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НАУКОВА ХРОНІКА 
 

Сергій Стельмах,  

доктор історичних наук, професор, 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка 

 

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР 

«ГЛОБАЛЬНА І ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ» 

 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 12 

травня 2017 р. відбувся українсько-німецький методологічний семінар на тему: 

«Глобальна і транснаціональна історія». Згідно із підписаним раніше 

меморандумом між університетом та Фондом ім. Фрідріха Наумана було 

започатковано проект українського-німецького методологічного семінар 

«Історична наука в умовах викликів сьогодення: глобальна історія і національні 

наративи». Це був перший семінар вказаного проекту. Заплановано протягом 

поточного року провести ще два подібні наукові заходи. 

Методологічний семінар відбувався у формі панельної дискусії. Перед 

початком роботи учасників семінару привітав проректор університету, 

професор Володимир Бугров. З німецького боку власні доповіді та проекти 

представили історики Гідо Гаусманн (професор історії Східної та Південно-

Східної Європи в Регенсбурзькому університеті) та Марі-Жан Калік (професор 

історії Східної та Південно-Східної Європи Мюнхенського університету 

Людвіга-Максиміліана). Українське науковий дискурс репрезентували Леонід 

Зашкільняк (доктор історичних наук, професор Львівського університету) та 

Сергій Стельмах (доктор історичних наук, професор кафедри історії 

Центральної та Східної Європи Київського національного університету 
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ім. Т. Шевченка). Модерував семінар  Олексій Толочко (доктор історичних 

наук, член-кореспондент НАН України). 

Професор Гідо Гаусманн презентував міждисциплінарний науковий 

проект «Види міської етики: дискусії про гарний і розкішний спосіб життя в 

містах у 20 і 21 століттях (на прикладах Токіо, Окленда, Сингапура, Бухареста, 

Стамбула, Берліна та Мюнхена)». Знаний фахівець історії балканських країн, 

авторка кількох монографій Марі-Жанін Калік у доповіді «Написання історії 

Східної та Південно-Східної Європи: глобальні перспективи» підняла питання 

про сумісність та наукову доцільність національного наративу та досліджень у 

глобальному, транснаціональному масштабі. На прикладі своєї останньої книги 

про міжнаціональні конфлікти на Балканах, вона ілюструє можливі 

методологічні суперечності та точки дотику національних історії та глобальних 

досліджень. У доповіді «Глобальна і транснаціональна історія, як виклик 

національним наративам» поставлену проблему актуалізував професор Сергій 

Стельмах. Останній виступ семінару «Методологічні аспекти сучасної 

глобальної історії» презентував професор Леонід Зашкільняк. 

Участь у семінарі прийняли 30 учасників – фахівців та спеціалістів 

означеної проблематики, котрі інституційно та географічно репрезентували всю 

Україну. Це стало запорукою тривалих та висококваліфікованих дискусій після 

кожної доповіді та загального обговорення наприкінці заходу. Свідченням 

успішності семінару та започаткованого проекту загалом стали загальна 

зацікавленість учасників, фаховість виступів та дискусій, нагальність 

впровадження нових методологічних конструкцій у сучасний 

міждисциплінарний національний чи глобальний наратив. 
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 Sergiy Stelmakh, 

Ph.D (history), Professor,  

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

THE UKRAINIAN – GERMAN METHODIC SEMINAR “GLOBAL AND 

TRANSNATIONAL HISTORY” 

 

The Ukrainian – German Methodic Seminar “Global and Transnational 

History” took place at the National Taras Shevchenko University of Kyiv on the 12th 

of June 2017. In accordance with a memorandum previously signed between the 

University and the Friedrich Nauman Foundation, a project of the Ukrainian – 

German methodic seminar “History Science and Contemporary Challenges: Global 

History and the National Narratives” has been launched. The seminar examined 

marked the debut of an abovementioned project. Two more scientific events are to be 

kept this year. 

The methodic seminar has been held in the discussion panel form. Before the 

event started, vice-principal, professor Volodymyr Bugrov has welcomed the 

participants of the seminar. From the German part, scholars Guido Hausmann, the 

Eastern and Central Europe history professor of the University of Regensburg and 

Marie-Jeanine Kalik, the Eastern and Central Europe history professor of the 

Ludwig-Maximilians-Universität of Munich have presented their projects and have 

delivered their speeches. The Ukrainian academia has been represented by Leonid 

Zashkilnyak, PhD (history), professor of the Lviv University and by Serhii Stelmach, 

PhD (history), professor of the Central and Eastern Europe History Department of the 

National Taras Shevchenko University of Kyiv. Olexii Tolochko, PhD (history), the 

National Academy of Science of Ukraine Corresponding Fellow has been moderating 

the event. 

Professor Guido Hausmann has presented the interdisciplinary science project 

“Urban Ethics Types: Discussing the Descent and Luxury Urban Lifestyles in the 20th 
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– 21st Centuries. Case Study: Tokyo, Oakland, Singapore, Bucharest, Istanbul, Berlin, 

Munich”. Marie-Jeanine Kalik, a distinguished scholar of the Balkan history and an 

author of a series of monographs, has brought up a topic of the coherence and the 

scientific rationality of the national narrative and investigation at a global scale in her 

speech “Writing the Eastern and South-Eastern History: Global Prospects”. Using her 

latest publication centered around the Balkan ethnic conflicts, she illustrates the 

probable methodologic convergences and divergences of the national history and 

global studies. In his speech, “The Global and the Transnational History: Challenging 

the National Narratives”, professor Sergiy Stelmach has attached great importance to 

the issue. The final speech, “The Methodic Aspects of Contemporary Global 

History”, has been delivered by professor Leonid Zashkilnyak. 

Thirty scholars on the abovementioned issue from all corners of Ukraine has 

partaken in the event. This brought about the long debatable and competent 

discussions after each speech delivered, as well as in the end of the event. The 

general interest of those partaking in the seminar, the competence of the speeches and 

discussions and the necessity of implementing the new methodic constructions in 

contemporary interdisciplinary and global context have demonstrated the accuracy of 

the event. 

 

 

     

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


