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В. В. Чепіженко (Одеса) 

РОЗВИТОК МЕДІЄВІСТИКИ НА КАФЕДРІ ІСТОРІЇ 
СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ  

ОНУ (ДО 2000 р. – ОДУ) ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА 

 

В 1963 р. з структури кафедри загальної (всесвітньої) історії 
історичного факультету ОДУ було виокремлено кафедру історії 
стародавнього світу та середніх віків, яку очолив тоді ще доцент 
П. Й. Каришковський. Серед перших співробітників нової кафедри три 

історики-медієвісти – М. Ю. Беркович, І. В. Зав’ялова та Я. П. Зінчук1
. 

Я. П. Зінчук та І. В. Зав’ялова разом читали курс «Історії 
середніх віків». Спосіб викладу матеріалу, наукові інтереси, життєвий 

шлях двох вчених відрізнялися, проте спільними в них були високий 

професіоналізм та любов до своєї справи. 

Яків Петрович Зінчук освіту отримав в Вінницькому інституті 
соц. виховання та в Київському педінституті. Дисертацію на тему 

«Боротьба західних слов’ян з наступом німецько-датських феодалів на 

південне узбережжя Балтійського моря в Х-ХІІ ст.» захистив 1955 р. в 

Інституті слов’янознавства АН СРСР. До ОДУ був переведений 

1956 р. з Вінницького педінституту2
. 

Наукові інтереси Я. П. Зінчука зосереджувалися на історії 
західних слов’ян та їх боротьбі з німцями і датчанами3

. На межі        
50-60-х рр. Я. П. Зінчук вивчав торгівельні зв’язки Польщі на Балтиці, 
досліджував характер взаємин Русі та Польщі в період німецько-

польської війни 1003–1018 pp
4
. Яків Петрович був глибоко знайомий з 

польськими, датськими, німецькими, давньоруськими джерелами, які 
вивчав мовами оригіналу (латиною та старослов’янською); добре 

орієнтувався в дореволюційній та радянській літературі, в працях 

сучасних йому польських, німецьких, чеських дослідників. 

Можливо, подекуди праці Я. П. Зінчука не позбавлені ознак 

наративізму, проте в них майже повністю відсутній присмак 

марксистсько-ленінської ідеології. Чого вартує лише те, що на 

41 сторінці його статті у Вчених записках Інституту слов’янознавства 
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АН СРСР з 260 посилань тільки одне (!) вказує на працю В. І. Леніна5
, 

а в іншій публікації посилання на класиків марксизму взагалі відсутні6. 
Звичайно, в своїх працях Я. П. Зінчук називає німецько-датських 

феодалів агресорами, з якими слов’янські народи ведуть героїчну 

боротьбу. Проте, якщо відкинути притаманний епосі ідеологічний 

пафос, то загалом Я. П. Зінчук зображує реалістичну картину 

завоювання полабсько-прибалтійських слов’янських племен (бодричів, 

поморян, лютичів, руян), пропонує власну хронологію цього процесу 

та визначає найбільш вагомі, на його погляд, причини втрати 

Польщею Західного Помор’я (феодальна роздробленість Польського 

королівства, прагнення німецьких та датських феодалів не лише до 

захоплення нових земель та кріпаків, але й до контролю над торговими 

містами і шляхами). 

Славістикою та візантиністикою на початку свого наукового 

шляху займався й П. Й. Каришковський. Кандидатську дисертацію він 

захистив на тему «Політичні взаємовідносини Візантії, Болгарії та Русі 
в 967–971 рр.» (1951 р., Інститут історії АН СРСР). Загалом 14 

наукових публікацій7
 П. Й. Каришковського були присвячені русько-

болгарським відносинам під час Балканських походів Святослава8
, 

відображенню останніх в візантійській історіографії та 
давньоруському літописанні9, селянським рухам в середньовічній 

Болгарії10
 тощо. В архіві кафедри історії стародавнього світу та 

середніх віків також зберігся підписаний П. Й. Каришковським 

рукопис матеріалів з аграрної історії Чехії напередодні гуситських 

воєн «К вопросу о структуре феодальной ренты в Пражском районе и 

на севере Чехии по материалам поземельных описей XIV–XV веков» 

(23.10.1955 р., 44 арк.). Напевно, ця робота була підготовлена в 

контексті спецкурсу з історії гуситських воєн, який 

П. Й. Каришковський тривалий час читав для студентів-істориків, що 

спеціалізувалися за «всесвітньою історією». 

