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1. ВСТУП

Дослідження “Українські та кримськотатарські студії у світі”, проведене в
липні-серпні 2021 року, є спробою висвітлити основні напрямки діяльності,
описати й категоризувати українські та кримськотатарські студії1 в університетах
і інших академічних установах світу на основі інформації, яку інституції
поширюють про себе в мережі. Нас цікавить, де і як відбувається творення й
поширення академічного знання про Україну, українців і кримських татар. Отож
основний фокус цього дослідження – навчальні та дослідницькі програми з
українських і кримськотатарських студій у закладах вищої освіти чи інших
академічних установах. Проте ми також згадаємо асоціації українських студій
(які видають тематичні журнали, організовують конференції, підтримують
науковців тощо) та деякі позаакадемічні ініціативи (як-от неформальні розмовні
клуби з української мови). Це дослідження не є кількісно репрезентативним, але
дає змогу побачити різноманіття тематичних напрямків і форматів українських і
кримськотатарських студій у різних країнах світу, а також інші особливості їхньої
діяльності (про обмеження дослідження детальніше в наступному розділі).

Установи й організації, представлені в цьому звіті, провадять освітню й наукову
діяльність у різноманітних напрямках: економіка, історія, культура, міжнародні
відносини, література, мова, політика. Найпопулярнішим напрямком серед
українських студій, що увійшли до нашого переліку, є мовні студії. Зазначимо,
що це не обов'язково означає, що українська мова у світовій академії є
популярнішою галуззю за, до прикладу, українські політичні студії: мовні студії в
закордонних університетах – це часто не окремі навчальні програми, а
додаткові або вибіркові курси для студентів різних гуманітарних спеціальностей
(тобто менш масштабні чи впливові проєкти, ніж окремі бакалаврські або
магістерські програми, кількість яких значно менша).

Найчисленнішими в нашому переліку є українські студії в Канаді, США,
Німеччині – країнах, де також одні з найбільших у світі українські діаспори.
Однак навряд чисельність українського населення в країні є єдиним фактором
поширення там українських студій (до прикладу, у Білорусі, Молдові чи Росії,
попри численні українські діаспори, важко знайти активні українознавчі
інституції). Водночас США, Канада, Німеччина як країни “глобальної півночі”
домінують у відтворенні (академічного) знання у світі2, а відтак ще одним
фактором може бути більший доступ до економічних та інших ресурсів наукової
спільноти загалом та українознавчої зокрема.

Якщо в певному університеті немає ані українських/кримськотатарських студій
як окремої програми, ані вивчення української/кримськотатарської історії,

2 Див., наприклад, Demeter, Márton. (2019). The World-Systemic Dynamics of Knowledge
Production: The Distribution of Transnational Academic Capital in the Social Sciences (читати
онлайн).

1 Терміни “українські студії”, “українознавство” та “україністика” вживаються у цьому дослідженні
як синонімічні.

http://real.mtak.hu/99815/1/Demeter%20Journal%20of%20World%20Systems%20Research%20The%20World%20Systemic%20dynamics%20of%20knowledge%20production.pdf


культури чи мови в межах іншого напрямку (наприклад, східноєвропейських чи
слов'янських студій), це не означає, що в цьому закладі Україну чи кримських
татар не вивчають взагалі. На сайтах багатьох університетів можна знайти
інформацію про окремі події (як-от лекції українських вчених чи покази фільмів
кримськотатарських режисерів) або окремі (короткотривалі) дослідницькі
проєкти3 з цієї тематики. Однак подібні заходи залишаються поза фокусом цього
дослідження – тут нас цікавлять передусім довготривалі/регулярні навчальні
або дослідницькі програми.

Окрім формування бази даних осередків українських і кримськотатарських
студій за межами України, ми також окреслюємо перспективи й можливості
подальших досліджень, які допоможуть глибше проаналізувати специфіку
студій у різних країнах, їхні можливості та труднощі.

3 Наприклад, проєкт Каунаського технологічного університету “ORNATEX”.

https://en.ktu.edu/projects/ornamentation-of-west-ukrainian-and-lithuanian-folk-textile-universal-and-unique-parameters-ornatex/


2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдання цього дослідження є переважно описове, тобто полягає в тому, щоби
зібрати якомога більше інформації про різноманітні навчальні та дослідницькі
програми, де відбувається академічне вивчення українських і
кримськотатарських студій, а також класифікувати їх за напрямками та
форматами. Зібрані дані будуть основою для подальших, більш аналітичних,
досліджень. Цей розділ звіту присвячено способам збору даних та
методологічним обмеженням дослідження.

Збір даних. Початково здійснювався онлайн-пошук (переважно англійською
мовою4) за ключовими термінами (“українські студії”, “східноєвропейські студії”,
“слов'янські студії”, “кримськотатарські студії”, “близькосхідні студії” тощо) та
назвами країн5. Далі для країн, які не були достатньо репрезентованими за
результатами першого етапу пошуку, ми шукали навчальні програми та окремі
курси з українських і кримськотатарських студій на офіційних сайтах усіх
університетів певної країни, які увійшли до світового рейтингу QS World
University Rankings6 (окрім спеціалізованих технічних навчальних закладів). В
окремих випадках, коли інформація на сайті університету, факультету чи іншого
відділу не давала змоги переконатися в актуальності навчальної програми на
сьогодні (наприклад, не було розміщено силабусу за останній академічний рік),
ми отримували додаткову інформацію через листування з представниками
установи. Також для пошуку програм з українських студій використовувалися
онлайн-ресурси, які агрегують дані про академічні стипендії і гранти7.

Обмеження дослідження. Важливо розуміти, що це дослідження не є кількісно
репрезентативним, тобто співвідношення кількості студій між країнами,
представленими в цьому звіті, навряд відповідає їх реальному співвідношенню.
Натомість наше дослідження дає змогу побачити різноманіття тематичних
напрямків і форматів українських і кримськотатарських студій у різних країнах
світу. Одне з упереджень (biases) дослідження випливає з мовних компетенцій
дослідниці: пошук здійснювався переважно англійською мовою, а відтак до
вибірки могли не потрапити українські і кримськотатарські студії в університетах,
де не відбувається викладання англійською мовою. Отож таку відмінну
репрезентацію в нашому звіті, до прикладу, українських студій у США і Франції
могли зумовити різні фактори (які ми не можемо якісно проаналізувати в цьому

7 Наприклад, armacad.info
6 topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022

5 До прикладу, “Crimean Tatar studies Turkey”, “courses in Crimean Tatar studies”, “Ukrainian studies
Australia”, “Eastern European studies Italy”, “Slavic studies Canada”, “Slavonic studies UK” тощо. У
різних англомовних традиціях використовують різні терміни для позначення слов'янських студій
- “Slavonic studies”, “Slavic studies”, “Slavistics”; ми також використовували усі три терміни під час
онлайн-пошуку.

4 Такі освітні чи дослідницькі програми часто орієнтовані на іноземних студентів і міжнародну
наукову спільноту, тому пошук англійською мовою здійснювався системно по кожній країні. Але
також як мови пошуку (в мережі або на сайтах окремих університетів) використовувалися
українська, російська, польська і французька.

https://armacad.info/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022


дослідженні): можливо, у Штатах справді вдесятеро більше українознавчих
ініціатив, а, можливо, українські студії у французьких університетах існують
лише на франкомовних програмах, які не надто дбають про наповнення чи
переклад своїх сайтів.

