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Освіта 
2005–2008 
 

Аспірантура з всесвітньої історії (захист кандидатської дисертації – 2011 р., 
ступінь присуджено 17 травня 2012), Прикарпатський національний університет 
ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ), кафедра нової історії. Дисертація 
захищена в Львівському національному університеті ім. Івана Франка.  

2004–2005 
 

Магістратура з відзнакою, Львівський національний університет ім.  Івана 
Франка, історичний факультет, 2005. 

2000–2004 
 

Бакалаврат з відзнакою, Львівський національний університет ім.  Іваан Франка, 
історичний факультет, 2004. 
 

Досвід роботи 
  

Вересень 2014 - 
дотепер 

Викладач, курс "Перша світова війна: між історіографією та столітньою річницею ", 
факультет гуманітарних наук, Український католицький університет,  Львів 

2011– дотепер 
 
 

Науковий співробітник і керівник проекту, "Інтерактивний Львів", Центр міської 
історії Центрально-Східної Європи, Львів. 

2007–2009 Викладач, курс "Історія України",  Центр до університетської підготовки,  
Львівський національний університет ім.  Івана Франка. 
 

Інші програми без отримання ступеня 

  
2011–2013 
 

Регіональний семінар з якості викладання (ReSET) Як викладати Вік крайнощів у 
Вік історичної політики (Фундація відкритого суспільства, Будапешт, Угорщина, 
та Києво-Могилянська академія, Київ). 
 

19 серпня 2013 - 
1 вересня 2013 
 

Програма-інтенсив «Текст, пам'ять та історія», Ставангерський університет, 
Норвегія. 

Лютого 2008 - 
грудень 2008 

Сертифікаційна програма «Інша Європа: уміння читати альтернативно», кафедра 
філософії, Український католицький університет (Львів). 

  

Інші дослідницькі проекти 
   

Червень 2014 – 
дотепер 

Учасник спільного дослідницького проекту «Перша світова війна на польських 
землях. Очікування - Досвід – Наслідки» (Інститут історії ім. Тадеуша Мантейфеля, 
Польська академія наук, Варшава, Польща). 
 

Червень 2010 - 
жовтень 2013 

Учасник спільного дослідницького проекту «Передчуття, досвід, пам'ять: 
Сприйняття Великої війни містянами Центрально-Східної Європи і Балкан» 
(Варшавський університет, Польща). 
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Стипендії 
 
2009, 2010, 
2012 

 
Дослідницькі стипендії Уряду Польщі для молодих науковців (Варшавський 
університет, Польща). 
 

2007, 2008 Стипендія Української національної жіночої ліги Америки (Метевен, США). 
 

2007 Дослідницька стипендія Каси ім. Юзефа Мяновського (Польська академія наук, 
Варшава, Польща). 
 

2003, 2004 Стипендія «Проект: Філософія» (Канада). 
2003 Урядова стипендія (Львів). 

 
2002–2003 Стипендія Фонду Смолоскип (Київ). 

 
2000–2005 Стипендія Фонду ім. Лозинського (Нью-Йорк, США). 

 
Вибрані конференції 

 
18-19 вересня 
2014 

 
Конференція «Україна в Першій світовій війні», Київ, Україна, Österreichisches 
Kulturforum Kiew, Deutsche Botschaft Kiew, Інститут історії України Національної 
академії наук України, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Ґрац. 
Доповідь: "Між мистецтвом і виживання: окупація та міська культура у Львові (1914-
1918)." 

10-12 вересня 
2014 

Міжнародна конференція «Перша світова війна: український вимір», Львів, , кафедра 
гуманітарних наук, Український католицький університет, Інститут історичних 
досліджень , Львівський національний університет ім.  Івана Франка, Канадський 
інститут українських досліджень, Університет Альберти, OeAD- Kooperationsbüro 
Львів.  Доповідь: "Великий театр у Великій війні. Стратегії співпраці між митцями і 
російською окупаційною владою (1914-1915)". 

