
СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Члени вченої ради за посадами: 

1. Карасевич Анатолій Олександрович – декан історичного факультету, 

кандидат філософських наук, професор. 

2. Скрипник Олена Миколаївна – секретар вченої ради факультету, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання.  

3. Священко Зінаїда Василівна – заступник декана з навчальної роботи, 

доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання. 

4. Шауренко Анна Володимирівна – заступник декана з виховної роботи, 

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої 

історії та методик навчання. 

5. Возна Зоя Олександрівна – заступник декана з педагогічної практики, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання. 

6. Бержанір Анатолій Леонідович – заступник декана з наукової роботи, 

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних 

дисциплін. 

7. Устенко Альона Анатоліївна – заступник декана з міжнародної 

діяльності, викладач кафедри всесвітньої історії та методик навчання.  

8. Опацький Ігор Юрійович – заступник декана з профорієнтаційної 

роботи, викладач кафедри історії України,.  

9. Шачковська Любов Сергіївна – завідувач кафедри філософії та 

суспільних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент. 

10. Горохівський Петро Іванович – завідувач кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання, кандидат педагогічних наук, доцен,. 

11. Кузнець Тетяна Володимирівна – завідувач кафедри історії України, 

доктор історичних наук, професор. 

12. Балановський Ярослав Михайлович – голова профбюро історичного 

факультету, кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та 



 суспільних дисциплін. 

Виборні члени вченої ради: 

13. Кривошея Ірина Іванівна – доктор історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання. 

14. Сокирська Владилена Володимирівна – кандидат історичних наук, 

професор, проректор з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва.  

15. Біляєва Світлана Олександрівна – доктор історичних наук, професор 

кафедри всесвітньої історії та методик навчання.  

16. Гордієнко Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії та методик навчання. 

17. Барвінок Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії та методик навчання. 

18. Гордієнко В’ячеслав Володимирович – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання. 

19. Голобородько Валентина Михайлівна – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання. 

20. Дудник Олена Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України. 

21. Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України. 

22. Фуркало Вікторія Станіславівна – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та суспільних дисциплін 

23. Пересунько Мирослава Олександрівна – студентка 4 курсу, голова 

студентської ради факультету. 

24. Манзик Юлія Іванівна – студентка 2 курсу, секретар студентської ради. 

25. Балабай Аліна Валеріївна – студентка 4 курсу, голова студентського 

наукового товариства. 

Голова ради                                                                    Карасевич А.О. 

 

 