Іншим проблемним моментом у репрезентації студій у цьому дослідженні є
категорія “академічні напрямки”, за якою ми класифікували всі навчальні та
дослідницькі програми (див. додаток). З одного боку, для нас є важливою
інформація про різноманіття напрямків роботи університетів і дослідницьких
центрів (історичні, культурні, літературні, мовні, політичні тощо); з іншого –
українські студії в університетах світу (окрім, мабуть, деяких суто мовних курсів)
часто є міждисциплінарними й поєднують низку напрямків, серед яких важко
виділити один головний. Подальші дослідження можуть фокусуватися на
детальному аналізі освітніх програм, що дасть змогу глибше зрозуміти, які
знання та уявлення про Україну отримують учасники освітнього процесу.

Ще однією проблемною категорією з погляду репрезентативності є категорія
масштабу, від якої ми вирішили тут відмовитися з таких міркувань. По-перше,
важко визначити, за якими саме кількісними показниками варто оцінювати
масштабність діяльності певної інституції (особливо для організацій, що мають
декілька напрямків діяльності): кількість студентів, кількість викладачів чи
працівників, кількість опублікованих статей чи проведених конференцій, обсяги
фінансування тощо. По-друге, такі показники як кількість викладачів або
публікацій мало говорять про якість викладання чи надрукованих текстів, тобто
те, наскільки ефективно поширюються певні знання. Такі “сухі” цифри без
додаткового аналізу можуть створити хибне враження про потенціал окремих
інституцій. По-третє, коли йдеться про окремий українознавчий курс чи курси
української мови, в одних випадках вони доступні лише для студентства певної
навчальної програми чи факультету, тоді як в інших їх можуть обирати студенти
всього університету чи навіть інших навчальних закладів (як-от у Фінляндії), і
відтак доступна інформація не дає змоги оцінити, скільки студентів щороку
вивчають певний курс.

Варто також зважати на те, що в багатьох згаданих тут університетах курси
здебільшого є вибірковими, а пропозиція курсів може змінюватися з року в рік
(зокрема через мобільність викладачів). Це означає, що інформація про деякі
студії може бути вже неактуальною за рік чи декілька років. Водночас у багатьох
університетах і навіть країнах, що не увійшли до нашого переліку, були курси,
кафедри, інститути чи центри українських або кримськотатарських студій, які
лише нещодавно припинили своє існування. Причини останнього також можуть
бути у фокусі подальших досліджень.



3. УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ У СВІТІ

Цей розділ містить основну інформацію про українські студії у світі –
освітньо-наукові установи, асоціації та деякі інші ініціативи, що створюють і
поширюють знання про Україну. Джерелами інформації є переважно офіційні
онлайн-сторінки університетів, дослідницьких центрів та інших установ8.

Асоціації українських студій

У багатьох країнах світу є асоціації українських студій, що належать до
материнської організації – Міжнародної асоціації українських студій
(україністів)9. Асоціації національного рівня покликані сприяти розвитку
освітньої й дослідницької діяльності з українських студій у певній країні. Такі
організації зазвичай видають наукові журнали, проводять конференції та інші
події, надають гранти на дослідження з українських студій чи переклади праць
українських авторів, сприяють співпраці між науковцями й установами тощо. За
інформацією на сайті міжнародної асоціації, національні асоціації українських
студій існують, окрім України, ще в понад тридцяти країнах світу10. Щоправда,
про національні асоціації українських студій у певних країнах на сайті
міжнародної асоціації часто немає актуальної інформації (або її взагалі важко
знайти в мережі)11. У цьому дослідженні ми не намагалися дізнатися більше –
наприклад, через листування з представниками національних асоціацій, як у
випадку з деякими університетами – про їхню актуальну діяльність. Хоча
асоціації українських студій залишаються поза основним фокусом цього проєкту
(як ініціативи, що переважно не займаються регулярною освітньою чи
дослідницькою діяльністю, а радше сприяють розвитку співпраці між такими
установами), ми коротко згадуємо про них тут як про важливих акторів у
науковій спільноті. Актуальний стан асоціацій українських студій у світі має
стати предметом подальших досліджень.

Українські студії у вищих навчальних закладах

У цьому підрозділі ми розповідаємо про українські студії в 15 країнах, теми й
формати, які вони пропонують, та інші аспекти їхньої діяльності (історія
заснування, джерела фінансування тощо). Інформацію наведено за країнами в
алфавітному порядку (порядок розташування в межах кожної країни не
позначає рівень важливості чи масштабності діяльності студій).

11 У додатку, поряд з університетами й дослідницькими центрами, де вивчають українські студії,
можна також знайти основну інформацію й контакти тих національних асоціацій українських
студій, які сьогодні ведуть активну діяльність (судячи з наповнення їхніх офіційних сайтів і
активних сторінок у соціальних мережах).

10 Австралія, Австрія, Англія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Ізраїль, Італія, Канада, Китай, Латвія,
Литва, Республіка Македонія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія,
Румунія, Сербія, Чорногорія, Словаччина, США, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія,  Швеція,
Швейцарія, Японія.

9 Сайт асоціації.

8 Основну інформацію про українські студії у кожній країні (установи, напрямки, формати) див. у
додатках.

http://www.mau-nau.org.ua/index.htm


Австралія

В Австралії українські (мовні) студії вивчають в Університеті Монаша
(Мельбурн, Вікторія). Студенти бакалаврських програм можуть обирати курси12

з української мови від початкового до високого рівня. Хоча основний фокус
курсу “Українські студії” на мовних навичках, студентам також обіцяють знання
про українську літературу, культуру, історію та політичне життя. З 1983 до 2020
року в Університеті Монаша була також окрема навчальна програма з
українських студій (з 2004 року – Центр українських студій ім. Миколи Зерова),
яка припинила своє існування у зв'язку з пандемією. Однак у червні 2021 року
на сайті університету з'явилося повідомлення13 про створення наукової посади з
українських студій у Школі історичних та філософських студій (спільно з
Українською громадою Вікторії).

Австрія

В Інституті славістики Ґрацького університету імені Карла і Франца
українську мову вивчають у межах бакалаврської програми “Слов'янські мови,
літератури й культури”. Також українську мову вивчають в Інституті славістики
Віденського університету. Тут студенти-бакалаври, магістри й докторанти
можуть обрати українські студії основним напрямком свого навчання та вивчати
не лише мову, а й літературу та культуру України.

Інший вищий навчальний заклад у Відні, Центрально-Європейський
університет, пропонує студентам різних магістерських програм курс14

“Політекономія реформ” (англ. The Political Economy of Reforms), де, окрім інших
тем, пов'язаних із посткомуністичними трансформаціями в різних країнах,
вивчають реформи в Україні, зокрема після Революції гідності.

Італія

У Болонському університеті в межах курсу15 “Історія Східної Європи,
націєтворення та захист меншин” (англ. History of Eastern Europe, Nation-Building
and Protection of Minorities) вивчають тему пострадянської України, зокрема
війну з Росією та пропаганду.

Литва

15 Про курс “Історія Східної Європи...” на сайті університету.
14 Про курс “Політекономія реформ” на сайті університету.

13 Новина “Оголошення партнерства з Асоціацією українців у Вікторії” на сайті Університету
Монаша. Також про це можна прочитати українською мовою на сайті української громади
Вікторії.

