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Директор Інституту –  
Сушко Олександр Олександрович, 
доктор історичних наук, професор, 
заслужений працівник освіти України

Заступники директора: 
з виховної та наукової роботи – 
Вєтров Ігор Георгійович, 
кандидат історичних наук, професор, 
заслужений працівник освіти України

з навчально-мето дич ної роботи – 
Виговський Микола Юрійович, 
доктор історичних наук, професор

Інститут історичної освіти – один із 
найстаріших підрозділів у складі Національного 
педагогічного університету М. П. Драгоманова. 

Його історія бере свій початок у 1920 р., коли у складі 
факультету соціального виховання щойно створеного 
Київського інституту народної освіти було відкрито іс-
торичний сектор для підготовки вчителів історії та сус-
пільствознавства.

У 1933 р., після надання ВНЗ статусу Київського 
педагогічного інституту, у його складі функціонував 
історичний факультет, на якому діяли кафедри загаль-
ної історії, історії СРСР та методики їх викладання. 
Згодом на факультеті було створено кафедри історії 
УРСР, історії стародавнього світу, середніх віків, но-
вої і новітньої історії. Проте у зв’язку з реорганізацією 
системи підготовки вчителів в УРСР у 1956 році іс-
торичний факультет КДПІ ім. О. М. Горького було ре-
організовано, а його студентів і викладачів переведено 
до КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 

У добу «відлиги» в Україні відчутно зросла потре-
ба у підготовці кадрів, особливо у сфері суспільство-
знавчих наук. У зв’язку із цим недалекоглядне рішен-
ня про ліквідацію істфаку у столичному педінституті 
було переглянуто. У 1969 р. на базі педагогічного фа-
культету КДПІ було відкрито історико-педагогічний 
відділ, який у 1970 р. реорганізовано в окремий іс-
торико-педагогічний (згодом – історичний) факуль-
тет. Саме цей структурний підрозділ провідного на-
вчально-педагогічного закладу України і став згодом 
Інститутом історичної освіти НПУ імені М. П. Дра-
гоманова.

Про якість підготовки фахівців Інституту істо-
ричної освіти свідчить той факт, що близько двох 
тисяч його вихованців сьогодні працюють у школах 
України, чимало із яких – директори, заступники з 

ІНСТИТУТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

навчальної і виховної роботи. Крім того, 
зважаючи, що історична освіта дає уні-
кальну підготовку і формує управлін-
ські та аналітичні здібності, колишні 
студенти Інституту сьогодні виконують 
обов’язки очільників управлінь окремих 
міністерств і відомств, послів України в 
різних державах, керівників підрозділів 
СБУ та МВС України у різних областях.

Інститут історичної освіти є одним з 
провідних наукових підрозділів систе-
ми вищої освіти України. Понад триста 
його випускників захистили кандидат-
ські ди сертації, а тридцять з них – док-
торські. 

Сьогодні директор Інституту історич-
ної освіти, доктор історичних наук, професор, заслу-
жений працівник освіти України О. О. Сушко примно-
жує і продовжує працю і традиції своїх попередників 
– Г. В. Січкаря, І. Х. Ганжи та В. Ю. Ніколаєнка.

В Інституті історичної освіти, провідному під-
розділі історичних факультетів вищих педагогічних 
навчальних закладів, нині працює 12 професорів, 
докторів історичних наук. Понад вісімдесят відсо-
тків мають вищу наукову кваліфікацію, і цей показ-
ник невпинно зростає. У 2014 р. Інститут історичної 
освіти впевнено посідає провідне місце на ринку 
освітніх послуг  України і прагне здобути європей-
ське визнання.