1-4 серпня 
2014 

Міжнародна конференція на тему Першої світової війни « Погляди на Велику війну», 
Коледж Королеви Марії Лондонського університету, Лондон, Великобританія. 
Доповідь: "За сценою: побут та діяльність професійного театру у Львові під час 
Великої війни та російської окупації ". 

19-21 червня 
2014 

Міжнародна конференція з нагоди Сторіччя початку Першої світової війни «Велика 
війна: регіональні підходи і глобальні контексти», Сараєво, Боснія і Герцеговина. 
Доповідь:  "Передчуття війни: Еволюція українських практик вшанування та 
святкування у Львові (1911-1914)". 

29-31 травня 
2014 
 

12-а Міжнародна конференція "Львів: Місто - Суспільство - Культура" Львів / Lwów / 
Lemberg: Уява, досвід, практика, Львівський національний університет ім.  Івана 
Франка, Центр міської історії, Львів. Доповідь: "Між" високою" місією та розвагою: 
театральний простір і життєвий уклад митців під час російської окупації Львова 
(вересень 1914 - червень 1915)". 

27-28 вересня 
2013 
 
 

Конференція «Мистецтво і міський простір», Східноєвропейська платформа 
театрального мистецтва, Софія, Болгарія. Доповідь: "Місто передмістя: Уявляючи 
новий культурний і міський пейзаж Львова". 

10-13 липня 
2013 

Конференція «Пам'ять, конфлікт і простір», Центр досліджень війни і миру ім. 
архієпископа Десмонда Туту, Ліверпульський університет Гоуп, Великобритані. 
Доповідь: "Війни за простір. Українські мітинги як форма Створення 
національного просторового наративу у Львові (1911-1914)". 

25-26 березня 
2013 

Конференція «Війна і культура в Росії і Східній Європі», кафедра русистики і 
славістики, Університет Ноттінгема, Великобританія.  Доповідь: "Творення театру 
на війні: культурні мережі та міський простір у Львові (червень 1914 - Червень 
1915)". 

6-7 листопада 
2008 

Міжнародна конференція молодих учених, Академія наук, Кишинев, Молдова. 
Доповідь: "Бачення "Заходу": галицькі перспективи (кінець ХІХ - початок ХХ 
століття)." 
 



Вибрані семінари і літні школи 
 
25-27 жовтня 
2014 

 
Міжнародна конференція і науковий семінар «Все спокійно на Східному фронті? 
Перша світова війна в Центрально-Східній Європі крізь призму солдатського досвіду, 
соціальних груп та місцевих громад», Інститут історії, Ягеллонський університет, 
Краків, Польща. Доповідь: "Між "високою" місією і розвагою: Театральний простір і 
митці. Стратегії виживання в російській окупації Львова (вересень 1914 - червень 
1915)". 

 
1-8 липня 2014 

 
6-а Міжнародна літня школа із соціології в Україні «Охоплюючи місто», кафедра 
українознавства Оттавського університету (Канада), Фундація Володимира Юрія 
Даниліва (Канада), Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Україна), 
Університет Парі-Вест Нантер-Ла-Дефанс (Франція), Франко-білоруський центр 
європейських досліджень (Білорусь),  Школа вищих досліджень в галузі соціальних 
наук [EHESS] (Франція), Львів. Доповідь: "Зсув ієрархій. Митці і театр у Львові 
(вересень 1914 - червень 1915)". 
 

3-4 серпня 
2013 

Семінар «Культура на перехресті культур: проблеми і досвід наближення минулого» , 
Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львів. Доповідь: «Театр: Catharsis 
через провокації і діяльність?" 
 

20 липня 2013 Семінар «Як навчати про багатоетнічну Україну?», Центр міської історії Центрально-
Східної Європи, Львів. Доповідь: "За стінами театру: Люди, середовища і мережі у  
Львова під час Першої світової війни". 
 

5-30 липня 
2010 

Літня школа «Єврейської культура та історія Центрально-Східної Європи», Центр 
міської історії Центрально-Східної Європи, Львів. 
 

