоди з Природничо-Гуманістичним університетом ім. 
Яна Длугоша в Ченстохові та Польським історичним 

товариством (відділення в Ченстохові) 
07.10.21  



 
07.10.21 Керівництво Українсько-Польського науково-дослідного 

інституту, д.і.н., проф. Ольга Морозова та к.і.н., доц. Ольга Гайдай були 
урочисто прийняті в почесні члени Польського історичного товариства, 

філії у Ченстохові 

 