В Інституті здійснюється навчання по дев’яти 
історичних спеціалізаціях на семи кафедрах: всес-
вітньої історії, історії України, історії та археології 
слов’ян, методики навчання суспільних дисциплін та 
гендерної освіти, джерелознавства та спеціальних іс-
торичних дисциплін, етнології та краєзнавства, між-
народного туризму та гуманітарних дисциплін.
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КАФЕДРА  
МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ

Завідувач кафедри — Ладиченко Тетяна В’ячесла-
вівна, кандидат історичних наук, професор

Кафедру методики викладання історії у 1992 р. 
було відновлено як окремий підрозділ історич-
ного факультету (очолила кандидат педагогіч-

них наук, доцент С. В. Черненко). У 2010 р. кафедру 
методики викладання історії та суспільно-політичних 
дисциплін було реорганізовано у кафедру навчання сус-
пільних дисциплін і гендерної освіти (яку з 1994 р. очо-
лює кандидат історичних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України Т. В. Ладиченко). Співробіт-
никами кафедри є: доктор історичних наук, професор 
Коляда Ігор Анатолійович, кандидат педагогічних наук, 
доцент Бакка Тамара Володимирівна, кандидат історич-
них наук, доцент Загребельна Ніна Іванівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент Камбалова Яніна Миколаїв-
на, кандидат історичних наук, доцент Мелещенко Тетя-
на Володимирівна. Кафедра готує нове покоління кон-
курентоспроможних фахівців в системі освіти України, 
які займають та будуть займати перші позиції в сучасній 
історії України, філософії, педагогіки, методики навчан-
ня, здатних забезпечити реалізацію Державного стан-
дарту галузі «Суспільствознавство» у сучасній школі та 
ВНЗ. Наукова школа професора Т. В. Ладиченко «Ме-
тодика навчання історичних та суспільних дисциплін» 
підготувала 13 кандидатських дисертацій. Кафедра за-
безпечує організацію педагогічної практики в Інститу-
ті історичної освіти та проведення моніторингу якості 
професійної підготовки студентів – випускників. Ді-
яльність кафедри МНСДГО є багатовекторною. Науко-
ві напрацювання професорсько-викладацького складу 
кафедри підтверджують важливість та необхідність ді-
яльності кафедри як передової складової системи освіти 
України.

КАФЕДРА  
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА СПЕЦІАЛЬНИХ 

ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри — Потильчак Олександр Вален-
тинович, доктор історичних наук, професор

Кафедру джерелознавства та спеціальних істо-
ричних дисциплін утворено 19 травня 2006 р. 
наказом ректора університету № 267 «Про 

реорганізацію кафедри історії слов’ян та українознав-
ства». Як окремий навчально-методичний і науковий 
підрозділ, що має в своєму складі 6 штатних виклада-
чів, кафедра функціонує з 1 вересня 2006 р. Колектив 
кафедри очолює доктор історичних наук, професор 
Олександр Валентинович Потильчак. Члени кафед-
ри – заступник директора інституту, заслужений пра-
цівник освіти України, кандидат історичних наук, про-
фесор Ігор Георгійович Вєтров; кандидат історичних 
наук, доцент Наталія Василівна Руденко; кандидат 

КАФЕДРА  
ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Завідувач кафедри — Осмоловський Сергій Олексан-
дрович, кандидат економічних наук, професор

Кафедру всесвітньої історії (до 2002 р. – кафедру 
загальної історії) було засновано у 1969 р. рішен-
ням вищого керівництва тодішнього УРСР одно-

часно з відновленням у КДПІ імені О. М. Горького істо-
ричного факультету. Впродовж багатьох років кафедрою 
завідував її засновник – Микола Федорович Александра. 
Саме завдяки йому, знаному фахівцю і викладачу, кафед-
ра перетворилась на один з провідних навчальних під-
розділів факультету, який здійснює підготовку вчителів 
із провідних фахових дисциплін – історії Стародавньо-
го світу, Середніх віків, доби Нового та Новітнього часу. 
Впродовж її існування кафедру очолювали професори 
М. Ф. Александра, Ю. О. Боєв, І. А. Хижняк, С. О. Осмо-
ловський. На сьогоднішній день науковий доробок ка-
федри становить вісім монографій, два підручника для 
історичних факультетів ВНЗ, понад двадцять навчально-
методичних посібників для вищої школи і близько двох-
сот наукових праць. На кафедрі працює високопрофе-
сійний колектив у складі шести доцентів, двох старших 
викладачів, кандидатів історичних наук. 

