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1 вересня 2017 року виповнилося 25 років кафедрі всесвітньої 

історії і методології науки Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 

У зв’язку з поновленням підготовки вчителів історії в Одеському 

державному педагогічному інституті у серпні 1992 року кафедру 

політичної історії і філософії, яку очолював В. І. Шамко, було поділено 

на кафедри всесвітньої історії, історії України, філософії та соціології. 

До квітня 2002 року кафедрою всесвітньої історії завідував В’ячеслав 

Іванович Шамко. 

В різні роки на кафедрі працювали: доктори історичних наук, 

професори І. В. Бруяко, А. О. Добролюбський, Й. М. Шкляж; кандидати 

історичних наук, доценти І. В. Піструїл, Е. В. Піщевська,                                    

Л. О. Сайгакова, О. П. Секерська, К. Л. Франішин; кандидат юридичних 

наук, доцент О. О. Сурілова; кандидат політичних наук О. І. Третяк; 

кандидат наук з державного управління О. О. Рацюк; викладачі                        

В. Ф. Гаврилко, Г. В. Глазова, Л. В. Козловська. 

Станом на 1 червня 2018 року у складі кафедри всесвітньої історії і 

методології науки Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського викладачі: 

1) доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри Юлія 

Андріївна Добролюбська; 

2) кандидат історичних наук, приват-професор Валерій 

Михайлович Букач; 



 

3) кандидат політичних наук, доцент Наталія Михайлівна 

Бакланова; 

4) кандидат історичних наук, доцент Оксана Олександрівна 

Грицюта; 

5) кандидат історичних наук, доцент Ольга Євгенівна Лихачова; 

6) кандидат філософських наук, доцент Віра Вікторівна 

Окорокова; 

7) кандидат історичних наук, доцент Олексій Миколайович 

Присяжнюк; 

8) кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Григорівна 

Яновська. 

Кафедра забезпечує викладання понад 40 навчальних дисциплін для 

студентів різних спеціальностей, є випускаючою по спеціальності 

«історія». Викладачі розробляють кафедральну наукову тему 

«Міждисциплінарні методи та методології історичного пізнання». 

Як вчені, співробітники кафедри вивчають питання культурно-

антропологічної методології історичних процесів; досліджують історію 

цивілізацій світу, зокрема поселень людини на північному 

Причорномор’ї, вплив соціальних теорій на розвиток держав та 

культури на різних історичних етапах; вивчають особливості 

поліетнічності на півдні Ураїни, питання етнографії, краєзнавства; 

аналізують проблеми національно - культурної політики в Україні, 

збереження культурної спадщини держави; вивчають питання впливу 

особистості на історичні події, розвиток науки і культури; розглядають 

шляхи формування професійної усталеності майбутніх вчителів історії. 

Результати активної педагогічної, навчально-методичної та 

наукової роботи викладачів кафедри знайшли відображення у виданих 

монографіях, підручниках, навчальних посібниках, методичних 

рекомендаціях, наукових статтях в спеціальних виданнях та наукових 



 

збірниках, тезах виступів на наукових та науково-практичних 

конференціях, розробках навчальних програм. 

Велика увага приділяється науковій роботі студентів, магістрантів. 

З 1995 року щорічно проводиться всеукраїнська наукова конференція 

студентів та молодих вчених «Історичний досвід і сучасність», а з 2006 

року – щорічна національна наукова конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих вчених «Історіосфера», з 2015 року – всеукраїнська 

конференція студентів, молодих спеціалістів «Гуманітарна наука в 

умовах розвитку інформаційного суспільства». Матеріали конференцій 

видаються окремими збірниками. 

Кафедра всесвітньої історії і методології науки зберігає та 

продовжує традиції, які склалися за роки її існування, має потужний 

потенціал для ведення навчальної, наукової та виховної роботи серед 

майбутніх освітян. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


