
Співпраця 

Факультету міжнародних відносин ВДУ 

з українськими університетами: 

основні етапи, напрямки, перспективи розвитку 

 

Співпраця з українськими університетами в справі розвитку 

студентської та академічної мобільності, а також науковими інститутами та 

організаціями входить до числа пріоритетних завдань розвитку Воронезького 

державного університету. Активна робота в справі російсько-українського 

співробітництва ведеться на Факультеті міжнародних відносин. 

Початок розвитку україністики на ФМВ слід датувати 2003 – 2004 

роками, коли з ініціативи першого декана Факультету професора, д.е.н. О.М. 

Бєлєнова і першого завідувача кафедрою міжнародних відносин і 

регіонознавства, професора, д.і.н. В.А. Артьомова (1934 - 2005) були 

проведені дві міжнародні науково-практичні конференції, присвячені 

проблемам сучасного стану, історії та перспективам розвитку російсько-

українського співробітництва. За матеріалами конференції 2003 року був 

опублікований збірник наукових статей російських та українських вчених. 

Протягом 2004 - 2007 років співпраця ФМВ з українськими партнерами 

знайшла нові форми, пов'язані з участю з літніх школах. У 2004 і 2005 роках 

аспірант кафедри міжнародних відносин М.В. Кирчанів (науковий керівник - 

проф., д.і.н. В.А. Артьомов) брав участь у літніх школах, присвячених 

сучасним методам викладання та вивчення міжнародних відносин і 

регіонознавства в Дніпропетровському Національному Університеті. У липні 

2006 року за підтримкою Фонду Фрідріха Науманна була проведена літня 

школа, присвячена політичним процесам в Росії та Україні, а також 

перспективам розвитку російсько-українських відносин. 

У 2008 - 2009 роках найважливішими партнерами ФМВ в Україні були 

Східноукраїнський Національний Університет ім. В. Даля, а також науково-

дослідна організація Інститут трансформації суспільства (Київ). 

Сучасний етап у розвитку співпраці ФМВ з українськими 

університетами почався в 2009 році. Головними партнерами Факультету є 

Національна Академія Управління і Державний Університет ім. Т. Шевченка 

(Київ). У грудні 2009 року ФМВ відвідав дипломат і вчений, д.е.н. проф. 

Ю.А. Чугаєнко, що прочитав лекції студентам Факультету, присвячені 

дипломатичному протоколу та етикету. НАУ та Державний Університет ім. 

Т. Шевченка регулярно відвідуються студентами та викладачами ФМВ ВДУ. 

Розвивається книгообмін. 

Українська проблематика входить до числа пріоритетних наукових 

напрямків в діяльності кафедр Факультету. Ряд магістрантів (Д. Дєнісов, К. 

Васіл’єва) та аспірантів ФМО (А. Борщова, Д. Потапов, Є. Слинько) працює 

над магістерськими і кандидатськими дисертаціями, присвяченими 

політичним процесам у сучасній Україні. 

Українська тематика зайняла міцне місце серед напрямів науково-

дослідницької діяльності професорсько-викладацького складу Факультету. 



Ряд співробітників має публікації в різних збірниках статей українською 

мовою (І.В. Комов), а також у виданнях Інституту Історії НАН України і 

журналах, включених в Список ВАК (М.В. Кирчанів). Роботи співробітників 

ФМО (М.В. Кирчанів) включені в ряд спеціалізованих бібліографічних 

покажчиків, виданих в Україні. 

Перспективними напрямами подальшого розвитку співробітництва між 

ВДУ та українськими університетами та академічними інститутами можуть 

стати: 

• розширення числа українських партнерів ВДУ; 

• розвиток програм обміну викладачами та студентами; 

• залучення українських студентів для навчання в ВДУ; 

• реалізація спільних науково-дослідних проектів і організація міжнародних 

семінарів, конференцій, літніх і зимових шкіл; 

• переклад з російської мови та видання українською мовою результатів 

досліджень провідних вчених ВДУ з метою популяризації російської науки в 

Україні; 

• переклад з української мови та видання російською мовою результатів 

досліджень провідних вчених університетів та академічних інститутів 

України з метою популяризації української науки в Російській Федерації та 

знайомства російських колег з досягненнями українського наукового 

співтовариства. 
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