КАФЕДРА  
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Завідувач кафедри — Борисенко Володимир Йосипо-
вич, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України

Наказом ректора Київського педагогічного інс-
титут іменні О. М. Горького від 4 квітня 1990 р. 
було створенно кафедру історії України, яку 

очолив Борисенко Володимир Йосипович. Члени ка-
федри – кандидат історичних наук, професор Іванова 
Людмила Георгіївна, кандидат історичних наук, доцент 
Двірна Катерина Петрівна, кандидат історичних наук, 
доцент Візер Світлана Олександрівна, кандидат історич-
них наук, доцент Телегуз Ірина Олександрівна, кандидат 
історичних наук, доцент Сегеда Ростислав Антонович. 
Кафедра історії України стала першою серед структур-
них підрозділів усіх вищих педагогічних закладів Укра-
їни. У цілому по кафедрі було підготовлено 7 докторів та 
43 кандидата наук. Співробітники кафедри є авторами 
понад 20-ти монографічних досліджень з вітчизняної іс-
торії, 30-ти науково-методичних посібників та збірників 
наукових праць, 400 наукових статей. Кафедра неоднора-
зово посідала перші місця в рейтингу на кращий підроз-
діл університету, а викладачі визначалися кращими в но-
мінаціях «професор» та «викладач». Кафедра є центром 
дослідження діяльності та наукової спадщини М. П. Дра-
гоманова. Тут неодноразово проводились наукові фору-
ми, присвячені мислителю, постійно діє кабінет-музей 
М. П. Драгоманова, видано збірник праць по аналізу на-
уково-теоретичних розробок великого вченого.
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історичних  наук, доцент Олег Тарасович Шевченко; 
кандидат історичних наук, старший викладач Жанна 
Миколаївна Іщенко; викладач Андрій Сергійович Ан-
дрєєв. Головною метою діяльності колективу кафедри 
є забезпечення якісної фахової, спеціальної підготовки 
вчителів історії національної школи. Змістовним на-
вчально-методичним компонентом роботи кафедри є 
викладання низки базових дисциплін, що стосуються 
спеціальних галузей історичної науки. Сьогодні кафед-
ра є профільним випускаючим навчально-методичним 
підрозділом із підготовки фахівців спеціалізації «істо-
рія та експертиза культурно-історичних цінностей».

КАФЕДРА ЕТНОЛОГІЇ

Завідувач кафедри — Чернега Петро Макарович, 
доктор історичних наук, професор

19травня 2006 р. наказом ректора № 267 ство-
рено кафедру етнології, яку очолив Чернега 
Петро Макарович, доктор історичних наук, 

професор. Згідно з наказом ректора № 265 від 17 трав-
ня 2013 р. назву кафедри етнології змінено на етнології 
та краєзнавства. Члени кафедри – кандидат історичних 
наук, професор Стрельський Геннадій В’ячеславович, 
кандидати історичних наук, доценти Лущай Володи-
мир Іванович, Телегуз Андрій Володимирович, Зубчен-
ко Світлана Петрівна. 

Колектив кафедри етнології та краєзнавства забезпе-
чує навчально-виховний процес в Інституті історичної 
освіти та Інституті української філології ім. А. Малиш-
ка. Здійснює підготовку фахівців зі спеціалізацій «іс-
торія і українознавство» та «історія і краєзнавчий 
туризм». Протягом 2006–2014 років кафедрою органі-
зовано та проведено 4 міжнародні наукові конференції, 
у яких взяли участь близько 400 вчених, викладачів, 
студентів. Результатом науково-дослідної роботи ста-
ло видання 4 монографій, 5 збірників наукових праць, 
4 навчально-методичних посібників, близько 120 статей 
та інших публікацій загальним обсягом понад 390 друк. 
арк. Робота колективу кафедри спрямована на підго-
товку високопрофесійних вчителів, патріотів України, 
праця яких сприяє не лише навчанню, а й вихованню в 
молоді любові до рідної землі, відродженню історичної 
пам’яті, національної і політичної свідомості.