12 Про курс “Українські студії” на сайті університету.

https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue/course-unit/2021/424703
https://courses.ceu.edu/courses/2021-2022/political-economy-reforms
https://arts.unimelb.edu.au/news/past-news/announcement-of-partnership-with-the-association-of-ukrainians-in-victoria
https://auv.org.au/ukrainian-studies-in-victoria-new-developments/
https://www3.monash.edu/pubs/2019handbooks/aos/ukrainian-studies/index.html


У Вільнюському університеті є магістерська програма “Східноєвропейські та
російські студії”16, студенти якої можуть обрати курс “Білоруські та українські
студії”, а також узяти участь у навчальних поїздках до України.

Канада

Канадський інститут українських студій (CIUS) в Університеті Альберти
має на меті “виробництво, збереження й розповсюдження експертних знань про
Україну й українців у Канаді та у всьому світі”17. Діяльність інституту, що
фінансується з його благодійних фондів та дослідницьких грантів, включає
декілька програм із гуманітарних та соціальних наук. З 2012 року в інституті
функціонує заснована Володимиром Кравченком програма досліджень сучасної
України (англ. Contemporary Ukraine Studies program). Тут досліджують
соціально-економічні процеси в сучасній Україні, історичну пам'ять, релігію й
церкву в радянській Україні, українсько-російські стосунки та інші теми18. Ще
один проєкт інституту – Консорціум досліджень та освіти про Голодомор (англ.
The Holodomor Research and Education Consortium) – займається
дослідженнями Голодомору 1932-33 років і пов'язаних тем, а також проводить
освітні події, розробляє навчальні матеріали та консультує адміністрації й
викладачів шкіл щодо викладання теми Голодомору19. При Інституті українських
студій також функціонують Центр українських історичних досліджень ім. Петра
Яцика (англ. The Peter Jacyk Centre for Ukrainian Historical Research)20 та
Програма з української літератури ім. Данила Гусара-Струка (англ. Danylo Husar
Struk Programme in Ukrainian Literature)21. Освітній центр української мови (англ.
Ukrainian Language Education Centre) інституту розробляє різноманітні
навчальні ресурси для вчителів і учнів22.

Центр українських канадських студій у Манітобському університеті щороку
пропонує студентам декілька курсів із різних галузей українознавства. У
2020-2021 навчальному році це були два курси: з історії та економіки України23.
Також центр розвиває “серію безплатних коротких онлайн-курсів доступних для
будь-кого, у будь-який час та будь-де”24. Нині на сайті доступний один такий курс
– про українсько-канадський фольклор.

У Саскачеванському університеті (USask) студенти можуть обирати
українознавчі курси з різних напрямків: антропологічні, історичні, культурні,

24 Про безкоштовні онлайн-курси на сайті центру.
23 Про курси на сайті центру.
22 Про освітній центр української мови.
21 Сторінка програми.
20 Сторінка центру на сайті університету.
19 Сайт консорціуму.
18 Про програму на сайті університету.
17 Про інститут на сайті університету.
16 Сторінка магістерської програми на сайті університету.

https://umanitoba.ca/faculties/arts/departments/ukrainian_canadian_studies/courses/3245.html
https://umanitoba.ca/faculties/arts/departments/ukrainian_canadian_studies/courses/4418.html
https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/centres-and-programs/ulec/about/index.html
http://sites.utoronto.ca/elul/Struk-mem/#:~:text=The%20primary%20aim%20of%20the,writing%2C%20translating%20and%20other%20activities
https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/centres-and-programs/jacyk-centre/index.html
https://holodomor.ca/about-us/
https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/centres-and-programs/cusp/about-cusp/index.html
https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/about/index.html
https://www.vu.lt/en/studies/master-studies/eastern-european-and-russian-studies#programme-structure


мовні студії25. За умови отримання достатньої кількості кредитів, українські
студії можуть бути другою спеціальністю (minor) на додачу до основної (major).

Німеччина

В Інституті слов'янських студій Гайдельберзького університету
Рупрехта-Карла українську історію, культуру, мову й літературу вивчають на
двох програмах: бакалавраті зі східно- та центральноєвропейських студій26 і
магістратурі зі слов'янських і східноєвропейських студій27.

Український вільний університет (УВУ) у Мюнхені, заснований 1921 року, є
(за інформацією із сайту університету) “єдиним у світі вищим навчальним
закладом поза межами України з українською мовою навчання”28, хоча там
також навчаються німецькою й англійською мовами. Університет пропонує
навчання на трьох факультетах: державних та економічних наук,
філософському факультеті та факультеті україністики, а також можливість
здобути ступінь магістра або доктора. На факультеті україністики УВУ вивчають
українську мову та літературу, історію України, історію української культури.
Університет не отримує державного фінансування та існує переважно за
підтримки заснованої понад сорок років тому Фундації Українського Вільного
Університету в Нью-Йорку29, яка, зокрема, надає фінансову допомогу студентам
навчального закладу30.

У Європейському університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері студенти
можуть обирати курси англійською мовою про урбаністичні й міграційні процеси
в Україні від факультету соціальних і культурних студій31. Також спільно з
Асоціацією українських студій Німеччини університет із 2016 року розвиває
проєкт Ukraine Calling. Cross-Sectoral Capacity Building32, який сприяє співпраці
дослідницьких і активістських організацій з України, Білорусі, Франції, Польщі й
Німеччини.

У Лейпцизькому університеті студенти бакалаврської й магістерської
програми “Слов'янські студії”33 можуть обрати курс з української мови, а також
відвідувати неформальний розмовний клуб.

Польща

33 Сторінка Інституту слов'янських студій.
32 Про проєкт на сайті університету.
31 Інформація про курси доступна на сторінці викладачки Оксани Міхеєвої.
30 Про стипендії на сайті університету.
29 Про Фундацію УВУ
28 "Загальна інформація" на сайті університету.
27 Про магістерську програму на сайті університету.
26 Про бакалаврську програму на сайті університету.
25 Про українські студії на сайті університету.

https://www.philol.uni-leipzig.de/institut-fuer-slavistik/
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/projekte/ukrainecalling/index.html
https://www.kuwi.europa-uni.de/en/studium/master/es/MES-Team/Gastdozierende-im-Sommersemester-2021/Oksana-Mikheieva/index.html
https://www.ufu-muenchen.de/uk/education/scholarships
https://www.ufu-muenchen.de/uk/support/our-donors
https://www.ufu-muenchen.de/uk/university
https://www.uni-heidelberg.de/en/study/all-subjects/slavic-and-eastern-european-studies
https://www.uni-heidelberg.de/de/studium/alle-studienfaecher/osteuropa-und-ostmitteleuropastudien
https://programs.usask.ca/arts-and-science/ukrainian-studies/index.php#Requirements18creditunits


Кафедра україністики Варшавського університету34 пропонує бакалаврську,
магістерську й аспірантську програми з україністики з поглибленим вивченням
другої мови на вибір студентів – англійської або російської. Хоча фокус
навчальних програм тут на українській мові, студенти також вивчають
українську історію, культуру, літературу, репрезентацію України в медіа тощо.
Кафедра є “найстарішим центром україністичних досліджень у Польщі та
Західній Європі”.