Крім зазначеного вище курсу П. Й. Каришковського, спецкурси 

з медієвістики та історії раннього модерного часу читала також доцент 
І. В. Зав’ялова. В різні часи це були «Флоренція XIII–XVI ст. /основні 
тенденції політичного та культурного розвитку/», «Франція епохи 

релігійних війн XVI ст.», «Історія Англійської буржуазної революції 
XVII ст.». 

В 2011 р. на історичному факультеті ОНУ пройшов круглий 

стіл, присвячений 100-літтю з дня народження вченої, матеріали якого 

були опубліковані11
. 

Випускниця Київського державного університету (учениця 

Л. М. Беркута) дисертацію на тему «Зовнішня політика Англії 
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наприкінці XV – на початку XVI ст.»12
 (науковий керівник 

М. М. Розенталь) І. В. Зав’ялова захистила в ОДУ в 1948 р. За виразом 

О. Б. Дьмоіна, «саме ця робота ... лежить у витоків сучасного 

одеського англознавства»
13

. 

Після захисту дисертації І. В. Зав’ялова опублікувала ще дві 
статті англознавчого характеру, але вже з історіографічної 
проблематики14

. Більша ж частина її наукової діяльності була 

пов’язана з історією Франції пізньосередньовічного періоду. Науковий 

доробок вченої в цій галузі, здавалося б, кількісно невеликий: два 

навчальні посібники15
 і окремі публікації, загалом історіографічного 

характеру16
. Проте, як зазначає П. М. Тоцький, програючи в кількості, 

ці роботи виграють за якістю. Навчальні посібники по суті є 
невеликими науковими монографіями, що ґрунтуються на глибокому 

знанні джерел та історіографії (перш за все французької)17
. 

В кафедральному архіві було віднайдено частину рукопису 

неопублікованої монографії І. В. Зав’ялової «Сучасні французькі 
буржуазні історики про соціально-економічний розвиток Франції в 

XVI ст.». Можливо, цей доробок мав стати основою для докторської 
дисертації (у вступі І. В. Зав’ялова дякує за керівництво роботою К. Д. 

Петряєву). Вже перший абзац висновків приємно вражає: «Школа 

«Анналов» завоевала международный авторитет. Тонкая и точная 

обработка массы новых источников, новые математические методы 

анализа экономических явлений, широкое применение историко-

сравнительного метода содействовали тому высокому конкретно-

историческому уровню исследований, который характерен для этого 

направления»
18

. Ці слова були написані 1970 р., коли в радянській 

науці тільки зароджувався інтерес до французької школи «Анналів» 

(А. Я. Гуревич, Ю. Л. Безсмертний). Як пише А. О. Добролюбський: 

«Тоді, наприкінці 1960-х рр., про французьку школу «Анналів» в 

нашій країні ніхто й не знав. Окрім Зав’ялової…»
19

. 

Хочеться додати до портрету І. В. Зав’ялової ще один штрих: 

довгі роки вона керувала студентським науковим гуртком з історії 
культури епохи Відродження. Саме цей гурток насправді заміняв 

собою спеціалізацію з середньовічної історії. Доповіді гуртківців 

відрізнялися високим науковим рівнем. В своїх спогадах про роботу 

гуртка згадують майже всі учасники круглого столу 2011 рa
. В архіві 

кафедри зберігся план роботи гуртка на 1978/1979 н. р. Ось деякі теми 

                                                           

a Див. спогади О. М. Альтшуль (Жебеленко), А. О. Добролюбського, 

О. Б. Дьоміна, А. С. Гриськова, М. Д. Руссєва, М. А. Шевчука  



 26

доповідей: «Відображення гуманістичних поглядів Мікеланджело в 

його творчості (на прикладі Сікстинської капели)», «Творчість 

Донателло та її значення в розвитку культури епохи Відродження», 

«Мазаччо та значення його творчості для розвитку реалізму», 

«Естетична концепція Леонардо на основі його твору “Битва при 

Ангіарі”» тощо20
. Саме на засіданнях студентського гуртка 

І. В. Зав’ялова прищеплювала любов до середньовічної історіїb. 
В 1973–1980 рр. за кафедрою була закріплена планова наукова 

тема «Проблеми ґенези капіталізму в країнах Європи в сучасній 

історіографії», над якою протягом 1973–1975 рр.
c
 працювали доценти 

кафедри Я. П. Зінчук та І. В. Зав’ялова і доцент кафедри нової та 

новітньої історії М. Ю. Беркович21
. 

