
 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ (2003-2021) 

 

У 2001 р. за ініціативою декана факультету політичних наук М.О. Багмета, 

підтриманою ректором Л.П. Клименком, постало питання про відкриття 

спеціальності «Міжнародні відносини». Правда, проти цього був 

налаштований проректор з навчально-виховної роботи О.М. Трунов, який 

навіть відмовився поставити свій підпис на проекті навчального плану й 

інших документах. Передбачалося, що базовою кафедрою для цієї 

спеціальності мала стати кафедра історії та філософії, яка мала у 

майбутньому перетворитися на кафедру міжнародних відносин. 

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). 

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 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. 

 
 

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики, 2008 рік 
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. 

 
Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики, 2010 рік 

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. 

 
Кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики, 2013 рік 

26 грудня 2016 р. кафедра понесла велику втрату – пішов із життя 

засновник спеціальності та перший завідувач кафедри, доктор історичних 

наук, професор П.М. Тригуб. 

На 2017 р. кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики мала 

наступний кадровий склад: д.і.н., проф. О.П. Тригуб (завідувач кафедри), 

д.і.н., проф. Є.Г. Сінкевич, д.політ.н., проф. О.В. Шевчук, к.і.н., доц. 

Т.Є. Богданова, к.політ.н., ст. викл. Т.В. Жолонко, к.політ.н., ст. викл. 

І.В. Габро, к.і.н., ст. викл. В.О. Погромський, , к.і.н., ст. викл. Г.В. Висоцька, 

к.і.н., ст. викл. А.О. Хмель, к.і.н., ст. викл. Л.А. Вовчук, викл. О.О. Звездова, 

викл. І.В. Тихоненко. Кафедра має трьох докторантів, 7 аспірантів і 

здобувачів. 

У зв’язку із прийняттям у 2015-2017 р. нового переліку галузей знань і 

спеціальностей на основі спеціальностей «Країнознавство», «Міжнародна 

інформація» та «Міжнародні відносини» була сформована нова – 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у галузі 

знань 29 «Міжнародні відносини». У рамках спеціальності можна мати різні 

освітні програми. Тому з 2020 р. кафедра за спеціальністю 291 здійснює 

підготовку за двома освітніми програмами, на першому (бакалаврському) 

рівні – «Міжнародні відносини (з вивченням двох іноземних мов)», на 

другому (магістерському) – «Міжнародні відносини, переклад у міжнародних 

комунікаціях».  



 
Колектив кафедри у 2018 р. 

Співробітники кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

беруть активну участь у професійних об’єднаннях зі спеціальності. З 2019 р. 

співробітники кафедри є членами Наукового товариства історії дипломатії та 

міжнародних відносин, а доктор історичних наук, професор О.П. Тригуб є 

членом правління даного товариства. Доцент Т.Є. Богданова є членом 

Української Асоціації Американістики, доцент А.О. Хмель – Асоціації 

іспаністів України.  

 
Колектив кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (червень 2019 р.) 

У 2021-2022 навчальний рік кафедра ввійшла у такому складі: к.і.н., доц. 

в.о. завідувача кафедрою А.О. Хмель, д.і.н., проф. О.П. Тригуб, д.політ.н., 

проф. О.В. Шевчук (декан факультету політичних наук), к.і.н., доц. Т.Є. 

Богданова, к.і.н., доц. Л.А. Вовчук, к.політ.н., доц. І.В. Габро, к.політ.н., в.о. 

доцента І.В. Тихоненко, к.політ.н., ст.викл. О.О. Звездова, провідний 

фахівець кафедри – Є.А. Смишляєва, бакалавр з міжнародних відносин. 

 