В Інституті східнослов'янських мов Ягеллонського університету35 діють
бакалаврська й магістерська програми “Українська філологія з вивченням
російської мови”, де студенти вивчають історію української мови й літератури,
академічне письмо, переклад.

Сполучене Королівство

В Англії поширенням знання про Україну займається Український інститут у
Лондоні36 заснований 1979 року Йосифом Сліпим. Інститут функціонує як
благодійна організація та організовує лекції, дискусії, кінопокази й інші події,
присвячені різним пов'язаним з Україною темам. Основні тематичні напрямки
організації – українська культура й література. Серед тем цьогорічних освітніх
подій “Сучасна література східної України”, “Український авангард”, “Український
модернізм і фемінізм”, “Майбутнє Донбасу”, “Крим: сім років анексії”, “Дебора
Фоґель: поезія на їдиш зі Львова”37. Разом із партнерськими організаціями
Український інститут організовує фестивалі української музики й кіно в
Лондоні38, а також літературні заходи, як-от щомісячні зустрічі книжкового клубу,
онлайн-курс з української літератури, конкурс перекладів української прози й
поезії англійською тощо39. Інститут також пропонує курси української мови
різних рівнів і форматів40.

У Школі слов'янських і східноєвропейських студій (SSEES) в
Університетському коледжі Лондона (UCL) можна навчатися на бакалавраті з
українських та східноєвропейських студій41. Студенти програми вивчають
українську мову, літературу, історію й культуру. SSEES також пропонує
30-тижневі курси української мови різних рівнів для всіх охочих42.

Українські студії Кембриджа – це академічний центр із фокусом на українській
культурі та літературі43. Центр пропонує низку курсів з українських студій для

43 Сайт Українських студій Кембриджа.
42 Про короткі курси української на сайті університету.
41 Сторінка бакалаврської програми на сайті університету.
40 Про курси української мови на сайті інституту.
39 Про літературні проєкти на сайті інституту.
38 Про культурні проєкти на сайті інституту.
37 Усі події інституту можна подивитися тут.
36 Сайт Українського інституту в Лондоні.
35 Сторінка Інституту східнослов'янських мов.
34 Сторінка кафедри.

https://www.mmll.cam.ac.uk/ukrainian
https://www.ucl.ac.uk/ssees/evening-courses/ukrainian
https://www.ucl.ac.uk/ssees/prospective-students/undergraduate/ukrainian-east-european-studies-ba
https://ukrainianinstitute.org.uk/language-school/#courses
https://ukrainianinstitute.org.uk/category/projects/literatura/
https://ukrainianinstitute.org.uk/category/projects/kultura/
https://ukrainianinstitute.org.uk/all-past-events/
https://ukrainianinstitute.org.uk/
https://ifw.filg.uj.edu.pl/en_GB/nowa-strona-glowna
http://ukraina.uw.edu.pl/node/44


студентів-бакалаврів і магістрів44, організовує публічні лекції, конференції,
виставки, щорічний фестиваль українського кіно. Тут також можна записатися
на сертифікований курс з української мови будь-якого рівня45.

Сполучені Штати Америки

Український науковий інститут Гарвардського університету (HURI),
заснований 1973 року, організовує регулярні лекції й семінари з українських
студій, видає науковий журнал “Українські студії Гарварду” й різноманітні
монографії, проводить міжнародні конференції, а також пропонує наукове
стажування дослідникам з усього світу. З 2001 року інститут відвідали понад 160
науковців, які проводили українознавчі дослідження з історії, культурології,
соціології, філології, літературознавства тощо46. HURI надає декілька видів
стипендій на стажування тривалістю від трьох до восьми місяців для науковців,
які мають ступінь із гуманітарних чи соціальних наук47. HURI також проводить
щорічну літню школу48, учасники якої протягом семи тижнів слухають три
гарвардські академічні курси з україністики та беруть участь в інших подіях,
частина яких відкриті для широкої громадськості. Один з останніх масштабних
проєктів HURI – інтерактивний атлас України “МАПА” (англ. MAPA)49, який
охоплює як процеси й феномени сучасної України (мови, релігії, революції,
декомунізація, збройний конфлікт тощо), так і минулих століть (наприклад,
Голодомор).

В Інституті Гаррімана в Колумбійському університеті в Нью-Йорку студенти
магістерської програми “Регіональні студії: Росія, Євразія та Східна Європа”
(MARS-REERS)50 мають великий вибір курсів з українських студій:
“Пострадянське кіно”, “Революційна Україна 1917-2017”,
“Українсько-американська спільнота Нью-Йорка”, “Український націоналізм
1929-1959”, “Військові та інформаційні операції Росії в Україні та інших
державах”, “Системна корупція в пострадянських суспільствах”, “Зовнішня
політика України”, “Українська мова через літературу, медії й політику”. Також у
Колумбійському університеті є кафедра слов'янських мов51, де вивчають
українську мову й літературу.

Центр російських, східноєвропейських та євразійських студій у
Піттсбурзькому університеті пропонує курси з українських історичних,
літературних, мовних та інших студій. Окрім української мови різних рівнів,

51 Сторінка кафедри слов'янських мов.
50 Про магістерську програму на сайті інституту.
49 Сайт проєкту.
48 Про літню школу на сайті інституту.
47 Про дослідницькі стипендії на сайті інституту
46 Про інститут.
45 Про курси української на сайті Кембриджського університету.

44 До прикладу, “Історія і культура ранньої Русі”, “Вступ до української мови, літератури і
культури”, “Українська література і кіно двадцятого століття”. Актуальний перелік курсів і
воркшопів можна подивитися тут.

https://slavic.columbia.edu/
https://harriman.columbia.edu/study/mars-reers-program/
https://gis.huri.harvard.edu/
https://huri.harvard.edu/harvard-ukrainian-summer-institute
https://huri.harvard.edu/fellowships
https://huri.harvard.edu/message-director
https://www.mmll.cam.ac.uk/slavonic/other#open-ukrainian
https://www.mmll.cam.ac.uk/ukrainian/curriculum


студенти університету можуть обрати, до прикладу, курс про Чорнобильську
катастрофу та її репрезентації в масовій культурі52 чи історичний курс,
присвячений агресії Росії в Криму та на Донбасі53.

Курси з української мови своїм студентам також пропонують кафедра
слов'янських мов і літератур Єльського університету54 та Центр
російських, євразійських та східноєвропейських студій Університету
штату Аризона55 (тут також організовують навчальні поїздки до України). А в
Українському інституті Америки всі охочі можуть записатися на
десятитижневий курс української будь-якого рівня56.

Туреччина

З 2017 року в Стамбульському університеті існує кафедра української мови й
літератури57, де навчається в середньому 20 студентів на рік. Окрім власне
мови й літератури, там викладають українську історію та культуру, а також
ділове листування й переклад. Студенти кафедри також можуть додатково
вивчати другу слов'янську мову.

Угорщина

В Угорщині можна здобути ступінь магістра української філології в Інституті
слов'янської та балтійської філології Будапештського університету імені
Лоранда Етвеша58. Для вступу необхідно знати українську мову на рівні B2
(вище середнього).

Фінляндія

Бакалаврська програма з культурних студій у Гельсінському університеті
спільно з Олександрівським інститутом пропонує студентам модуль (15
кредитів) з українських студій, що включає дев'ять курсів з української культури,
історії, політики, міжнародних відносин59. Ці курси можуть обирати всі студенти
бакалаврату й магістратури Гельсінського університету, а також інших вищих
навчальних закладів Фінляндії.