Марк Юхимович Беркович22
 закінчив історичне відділення 

факультету профосвіти ОІНО. Дисертацію на ступінь кандидата 

історичних наук захистив при ОДУ в грудні 1939 р. на тему: 

«Суспільний лад Нейстрії в другій половині VI ст.»23
. З 1951 р. 

працював над докторською дисертацією «Утворення давньоруської 
народності». До Одеського університету на посаду доцента кафедри 

загальної історії М. Ю. Беркович був переведений 1956 р. з 
Кіровоградського педінституту. З 1963 р. працює на кафедрі історії 
стародавнього світу та середніх віків. Вже з 1965/66 н. р. – на кафедрі 
нової та новітньої історії24

. 27 травня 1974 р. подав заяву з проханням 

звільнити його у зв’язку з виходом на пенсію. 

Подальші 15 аркушів особової справи М. Ю. Берковича 

засвідчують собою скрутну кадрову ситуацію на одеському істфаці в 

70-ті рр.
25

 Звільнення Берковича щоразу відкладалося. Загалом він 

пропрацював на факультеті ще п’ять років. З 1 жовтня 1976 р. знову 

потрапляє на кафедру історії стародавнього світу та середніх віків. В 

обґрунтуванні про зарахування доцента Берковича на кафедру 

П. Й. Каришковський зазначає, що той є спеціалістом з історії 
середньовічної Німеччини та має публікації за спеціалізацією, а також 

посилається на труднощі, які відчуває кафедра у зв’язку з відсутністю 

                                                           

b Старостою гуртка з історії культури епохи Відродження в студентські роки 

була й І. В. Нємченко, яка зараз завідує кафедрою історії стародавнього світу 

та середніх років. 
c Після виходу Я. П. Зінчука на пенсію,з 1975 р. за темою працювала лише 

І. В. Зав’ялова, яка лишилася на деякий час єдиним медієвістом на факультеті. 
В архіві кафедри зберігся звіт про наукову роботу доц. Зав’ялової І. В. за     
1976–1980 рр. 
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кваліфікованих кадрів з середньовічної історії26
. Остаточно 

М. Ю. Беркович вийшов на пенсію 1979 р. 

Коло наукових інтересів М. Ю. Берковича було доволі широким 

– від історії ранньомодерної України до археології та проблем 

етногенезу таджиків27
. Проте в центрі його розвідок завжди 

залишалося питання утворення в добу середньовіччя давньоруської та 

німецької народностей28
. Три статті М. Ю. Берковича були 

опубліковані в провідній на той час в Радянському Союзі фаховій 

збірці з медієвістики «Середні віки»
29

. В своїх наукових розвідках, які 
написані з залученням широкого кола джерел та історіографії, 
дослідник, зокрема, доходить висновків про те, що німецька 

народність склалася наприкінці ХІ ст., ще до утворення 

територіальних князівств в Німеччині. 
Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. кадрова ситуація з 

медієвістами на кафедрі значно покращилася: штат кафедри 

поповнився трьома молодими спеціалістами в галузі середньовічної та 
ранньомодерної історії країн Західної Європи.  Після проходження 

цільової аспірантури в ІВІ АН СРСР повернулися до Одеси 

випускники ОДУ О. Б. Дьомін (з 1977 р. на посаді старшого 

викладача) та І. В. Нємченко (з 1981 р. на посаді асистента). В 1978 р. 

на посаду асистента була зарахована також випускниця МДУ 

О. О. Радзиховська30
. 

