
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОРОЗ (Заболотна) Інна Миколаївна 

 

м. Красноярськ, 4 липня 1980 р.  

Доцент кафедри історії зарубіжної україністики історичного факультету  

Кандидат історичних наук, доцент 

Вища 

У 1997 р. закінчила Броварську СШ № 5 з золотою медаллю. Брала 

участь та є переможцем ряду обласних шкільних олімпіад. Зайняла ІІ місце 

на Всеукраїнському етапі захисту наукових робіт Малої академії наук 

України (1997). 

У 2002 р. закінчила з дипломом з відзнакою історичний факультет 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2002 р. 

вступила до аспірантури історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва. У 2005 р. на 

історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 (історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) на тему 

«Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип’якевича».  

У 2002–2003 рр. – старший науковий співробітник Броварського 

краєзнавчого музею. 2004–2005 – молодший науковий співробітник Науково-

дослідної частини Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

У 2005–2008 працювала асистентом кафедри давньої та нової історії 

України історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. З 2008 – на посаді доцента кафедри давньої та нової 

історії України історичного факультету. У 2011 – присвоєно вчене звання 

доцента цієї кафедри. З листопада 2012 р. – доцент кафедри історії для 

гуманітарних факультетів Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. З 1 вересня 2016 р. – доцент кафедри історії зарубіжної 



україністики історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  

З квітня по листопад 2012 р. працювала за сумісництвом на посаді 

старшого наукового співробітника науково-інформаційного відділу 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства. 

У 2012 р. пройшла місяць стажування в Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова. З 1 лютого по 31 травня 2015 р. – 

стажування в Інституті історії України НАН України. 

Наукові інтереси: Сфера наукових інтересів – проблеми давньої та 

нової історії України, зокрема історія України ХІХ ст., культура, історія 

повсякдення, історична психологія, джерелознавство, археографія, 

історіографія, спеціальні історичні дисципліни, зокрема, біографістика. 

Наукові праці присвячено дослідженню львівської історичної школи 

М.Грушевського, насамперед, творчої спадщини видатного українського 

історика І.Крип’якевича, зокрема археографічному та джерелознавчому 

аспектам його діяльності вченого, внеску вченого у розвиток практичного 

та теоретичного джерелознавства, ініціативам щодо розвитку спеціальних 

історичних дисциплін, розробці ним методики історичних досліджень.  

Автор понад 70 наукових та навчально – методичних праць. 
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