Франція

У Паризькому національному інституті східних мов і цивілізацій (INALCO)60

українську мову почали викладати ще в 1938 році, а з 1966 тут існує окрема
програма з української мови та літератури, де можна здобути ступінь

60 Сторінка української програми на сайті інституту.
59 Інформація про модуль і перелік курсів на сайті інституту.
58 Про магістерські програми на сайті університету.
57 Сторінка кафедри української мови і літератури у Стамбульському університеті.
56 Про курси на сайті Українського інституту.
55 Про курси української мови на сайті центру.
54 Сторінка курсів української мови на сайті університету.
53 Див. Розклад курсів на весняний семестр 2021
52 Див. Розклад курсів на осінній семестр 2021

http://www.inalco.fr/langue/ukrainien
https://www2.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/ukrainian-studies#section-47982
https://www.btk.elte.hu/master-programmes
https://ukraynadili-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
https://ukrainianinstitute.org/ul/
https://melikian.asu.edu/cli/ukrainian
http://catalog.yale.edu/ycps/courses/ukrn/
https://www.ucis.pitt.edu/creees/sites/default/files/images/documents/2021-Spring-2214.pdf
https://www.ucis.pitt.edu/creees/sites/default/files/images/documents/2021-Fall-2221.pdf


бакалавра, магістра або доктора. Окрім власне мови й літератури, студенти
програми також обирають курси інших спрямувань: історія, культура, міжнародні
відносини, міграція тощо61.

Курс “Український конфлікт у 10 питаннях”62 вивчають у Sciences Po (або
Інституті політичних досліджень) студенти бакалаврської програми “Центральна
та східна Європа”. Інститут політичних досліджень – це вищий навчальний
заклад у Парижі, що вважається провідною інституцією у Франції та Європі у
сфері політичних і соціальних наук.

Швейцарія

Центр українознавства “Українські дослідження у Швейцарії” (URIS)63 у
Базелі проводить наукові дослідження, воркшопи й конференції, що охоплюють
різні академічні напрямки, зокрема історію, культурологію й соціальні науки.
Щороку URIS надає дві дослідницькі стипендії64, які дають змогу науковцям
протягом шести місяців проводити дослідження при Університеті Базеля і
водночас викладати там один українознавчий курс. Окрім цього, центр
організовує регулярні відкриті лекції про Україну й курси української мови65.

Швеція

В Українському інституті у Швеції можна вивчати українську мову, зокрема на
літній школі в Україні (востаннє інститут організовував літню мовну школу
спільно з Острозькою академією до пандемії ковіду, у 2018 році)66. Серед подій,
які організовує інститут, також фестиваль українського кіно67.

67 Про фестиваль 2019 року на сайті інституту.
66 Про літню мовну школу на сайті інституту.
65 Події центру.
64 Про дослідницькі стипендії на сайті центру.
63 Сторінка центру.

62 Перелік курсів бакалаврської програми “Центральна та Східна Європа” на 2021-2022
навчальний рік.

61 Довідник бакалаврської програми; довідник магістерської програми.

https://ukrainskainstitutet.se/en/programs-and-events/nordic-ukrainian-film-festival-eng/
https://ukrainskainstitutet.se/en/ukrainian-language-courses/
https://uris.ch/events
https://uris.ch/fellowship
https://uris.ch/about-uris/
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?mapping/173077#_ga=2.3982128.1608665033.1631283540-61493414.1631283540
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/ukrainien_brochure_licence_2021-2022.pdf
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/formation_ukrainien_master_llcer_2020-2021.pdf


4. КРИМСЬКОТАТАРСЬКІ СТУДІЇ У СВІТІ

Освітні й наукові проєкти чи події, присвячені кримським татарам, часто
відбуваються в межах українських студій або близькосхідних студій.

Так, дослідницькі стипендії Українського наукового інституту Гарвардського
університету (HURI) отримували науковці, що працюють із кримськотатарською
тематикою68; інститут також організовує лекції й воркшопи, присвячені
кримським татарам. Інший академічний центр Гарварду, Центр близькосхідних
досліджень (CMES), надає дослідницькі стипендії за напрямком
“Турецько-українські та кримськотатарські студії”69.

Події Українського інституту в Лондоні (лекції, дискусії, кінопокази) також
часто охоплюють кримськотатарську тематику70.

Центр російських, східноєвропейських і центральноазійських студій в
Університеті Вісконсину в Медісоні також неодноразово організовував освітні
події кримськотатарської тематики. З останніх – серія подій, присвячених
кримськотатарській ідентичності, що включала кінопоказ і панельні дискусії71.

Попри те, що різноманітні події, які можна зарахувати до кримськотатарських
студій, регулярно відбуваються при університетах і дослідницьких центрах у
різних країнах, нам не вдалося знайти актуальну інформацію про довготривалі
навчальні програми чи підрозділи або дослідницькі центри, які б займалися
кримськотатарськими студіями на постійній основі.

71 Кримськотатарська ідентичність. Серія подій (квітень 2021)

70 Наприклад, дискусія "Крим: сім років окупації"; показ фільму Нарімана Алієва "Додому"
(2019), що знімався за підтримки інституту.

69 Про стажування на сайті CMES.

68 Гусейн Ойлупінар, “Доля кримських татар: перша і остання анексія” (стипендіати 2015-2016);
Ганна Абакунова досліджувала міжетнічні взаємини під час Другої світової, зокрема досвід
кримських татар (стипендіати 2019).

https://creeca.wisc.edu/2021/03/crimean-identity-reees/
https://ukrainianinstitute.org.uk/crimea-seven-years-of-occupation-2/
https://ukrainianinstitute.org.uk/homeward-evge-dir-nariman-aliev-with-ukrainian-institute-london/
https://cmes.fas.harvard.edu/news/postdoctoral-fellowship-turkishottoman-ukrainian-relations
https://huri.harvard.edu/news/research-fellowship-awards-2015-2016
https://huri.harvard.edu/news/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83-2019-%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%89%D0%BE-%D1%97%D0%BC-%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


5. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження українських і кримськотатарських студій у світі висвітлює основні
напрямки діяльності українознавчих установ у п'ятнадцяти країнах та дозволяє
сформувати уявлення про їхні (само)презентації в мережі. Аналізуючи отримані
дані, ми окреслюємо перспективи подальших досліджень, які дадуть змогу
оцінити стан і потреби українських і кримськотатарських студій у світі, проблеми,
з якими вони можуть стикатися у своїй роботі, зміни, що відбуваються в
діяльності окремих інституцій та академічного середовища.