Кандидатська дисертація Олега Борисовича Дьоміна, виконана 

під керівництвом зав. сектором середніх віків ІВІ АН СРСР професора 
О. М. Чистозвонова, була присвячена англо-нідерландським 

відносинам у другій половині XVI ст. (захист відбувся 1984 р.). На 
кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків О. Б. Дьомін  

працював не довго, вже в 1984 р. він був переведений на кафедру нової 
та новітньої історії. Коло його наукових інтересів, як пише Д. П. Урсу, 

значно розширилося: від міжнародних відносин раннього нового часу 

та історії Англії він переходить до вивчення історії південних та 

західних слов’ян31
. Можна сказати, що О. Б. Дьомін продовжив дві 

кафедральні наукові традиції – англознавчу та славістичну. 

У 2001 р. в Інституті української археографії та джерелознавства 

імені М. С. Грушевського НАНУ О. Б. Дьомін захистив докторську 

дисертацію на тему «Формування “нового курсу” зовнішньої політики 

Англії (друга половина XVI – початок XVII ст.)»32
. Того ж року 

виходить його монографія «Біля витоків англійського атлантизму: 

Зовнішня політика Англії кінця 50-х – кінця 80-х років ХVI ст.» – 

перша в українській історіографії спроба світ-системного аналізу. 

Автором простежено всі рушійні сили та перешкоди процесу 
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піднесення Англії до рівня однієї з провідних європейських держав33
. 

Інша його монографія – «Мы пришли дать вам слово: Кирилл и 

Мефодий в истории славянской культуры» (Одеса, 2003) – дає 
загальне бачення світогляду двох визначних діячів слов’янської 
культури34

. О. Б. Дьомін відстоює тезу про первинність кириличної 
абетки. Сьогодні О. Б. Дьомін завідує кафедрою нової та новітньої 
історії ОНУ. 

Ірина Вікторівна Нємченко полем своїх наукових досліджень 

обрала історію англійської політичної думки. Її науковим керівником в 

аспірантурі був видатний вчений, історик-англознавець, методолог 
історичної науки професор М. А. Барг, член Королівського 

історичного товариства Великої Британії. Дисертація на тему «Томас 
Гоббс та Англійська революція середини ХVІІ століття (до питання 

про ренесансний зміст політичної системи Гоббса)»35
 була захищена в 

ІВІ АН СРСР у 1981 р. У подальшому І. В. Нємченко, не пориваючи з 
вивченням спадщини Гоббса, звернулась до аналізу роялістської 
політичної думки36

 та низки інших ідейних течій, пов’язаних з 
Англією XVII ст. В колі наукових інтересів дослідниці опинилися ідеї 
«змішаної монархії»37

, «адамітська теорія» Роберта Філмера38
, поняття 

суверенітету в англійській політичній думці XVII ст.39
, теорії влади de 

facto
40

 тощо. Ірина Вікторівна є одним з провідних представників 

інтелектуальної історії в сучасній Україні. 
За роки роботи на факультеті І. В. Нємченко було підготовлено 

сім навчально-методичних посібників з історії середніх віків, раннього 

модерного часу, західноєвропейської суспільно-політичної думки. 

Крім загального курсу з історії пізнього середньовіччя І. В. Нємченко 

наразі викладає спеціальний курс «Західноєвропейська політична 

думка XVI – початку XVII ст.» для бакалаврів, дві магістерські 
дисципліни – «Актуальні проблеми давньої та середньовічної історії», 

«Освіта та просвітництво в середньовічній Західній Європі», а також 

спеціальний курс для аспірантів – «Сучасні проблеми інтелектуальної 
історії». 

Вагомим внеском в розвиток вітчизняної медієвістики став 

укладений І. В. Нємченко тлумачний словник середньовічної 
термінології41

. Частина наукового доробку дослідниці присвячена 

історії вітчизняної медієвістики (перш за все, забутим іменам одеських 

істориків П. М. Біциллі та В. Е. Крусмана). Концептуальною є стаття 

І. В. Нємченко «Медієвістика» для «Енциклопедії історії України», в 

якій на високому теоретичному рівні узагальнено історію становлення 

та розвитку медієвістики як науки про середньовіччя42
. 
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Олена Олександрівна Радзиховська присвятила свої дослідження 

історії торгівельних відносин Франції та Арагону та міській історії 
Західного Середземномор’я43

. В кандидатській дисертації 
О. О. Радзиховської «Арагоно-Каталонське королівство та Франція у 

другій половині ХІІІ – на початку XIV століття» (науковий керівник – 

спеціаліст в області політичної історії середньовічної Франції, тоді ще 

доцент Н. О. Хачатурян), що була захищена в МДУ в 1983 р., 

досліджуються саме проблеми історії торгівлі та торгового капіталу і 
пов’язані з ними процеси розвитку товарного виробництва та 

формування внутрішніх та міжнародних ринків даного регіону44
. 

