
Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 

 
Кафедра була заснована наказом по університету як кафедра міжнародних відносин, історії та філософії, у 

складі якої налічувалось 7 штатних викладачів: д.і.н., проф. П.М. Тригуб (завідувач), к. філос. н., доц. 

А.О. Осипов, к. філос. н., доц. Л.В. Броннікова, к.і.н., доц. В.Л. Демченко, к.і.н., доц. О.П. Тригуб, ст. викладач 

Н.В. Маргеліс і асистент Т.Є. Богданова та 2 сумісники – к.і.н., доц. В.О. Стремецька і к. політ. н., ст. викл. 

О.В. Шевчук. У зв’язку з відкриттям спеціальності «міжнародні відносини» кафедра стала випусковою. 

На нову спеціальність набрали 34 студенти, де проводили заняття з фахових дисциплін: проф. П.М. Тригуб 

(всесвітня історія, вступ до спеціальності), 

к.політ.н., ст. викл. О.В. Шевчук (теорія 

міжнародних відносин), к.і.н., доц. О.П. Тригуб 

(історія дипломатії). З 34 осіб, які вступили на 

перший курс, закінчили навчання й одержали 

диплом спеціаліста всього 16: М. Аверкович, 

А. Алексєєнко, Ю. Бутурлакіна, О. Герасим’юк, 

К. Гуляєвська, І. Єжкова, Н. Єрмолова, 

А. Краснянська, М. Майстренко, В. Мельниченко, 

Ю. Морозова, Г. Малахова, А. Прокопович, 

І. Романенко, І. Семенова, А. Студінська.  

Наступного, 2004-2005 навчального року 

спеціальність мала вже 3 академічні групи, 

збільшився обсяг роботи. Відповідно були залучені 

сумісники – С.В. Пронь, фахівець з історії 

міжнародних відносин ХХ ст. та політолог-

міжнародник О.В. Шевчук, а зав. кабінетом було 

призначено колишню студентку-політолога 

Ю.О. Седляр. 

У грудні 2004 року з кафедри була виділена 
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кафедра філософії і фахова кафедра отримала назву – міжнародних відносин та історії. На кафедрі залишилися 

чотири штатні викладачі: П.М. Тригуб, В.Л. Демченко, О.П. Тригуб, Т.Є. Богданова та 3 сумісники: С.В. Пронь, 

О.В. Шевчук та Ю.О. Седляр. Остання навчалася в аспірантурі кафедри країнознавства ІМВ і завершувала 

підготовку дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – 

політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 

Починаючи з 2005 року кафедра постійно піклувалася про підвищення свого фахового складу. Так у 2005 р. 

Т.Є. Богданова й Ю.О. Седляр захистили кандидатські дисертації, перша – у Дніпропетровському національному 

університеті, друга – в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

У 2006-2007 н.р. змінився склад кафедри. У кінці 

навчального року у складі кафедри налічувалось шість 

штатних викладачів: д.і.н., проф. П.М. Тригуб 

(завідувач), к.і.н., доц. Т.Є. Богданова, к.політ.н., 

ст. викл. Ю.О. Седляр, к.і.н. О.С. Морозова, к.і.н., доц. 

Н.В. Шевченко, викладач Н.В. Давидова і чотири 

сумісники: д.і.н., проф. С.В. Пронь, к.і.н., доц. 

О.П. Тригуб – докторант Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, к.політ.н., доц. 

О.В. Шевчук та аспірант О.С. Копил. Завідувачем 

кабінету була призначена Т.В. Дацко.  

У 2007 р. спеціальність була акредитована на рівні 

бакалаврату і ліцензована на рівні спеціаліста, а у 

2008 р. і на рівні магістра. У 2007-2008 н.р. відбулися 

чергові зміни у складі кафедри: на новоутворену 

кафедру історії пішли Н.В. Шевченко й 

О.С. Морозова, а після закінчення аспірантури на кафедру штатним викладачем був зарахований О.С. Копил, а до 

сумісників пристав к.і.н. проф. Є.Г. Сінкевич. Кафедра отримала сучасну назву – міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. 
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У кінці 2008-2009 н.р. у складі кафедри налічувалось шість штатних викладачів і три сумісники, серед яких 

були два доктори історичних наук, професори С.В. Пронь і Й.М. Шкляж. Штатний склад кафедри поповнився 

молодим викладачем Н.В. Давидовою, яка у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію. 

У 2009-2011 рр. значно зміцнився кадровий склад кафедри. З Миколаївського державного університету імені 

В.О. Сухомлинського на постійну роботу перейшов О.В. Шевчук, який у вересні 2009 р. в Інституті світової 

економіки і міжнародних відносин НАНУ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

політичних наук, а у червні 2010 року у Донецькому національному університеті О.П. Тригубом була захищена 

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. У 2011 р. захистив у Дніпропетровському 

національному університеті докторську дисертацію 

Є.Г. Сінкевич. Таким чином на кафедрі працювали 

вже чотири доктори наук, що у кадровому плані 

вивело її на передові позиції в університеті. У 

2010 р. кафедра одержала право підготовки фахівців-

міжнародників за всіма освітньо-кваліфікаційними 

рівнями.  
У 2015 році відбулася реорганізація кафедри 

шляхом приєднання до кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики колективу кафедри 

міжнародної інформації. У результаті на кафедрі 

утворено секцію міжнародної інформації, яку 

очолила к.політ.н., старший викладач Ірина 

Володимирівна Габро. 

2016 рік кафедра міжнародних відносин та 

зовнішньої політики зустрічає у такому складі: д.і.н., 

проф. О.П. Тригуб (завідувач кафедри), д.і.н., проф. 

Є.Г. Сінкевич, д.і.н., проф. П.М. Тригуб, д.політ.н., 

проф. О.В. Шевчук, д.політ.н., проф. В.В. Недбай, к.і.н., доц. Т.Є. Богданова, к.політ.н., ст. викл. Т.В. Жолонко, 

к.і.н., ст. викл. В.О. Погромський, к.і.н., ст. викл. А.О. Хмель, к.і.н., ст. викл. Л.А. Вовчук, к.політ.н., ст. викл. 
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І.В. Габро, к.і.н., ст. викл. Г.В. Висоцька. Кафедра має трьох докторантів, 10 аспірантів і здобувачів. 
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