Однією з вихідних точок для подальших досліджень українських і
кримськотатарських студій у світі можуть бути студії, які не так давно припинили
своє існування72. Факторів може бути безліч: брак кадрів, спадання попиту
серед студентства, брак фінансування73, певні політичні процеси чи події у світі
тощо. Низка академічних українознавчих програм чи установ імовірно
припинили свою діяльність у зв'язку з пандемією Covid-19 та спричиненими нею
фінансовими труднощами чи обмеженнями мобільності студентів, викладачів,
дослідників. Хоча лише декілька інституцій прямо вказали на своїх сайтах про
припинення діяльності у зв'язку з епідеміологічною ситуацією (наприклад,
Центр українських студій ім. Миколи Зерова в Університеті Монаша в Австралії),
ми також неодноразово натрапляли на інформацію про українські студії,
припинення діяльності яких збігається в часі з початком пандемії, а відтак її
можна вважати одним із потенційних факторів. Дослідження, яке дасть змогу
зрозуміти, за яких обставин і з яких причин припинили функціонувати
дослідницькі центри чи було скасовано окремі курси кримськотатарської чи
української тематики, передбачатиме проведення глибинних інтерв'ю з
викладачами, студентами, дослідниками та іншими особами, дотичними до
діяльності тих установ, а також з експертами з історичних, політичних,
культурних процесів, які могли вплинути на контекст розвитку українських і
кримськотатарських студій у певній країні або регіоні.

Подальші дослідження також можуть передбачати глибинне інтерв'ювання
українських і кримськотатарських та закордонних дослідників, які працюють із
темами української історії, політики, культури, літератури, мови тощо, про їхній
досвід співпраці з інституціями за межами України, про зміни, що вони могли
спостерігати у своїй сфері діяльності за останні роки чи десятиліття, про
очікування і труднощі, з якими вони зіштовхувалися протягом своєї кар’єри.
Аналогічно варто дослідити досвіди, мотивації й очікування студентів і

73 Так, до прикладу, у розділі "Українські студії" на сайті Асоціації українських студій Німеччини
йдеться про те, що сфера українських студій погано розвинена, порівняно з іншими галузями
слов'янських студій, і страждає від урізання фінансування та браку викладацького складу.

72 Так, в університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері донедавна був курс з української мови,
однак зараз на його сторінці розміщена інформація про припинення викладання української.
У Манітобському університеті щороку починаючи з 2001 викладають різні українознавчі курси,
однак цього року їх значно менше, ніж у попередні роки. Архів курсів минулих років можна
подивитися тут.

https://www.ukrainistik.de/ukrainistik/
https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/ukrainisch_neu/index.html
https://umanitoba.ca/faculties/arts/departments/ukrainian_canadian_studies/courses/4418.html


випускників, викладачів, дослідників, працівників адміністрацій та інших людей,
залучених у творення українських та кримськотатарських студій за кордоном
сьогодні.

Інший аспект, що може бути у фокусі подальших досліджень, – це
(само)репрезентація українських і кримськотатарських студій у медійному чи
онлайн-просторі, зокрема на офіційних сторінках установ, що пропонують
програми з українських студій. Такі дослідження передбачають контент і дискурс
аналіз текстів, зображень і інших джерел та дають змогу зрозуміти, які уявлення
про Україну, український і кримськотатарський народи, їхню історію та культуру
відтворюють самі інституції. У поєднанні з дослідженнями очікувань і мотивації
студентів (чи іншої цільової аудиторії), це дасть змогу розробити рекомендації
для залучення ширшої аудиторії.



6. ДОДАТОК

Основні характеристики українських студій за країнами

Інформація в додатку актуальна станом на серпень 2021 року.

Інформація про асоціації українських студій наведена лише у випадку національних асоціацій, які мають активні сторінки в мережі
(тобто висвітлювали свою діяльність протягом останнього року).

Для деяких студій у таблиці не вказані “теми” (ця категорія ілюструє, з якими українознавчими темами працює певна установа,
наприклад, теми курсів, що викладаються в межах освітніх програми, теми останніх подій, які організовувала інституція, теми останніх
досліджень для дослідницьких центрів або теми конференцій для асоціацій). Це може бути зумовлено браком додаткової інформації
на сайті університету (наприклад, силабусів курсів немає у вільному доступі). Також теми не вказані там, де є лише мовні студії, адже
формат курсів зазвичай не передбачає інших тем, окрім власне української мови.

АВСТРАЛІЯ

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Асоціація
українських студій
Австралії та Нової
Зеландії

Ukrainian Studies
Association of
Australia and New
Zealand

Українські студії Конференції,
наукові журнали,
дослідницькі
проєкти,
освітньо-наукові
події

Теми конференцій:
сучасна українська
культура; закон,
політика, культура
й історія в сучасній
Україні; Україна:
мова, культура,
ідентичність

Сторінка асоціації

2 Університет Monash University, Мовні студії Курси з української Сторінка

http://www.ukrainianstudies.asn.au/
https://www3.monash.edu/pubs/2019handbooks/aos/ukrainian-studies/index.html


Монаша, Факультет
мистецтв, Школа
мов, літератур,
культур і лінгвістики

Faculty of Arts,
School of
Languages,
Literatures, Cultures
and Linguistics
(англ.)

мови різних рівнів
для студентів
бакалаврських
програм

українських студій
на сайті
університету

АВСТРІЯ

установа,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Віденський
університет,
Факультет
філологічних і
культурних студій,
Інститут славістики

Universität Wien,
Philologisch-Kulturwi
ssenschaftliche
Fakultät, Institut für
Slawistik (нім.)

Мовні, літературні,
культурні студії

Курси з українських
студій для
студентів
бакалаврату,
магістратури й
докторантури

Сторінка інституту

2 Ґрацький
університет імені
Карла і Франца,
Факультет
мистецтв і
гуманітарних наук,
Інститут славістики

Universität Graz,
Geisteswissenschaft
liche Fakultät,
Institut für Slawistik
(нім.)

Мовні студії Курс з української
мови для студентів
бакалаврської
програми
“Слов'янські мови,
літератури й
культури”

Сторінка інституту

3 Центрально-Європ
ейський
університет,
Інститут
державного

Central European
University,
Department of
Public Policy (англ.)

Політичні студії Курс
“Політекономія
реформ” для
студентів
магістерських

Посткомуністичні
реформи в Україні;
реформи після
Революції гідності
та ін.

Сторінка курсу

https://slawistik.univie.ac.at/en/
https://slawistik.uni-graz.at/de/
https://courses.ceu.edu/courses/2021-2022/political-economy-reforms


управління програм

ІТАЛІЯ

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Італійська асоціація
українських студій

L’Associazione
Italiana di Studi
Ucrainistici (італ.)

Українські студії Конференції,
наукові журнали,
дослідницькі
проєкти,
освітньо-наукові
події

Теми останніх
семінарів і
конференцій:
література, імперія
та розбудова
конкурентної нації;
цензура в
південно-східній
Європі

Сторінка асоціації

2 Болонський
університет,
Інститут культурної
спадщини

Università di
Bologna,
Dipartimento di Beni
Culturali (італ.)

Історичні та
політичні студії

Курс “Історія
Східної Європи,
розбудова націй та
захист меншин”
для студентів
магістратури

Пострадянська
Україна: між ЄС та
Євразією

Сторінка курсу

ЛИТВА

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

https://aisu.it/
https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue/course-unit/2020/424703


1 Вільнюський
університет,
Інститут
міжнародних
відносин та
політичних наук

Vilniaus
universitetas,
Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų
institutas (лит.)

Політичні студії Курс “Білоруські та
українські студії”
для студентів
магістерської
програми
“Східноєвропейські
та російські студії”

Сторінка
магістерської
програми

КАНАДА

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Канадська
асоціація
українських студій

The Canadian
Association for
Ukrainian Studies
(англ.)