Тривалий час, працюючи на кафедрі історії стародавнього світу та 

середніх віків ОНУ, О. О. Радзиховська читала пов'язаний з даною 

проблематикою спецкурс «Ранні форми підприємництва в країнах 

Західного Середземномор’я в ХІІІ–ХV ст.». 

З плином часу наукові інтереси О. О. Радзиховської змістилися 

до історії правничої та географічної думки пізнього середньовіччя. 

Олена Олександрівна досліджує античні перипли та середньовічні 
портолани45

, вивчає свідчення західноєвропейських мандрівників про 

Північно-Західне Причорномор’я, опрацьовує ранньомодерні правничі 
довідники, що зберігаються в НБ ОНУ46

, проводить аналіз творів 

ерудитської історіографії. 
Наразі доцент О. О. Радзиховська читає загальний курс з історії 

середніх віків та спеціальні курси «Основи наукових досліджень», 

«Історія письма та картографування в середньовічній Європі». 

В 1995 р. з кафедри філософії та основ загальногуманітарного 

знання на кафедру історії стародавнього світу та середніх віків 

перейшов ст. викладач П. М. Тоцький (випускник історичного 

факультету 1980 р.)
47

. 

Будучи людиною непересічною, унікальною, П. М. Тоцький 

володіє по суті енциклопедичними знаннями та декількома мовами. 

Основний науковий доробок П. М. Тоцького охоплює тематику 

Великої французької революції, діяльності Конституанти48
, проте коло 

наукових інтересів вченого сягає з одного боку глибин франкської 
державності Хлодвіга49

, з іншого – Французької імперії Наполеона 

ІІІ50
, в полі його зору знаходяться українсько-французькі взаємини 

XVII–XVIII ст.51
, проблеми галліканізму52

, французька політика в 

Мексиці ХІХ ст.53
 Окремі праці П. М. Тоцького торкаються проблем 

славістики54
, інші заглиблюються в різноманітні філософські 

категорії55
. 

Ще більш широким було коло спеціальних курсів, які Павло 

Микитович читав для студентів спеціалізації кафедри: від історії 



 30

арабської та ренесансної Іспанії до релігійних війн у Франції, від 

пам’яток ренесансної літератури до соціального та політичного життя 

Латинської Америки наприкінці XV – на початку XVIII ст. Викладав 

П. М. Тоцький й історію середньовічної Азії та Африки (навіть 

студіював іврит та фарсі), й спецкурси з історії давнього та арабського 

Сходу. З ряду дисциплін ним були видані навчально-методичні 
посібники та хрестоматії. 

В 2000-х рр. на кафедрі було захищено три кандидатські 
дисертації56

. Колектив кафедри поповнився молодими спеціалістами з 
візантиністики. 

З 2006 р. асистентом, а після захисту кандидатської дисертації 
на посаді доцента кафедри, працює Олег Михайлович Луговий. Слід 

відзначити глибоку ерудицію, широке коло наукових інтересів та 

чудовий викладацький хист О. М. Лугового. Візантиніст, скандинавіст, 
в певній мірі славіст та спеціаліст з історії хрестоносного руху, знавець 

військової історії, один з кращих одеських краєзнавців, Олег 
Михайлович користується популярністю серед студентства як 

викладач та науковий керівник. 

Науковий доробок О. М. Лугового сягає понад півсотні праць, 

більшість з яких присвячені військовій історії Візантії Х–ХІІ ст., і, 
перш за все, проблемі іноземного найманства у візантійському 

війську57
. 