КАФЕДРА  
МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ  

ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри — Стоян Тетяна Андріївна, док-
тор історичних наук, професор

Кафедру міжнародного туризму та гуманітар-
них дисциплін створено наказом ректора № 412 
від 5 вересня 2011 року. Очолила її доктор істо-

ричних наук, професор Стоян Тетяна Андріївна. Члени 

 кафедри – кандидат історичних наук, доцент Верес Ольга 
Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент Кудрик 
Катерина Олександрівна, кандидат історичних наук, 
старший викладач Дзюбленко Ірина Михайлівна, канди-
дат історичних наук, викладач Литвин Ірина Валеріївна, 
старший викладач Теремецька Тетяна Вікторівна. Ко-
лектив кафедри міжнародного туризму та гуманітарних 
дисциплін здійснює підготовку студентів за спеціалізаці-
ями «історія та міжнародний туризм» та «історія та ан-
глійська мова». Кафедра забезпечує навчально-виховний 
процес в Інституті історичної освіти. Кафедра здійснює 
підготовку наукових кадрів та педагогів-істориків вищої 
кваліфікації – кандидатів історичних наук; співпрацює і 
підтримує наукові зв’язки з цілим рядом наукових уста-
нов та вищих навчальних закладів України. Робота ко-
лективу кафедри спрямована на підготовку високопро-
фесійних педагогічних кадрів, озброєних ґрунтовними 
знаннями та навиками міжкультурної комунікації.

КАФЕДРА  
ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ СЛОВ’ЯН

Завідувач кафедри — Журба Михайло Анатолійо-
вич, доктор історичних наук, професор

19травня 2006 року наказом ректора № 267 ство-
рено кафедру історії та археології слов’ян. 
Кафедра продовжує традицію кафедри історії 

СРСР і УРСР, створеної у 1979 р. разом із кафедрою 
всесвітньої історії у зв’язку із відновленням історичного 
факультету нашого університету, та її завідувачів — док-
тора історичних наук, професора М. Д. Березовчука та 
професора Н. М. Кравченко. На кафедрі нині працюють 
12 викладачів, з них 6 – доктори історичних наук, про-
фесори, 4 – кандидати історичних наук, доценти, котрі 
читають нормативні курси з історії слов’янських наро-
дів, археології та низки спеціальних курсів для студен-
тів історичного факультету. До складу кафедри входять: 
завідувач кафедри, професор, доктор історичних наук 
М. А. Журба, директор Інституту історичної освіти, 
професор, доктор історичних наук, заслужений праців-
ник освіти України О. О. Сушко, заступник директора, 
професор, доктор історичних наук М. Ю. Виговський, 
професор, доктор історичних наук С. С. Падалка, до-
цент, кандидат історичних наук Я. О. Вовк, доцент, кан-
дидат історичних наук Р. Г. Шишкін, доцент, кандидат 
історичних наук В. В. Козир, викладач, кандидат істо-
ричних наук Н. М. Черніговець, кандидат історичних 
наук Я. А. Бойчук. Навчальний процес та науково-прак-
тичну діяльність кафедри забезпечують Науково-до-
слідницький центр «Слов’янський світ» та 2 лаборато-
рії: «Історичної біографістики» та «Науково-дослідна 
лабораторія археологічних досліджень». Пріоритетни-
ми напрямками наукової роботи викладачів кафедри іс-
торії та археології слов’ян є: підготовка монографічних 
видань; визначення перспективних напрямків наукової 
діяльності кафедри; науково-дослідна робота зі студен-
тами тощо. Кафедра видає «Вісник аграрної історії», що 
затверджений ВАК України як фаховий.