Українські студії Конференції,
наукові журнали,
дослідницькі
проєкти,
освітньо-наукові
події

Сторінка асоціації

2 Університет
Альберти,
Факультет
мистецтв,
Канадський
інститут
українських студій

University of Alberta,
Faculty of Arts,
Canadian Institute of
Ukrainian Studies
(англ.)

Історичні,
літературні, мовні,
політичні студії

Дослідження,
освітні події,
конференції

Міграція українців
до Канади;
Голодомор в
Україні; український
фемінізм і
колоніальність

Сторінка інституту

3 Манітобський
університет,
Факультет
мистецтв, Центр

University of
Manitoba, Faculty of
Arts, Centre for
Ukrainian Canadian

Економічні,
історичні, культурні
студії

Курси “Вступ до
історії України” та
“Економіка України”

Соціоекономічна
історія, структура
української
економіки в складі

Сторінка центру

https://www.vu.lt/en/studies/master-studies/eastern-european-and-russian-studies#programme-structure
https://slavists.ca/resources/canadian-association-of-ukrainian-studies/
https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/index.html
https://umanitoba.ca/faculties/arts/departments/ukrainian_canadian_studies/


українсько-канадсь
ких студій

Studies (англ.) СРСР, проблеми
реструктурування
економіки

4 Саскачеванський
університет,
Коледж мистецтв і
наук

The University of
Saskatchewan,
College of Arts and
Science (англ.)

Антропологічні,
історичні, культурні,
мовні, політичні
студії

Низка курсів з
українських студій
для студентів
різних
спеціальностей

Антропологічний
погляд на сучасне
українське
суспільство; нація й
держава; ритуали в
українській культурі

Сторінка програми

НІМЕЧЧИНА

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Асоціація
українських студій
Німеччини

Deutsche
Assoziation der
Ukrainisten (нім.)

Українські студії Конференції,
наукові журнали,
дослідницькі
проєкти,
освітньо-наукові
події, міжнародна
літня школа

Напрямки
актуальних
дослідницьких
проєктів: Україна й
міжрегіональні
студії; пам'ять про
єврейську
спільноту на
території України

Сторінка асоціації

2 Гайдельберзький
університет
Рупрехта-Карла,
Інститут
слов'янських студій

Ruprecht-Karls-Univ
ersität Heidelberg,
Slavisches Institut

Культурні,
історичні, мовні й
літературні студії

Бакалаврська
програма
“Східноєвропейські
й
центральноєвропей
ські студії”;

Сторінка інституту

https://programs.usask.ca/arts-and-science/ukrainian-studies/index.php#Requirements18creditunits
http://www.ukrainistik.de/
https://www.slav.uni-heidelberg.de/


магістерська
програма
“Слов'янські та
східноєвропейські
студії”

3 Лейпцизький
університет,
Інститут
слов'янських студій

Universität Leipzig Мовні студії Курс української
мови для студентів
бакалаврських і
магістерських
програм;
неформальні
розмовні клуби

Сторінка
бакалаврської
програми і сторінка
магістерської
програми
“Слов'янські студії”

4 Український
вільний університет
у Мюнхені,
Факультет
україністики

Ukrainische Freie
Universität, Fakultät
für Ukrainistik (нім.)

Історичні, культурні,
літературні, мовні
студії

Магістерські та
докторські
програми з
українських студій

Спеціальності:
українська мова та
література; історія
української
культури;
українська
філологія; історія
України

Сторінка
університету

5 Європейський
університет
Віадріна у
Франкфурті-на-Оде
рі

Europa-Universität
Viadrina (нім.)

Соціальні науки Курси із соціології Теми курсів:
реструктурування
пострадянських
міст в Україні;
внутрішня й
зовнішня міграція в
Україні

Сторінка
викладачки

ПОЛЬЩА

https://www.philol.uni-leipzig.de/institut-fuer-slavistik/studium/studienangebot/b-a-ostslawistik/
https://www.philol.uni-leipzig.de/institut-fuer-slavistik/studium/studienangebot/m-a-slawistik/
http://ufu-muenchen.de
https://www.kuwi.europa-uni.de/en/studium/master/es/MES-Team/Gastdozierende-im-Sommersemester-2021/Oksana-Mikheieva/index.html


установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Варшавський
університет,
Факультет
прикладної
лінгвістики,
Кафедра
україністики

Uniwersytet
Warszawski,
Wydział Lingwistyki
Stosowanej,
Katedra Ukrainistyki
(пол.)

Історичні,
літературні, мовні,
культурні студії

Бакалаврська,
магістерська та
аспірантська
програми з
україністики

Теми курсів:
українська мова,
історія України,
сучасна Україна,
репрезентація
України в медіа,
історія української
літератури

Сторінка кафедри
україністики

2 Ягеллонський
університет,
Факультет
філології, Інститут
східнослов'янських
мов

Uniwersytet
Jagielloński, Wydział
Filologiczny, Instytut
Filologii
Wschodniosłowiańs
kiej

Літературні й мовні
студії

Бакалаврська й
магістерська
програми
“Українська
філологія з
вивченням
російської мови”

Історія української
мови й літератури,
академічне письмо,
переклад

Сторінка інституту

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

АНГЛІЯ

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Український
інститут у Лондоні

Ukrainian Institute
London (англ.)

Культурні,
літературні, мовні
студії

Публічні лекції,
мовна школа,
книжковий клуб

Теми подій у 2021:
різні аспекти
української
літератури; зустрічі

Сторінка інституту

http://ukraina.uw.edu.pl/node/44
https://ifw.filg.uj.edu.pl/en_GB/nowa-strona-glowna
https://ukrainianinstitute.org.uk/about-us/


з українськими
письменниками,
режисерами,
активістами;
Донбас і Крим

2 Університетський
коледж Лондона,
Школа
слов'янських і
східноєвропейських
студій

University College
London, School of
Slavonic and East
European Studies
(англ.)

Історичні, культурні,
літературні, мовні
студії

Бакалаврська
програма з
українських та
східноєвропейських
студій; курси
української мови
різних рівнів

Теми курсів:
українська мова;
література й
пам'ять; українська
культура й текст;
сучасна Україна

Сторінка
бакалаврської
програми

Сторінка курсів з
української мови

3 Кембриджський
центр українських
студій

Cambridge
Ukrainian Studies
(англ.)

Культурні,
літературні, мовні
студії

Курси з українських
студій для
студентів
бакалаврських і
магістерських
програм, публічні
лекції, конференції,
курси української
мови різних рівнів,
неформальні
розмовні клуби

Теми курсів: історія
й культура ранньої
Русі; вступ до мови,
літератури й
культури України;
українська
література й кіно 20
століття

Сторінка центру

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Американська American Українські студії Конференції, Сторінка асоціації

https://www.ucl.ac.uk/ssees/prospective-students/undergraduate/ukrainian-east-european-studies-ba
https://www.ucl.ac.uk/ssees/evening-courses/ukrainian
https://www.mmll.cam.ac.uk/ukrainian
https://ukrainianstudies.org/


асоціація
українських студій

Association for
Ukrainian Studies
(англ.)

наукові журнали,
дослідницькі
проєкти,
освітньо-наукові
події

2 Гарвардський
університет,
Український
науковий інститут

Harvard University,
Ukrainian Research
Institute (англ.)