24-25 червня 
2010, 
26-27 квітня 
2010, 
22-23 червня 
2009 

Сесія «Лабораторія наукових досліджень» у Міжнародній гуманітарній школі 
Східної Європи у Варшаві, Варшавський університет, Польща. Доповідь: 2010 
"Передчуття війни: Еволюція українських практик вшанування та святкування у 
Львові (1911-1914)." 
 

30 листопада-5 
грудня 2009 

Сесія «Україна-Польща-Європа: На шляху до інтеграції систем освіти» у 
Міжнародній гуманітарній школі Східної Європи у Варшаві, Польща. Презентація 
спільного наукового проекту " Передчуття, досвід, пам'ять: Сприйняття Великої 
війни містянами Центрально-Східної Європи і Балкан" (Варшавський університет, 
Польща). 
 
 

Вибрані семінари і літні школи 
 

2009 Переможець конкурсу на кращий проект польсько-української співпраці в 
галузі гуманітарних наук, Польське консульство в Україні, Київ. 
 

Публікації 
 

Статті 
Оксана Дудко, "Між минулим і майбутнім: масові мітинги як постановка українського національного 
проекту (1911-1914)", в Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych. Vol. LXXIII (Poznań – Warszawa, 
2013), 177–199. 
 
Оксана Дудко, Михайло Швагуляк, "Східна політика Отто фон Бісмарка у висвітленні української 
політичної думки (кінець 1880-х – початку 1890-х років)», в Записки Наукового товариства імені 
Шевченка. Том CCLXV (Праці Історичнно-філософської секції) (Львів, 2013), 131-150. 
 
 
  



Оксана Дудко, "Українська громадська і політична думка про балканські війни (1912-1913)", в Наукові 
зошити історичного факультету Львівського національного університету  імені Івана Франка (Львів, 
2008), 202-212. 
 
Оксана Дудко, "Краєві здвиги": Розвиток українського парамілітарного руху в Галичині в період 
міжнародних конфліктів (1910-1914)," в Збірник матеріалів конференції "Наука і практика" (Полтава, 
2008), 102-108. 
 
Оксана Дудко, "Європейська система держав та українська громадська та політична думка в Галичині 
(1908-1914)," в Збірник наукових робіт. Міжнародна наукова конференція "Сучасна україністика: наукові 
парадигми мови, історії, філософії". Частина 3 (Харків, 2008), 41-49. 
 
Оксана Дудко, "Європейська система держав та українська громадська та політична думка в Галичині 
напередодні Першої світової війни у працях Костя Левицького," в Література і культура Полісся. Випуск 
37: Філологія, історія та культура Полісся па перетині думок (Ніжин, 2007), 163-170. 
 
Оксана Дудко, "Міжнародна політична криза напередодні Першої світової війни та українська 
громадська та політична думка в Галичині," в Вісник Прикарпатського національного університету  імені 
Василя Стефаника. Серія історична. Випуск 12-13 (Івано-Франківськ, 2007), 71-75. 
 
Тези 
Оксана Дудко, "Роздуми про боснійську кризу 1908 року в українській громадській та політичній думці ", 
в Шевченківська весна. Історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. 
Випуск 6; у 2 частинах. Частина 2. Праці аспірантів і студентів: у 2 томах. Том 1 (Київ, 2008), 133-134. 

 
Оксана Дудко, "Система міжнародних відносин в Європі на початку ХХ століття і українська громадська 
та політична думка", в Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 61 Міжнародної конференції 
молодих вчених (Харків, 2008), 98- 99. 
 
Оксана Дудко, "Бачення" Заходу": галицька перспектива (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)," в International 
Conference of Young Researchers, nov. 6–7, 2008 Chişinǎu, Moldova, 6 ed.: Book of abstracts/ science com.: 
Valeriu Ciobra [et. Al.]  (Chişinǎu: S.n., 2008), 221. 
 
 
 

Знання мов 
 

Українська (рідна), англійська (вільно), російська (вільно), польська (добре), німецька (початковий 
рівень), їдиш (початковий рівень). 
 
 

 
  
  

  
  
  
  
  

 
 
 
 