Історичні,
літературні, мовні
студії, соціальні
науки

Літня школа
українських студій,
наукові
дослідження,
освітні й наукові
події

Теми останніх
подій: нова
меморіальна
культура після
Євромайдану;
антиколоніальна
солідарність в
українській
літературі;
чорнобильська
катастрофа і
проєкт MAPA

Сторінка інституту

3 Єльський
університет,
Факультет
мистецтв і наук,
Кафедра
слов'янських мов і
літератур

Yale University,
Faculty of Arts and
Sciences,
Department of
Slavic Languages
and Literatures
(англ.)

Мовні студії Курс з української
мови для студентів
бакалаврської й
магістерської
програм

Сторінка курсу на
сайті університету

4 Колумбійський
університет, Вища
школа мистецтв і
наук, Інститут
Гаррімана

Columbia University,
Graduate School of
Arts and Sciences,
Harriman Institute

Історичні, культурні,
мовні, політичні
студії

Магістерська
програма з
регіональних студій
– Росія, Євразія та
Східна Європа
(MARS-REERS)

Теми курсів:
пострадянське кіно;
революційна
Україна 1917-2017;
українсько-америка
нська спільнота
Нью-Йорка;
український

Сторінка
магістерської
програми

https://huri.harvard.edu/
http://catalog.yale.edu/ycps/courses/ukrn/
https://harriman.columbia.edu/study/mars-reers-program/


націоналізм
1929-1959;
військові та
інформаційні
операції Росії в
Україні; системна
корупція в
пострадянських
суспільствах;
зовнішня політика
України

5 Колумбійський
університет,
Кафедра
слов'янських мов

Columbia University,
Department of
Slavonic Languages

Літературні й мовні
студії

Курси для
студентів
бакалаврських і
магістерських
програм

Теми курсів:
українська мова,
українське
мистецтво між
революціями

Сторінка кафедри

6 Наукове
Товариство ім.
Шевченка в
Америці

Shevchenko
Scientific Society in
the US (англ.)

Українські студії Наукові
конференції й
публікації, публічні
лекції, дослідницькі
гранти

Теми останніх
подій: мовна
політика; Георгій
Нарбут і візуальна
ідентичність
України; українська
Одеса Володимира
Жаботинського,
демографічна
ситуація в Україні

Сторінка
товариства

7 Українська
академія мистецтв і
наук у США

Ukrainian Academy
of Arts and Sciences
in the U.S. (англ.)

Сторінка академії

8 Український
інститут у США

The Ukrainian
Institute of America

Мовні студії Курси з української
мови

Сторінка курсів на
сайті інституту

https://slavic.columbia.edu/
http://shevchenko.org/
http://uvan.org/
https://ukrainianinstitute.org/ul/


(англ.)

9 Піттсбурзький
університет, Центр
російських,
східноєвропейських
та євразійських
студій

University of
Pittsburgh, Center
for Russian, East
European and
Eurasian Studies
(англ.)

Історичні,
літературні, мовні
студії

Курси для
студентів
бакалаврських і
магістерських
програм

Теми курсів:
чорнобильська
катастрофа та її
культурні
репрезентації;
українсько-російськ
ий конфлікт щодо
Криму й Донбасу

Сторінка центру

1
0

Університет штату
Аризона, Центр
російських,
євразійських та
східноєвропейських
студій

The Melikian Center
for Russian,
Eurasian and East
European Studies
(англ.)

Мовні студії Курси з української
мови

Сторінка курсів на
сайті центру

ТУРЕЧЧИНА

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Стамбульський
університет,
Факультет
літератури,
Кафедра
української мови та
літератури

İstanbul Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi,
Ukrayna Dili ve
Edebiyatı Anabilim
Dalı (тур.)

Історичні, культурні,
літературні, мовні
студії

Бакалаврська
програма з
української мови й
літератури

Сторінка кафедри

https://www.ucis.pitt.edu/creees/
https://melikian.asu.edu/cli/ukrainian
https://ukraynadili-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_


УГОРЩИНА

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Будапештський
університет імені
Лоранда Етвеша,
Факультет
гуманітарних наук,
Інститут
слов'янської та
балтійської
філології, Кафедра
української мови та
літератури

Eötvös Loránd
Tudományegyetem,
Bölcsészettudomány
i Kar, Szláv és Balti
Filológiai Intézet
(угор.)

Літературні й мовні
студії

Магістерська
програма з
української мови й
літератури

Українська
література від
початків до
сучасності, історія
української мови,
граматика,
лінгвістичні теорії,
соціолінгвістика
тощо.

Сторінка програми

ФІНЛЯНДІЯ

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Гельсінський
університет,
Олександрівський
інститут

Helsingin yliopisto,
Aleksanteri-instituutti
(фін.)

Культурні, історичні
та політичні студії,
міжнародні
відносини

Курси для
студентів
бакалаврських і
магістерських
програм

Теми курсів:
порівняльна
політика в
пострадянській
Євразії, жінки й
політика в Україні,
сучасна українська
культура, українські
“радикальні праві”,

Сторінка модуля
“Українські студії”

https://www.elte.hu/en/ukrainian-language-and-culture-ma
https://www2.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/ukrainian-studies#section-47982


Чорнобиль,
революції,
євроінтеграція

ФРАНЦІЯ

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Паризький
національний
інститут східних
мов і цивілізацій
(INALCO)

Institut national des
langues et
civilisations
orientales (фр.)

Історичні,
літературні, мовні
студії

Бакалаврські,
магістерські й
докторські
програми з
українських студій

Теми курсів:
українська історія,
мистецтво,
література,
переклад

Сторінка
українських студій
на сайті інституту

2 Інститут політичних
досліджень

Institut d'études
politiques de Paris /
Sciences Po (фр.)

Соціальні науки Курс для студентів
бакалаврської
програми
“Центральна та
східна Європа”

Тема курсу:
український
конфлікт у 10
питаннях

Сторінка інституту

Силабус курсу

ШВЕЙЦАРІЯ

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Базельський
університет, Центр
українознавства

University of Basel,
academic centre
“Ukrainian Research

Історія,
культурологія,
соціальні науки

Наукові
дослідження,
воркшопи,

Теми останніх
досліджень: Крим
під німецькою

Сторінка центру

http://www.inalco.fr/langue/ukrainien
https://www.sciencespo.fr/
https://syllabus.sciencespo.fr/fr/?mapping/173077#_ga=2.3982128.1608665033.1631283540-61493414.1631283540
https://uris.ch/about-uris/


“Українські
дослідження у
Швейцарії”

in Switzerland”
(англ.)

конференції окупацією в 1918,
активізм
українських ВПО,
життя і творчість
Василя Стуса,
політика й ідеологія
т.з. ЛНР і ДНР,
трансформація
образу Києва в
літературі 19-20 ст.

ШВЕЦІЯ

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Український
інститут у Швеції

Ukrainska Institutet i
Sverige (шв.)

Мовні студії Курси з української
мови, літня мовна
школа

Сторінка інституту

ЯПОНІЯ

установи,
підрозділи

установи,
підрозділи мовою
оригіналу

академічні
напрямки

формати теми контакти

1 Японська асоціація
українських студій

ウクライナ研究会
(яп.)

Українські студії Конференції,
наукові журнали,
дослідницькі
проєкти,

Сторінка асоціації у
Фейсбуці

https://ukrainskainstitutet.se/en/about-us/
https://www.facebook.com/Japanese.assocation.of.Ukrainian.Studies/


освітньо-наукові
події