На кафедрі О. М. Луговий, окрім курсу з історії стародавнього 

Сходу, викладає загальну для бакалаврів-істориків дисципліну 

«Етнодемографічна історія Європи доби середньовіччя» та 

спеціальний курс «Історія Візантії». Деякий час читав спеціальний 

курс для магістрантів «Міжнародні відносини у Європі за доби 

хрестових походів», проводив спецпрактикум з історії Візантії. 
Нетривалий час (в 2013–2014 рр.) працювала на кафедрі інша її 

випускниця-візантиніст Ірина Сергіївна Горнова. Спеціаліст з 
візантійської історичної думки ХІ ст., вона, зокрема, читала 

спеціальний курс з візантійської культури. Горнова переклала та 

ретельно опрацювала історичні праці Михаїла Пселла, Іоанна Скилиці 
та деяких інших візантійських історіографів58

. 

Неможливо оминути викладачів-сумісників, що працювали на 

кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків ОНУ і студіювали 

медієвістику. Неодноразово за сумісництвом на рідній кафедрі 
працювала випускниця 1991 р., нині д.філос.н., професор кафедри 

філософії та методології пізнання ОНУ О. А. Довгополова. 

Хоча О. А. Довгополова знана як спеціаліст з соціальної 
філософії, філософії історії та історії пам’яті (комеморативних студій), 
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її науковий доробок в галузі медієвістики та ранньомодерної історії 
також є значним: від питань толерантності та нетерпимості в 

середньовічному соціумі59
 до культури провансальських трубадурів60

, 

від проблем середньовічної автобіографістики61
 до положення юдеїв в 

ранньомодерній Англії62
, від англійських тираноборців63

 до 

біоісторіографічних студій, в центрі уваги яких історики-медієвісти 

П. М. Біциллі та Л. П. Карсавін64
. На кафедрі вона періодично 

викладала такі спеціальні курси, як «Культура Флоренції XIII – 

початку XIV ст.», «Історія суспільно-політичної думки», «Світоглядні 
концепції середньовічних інтелектуалів від Григорія Нісського до 

Томи Аквіната», «Історія культури середньовічної Європи». 

В 2016-2017 н. р. за сумісництвом на кафедрі працювали 

А. В. Красножон та О. С. Івченко. 

Андрій Васильович Красножон – відомий одеський історик-

краєзнавець65
, завідувач кафедри історії України ПНПУ імені 

К. Д. Ушинського. Під час роботи на кафедрі історії стародавнього 

світу та середніх віків він, зокрема, читав спеціальний курс з «Історії 
західноєвропейської фортифікації XIV–XVII ст.», а також «Історичні 
портрети державних та політичних діячів» (присвячений, переважно, 

середньовічним державцям Південно-Східної Європи). 

Ольга Степанівна Івченко, аспірантка І. В. Нємченко, займається 

вивченням однієї з течій роялістської політичної думки епохи 

Англійської революції ХVII ст. – конституційного роялізму66
. 

О. С. Івченко проводила практичні заняття у студентів історичного 

факультету.  

З 16 грудня 2013 р. на кафедрі, спочатку старшим лаборантом, а 

з 1 вересня 2015 р. на посаді викладача працює і автор цієї статті, який 

по завершенню ОНУ в 2015 р. вступив до аспірантури та готує 
кандидатську дисертацію на тему: «Річард ІІ Плантагенет: політичні 
практики та концепція правління» (науковий керівник І. В. Нємченко). 

Завершити нарис історії кафедри та розвитку на ній 

медієвістичних досліджень хочеться наступними трьома тезами: 

- Доволі важливим для будь-яких наукових установ є 
продовження традицій. Можна сказати, що на кафедрі історії 
стародавнього світу та середніх віків традиції продовжуються і 
відроджуються. Так, до цього часу діє започаткований ще 

І. В. Зав’яловою гурток з середньовічної історії (нині його керівник – 
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В. В. Чепіженко). Він, поряд з іншими науковими студентськими 

гуртками кафедри, знову уособлює в собі кафедральну спеціалізаціюd
. 

Традиційними на кафедрі є англознавчі студії: І. В. Зав’ялова → 

О. Б. Дьомін, І. В. Нємченко → О. А. Довгополова, О. С. Івченко, 

В. В. Чепіженко. Тематику гуситських воєн від П. О. Каришковського 

перейняв П. М. Тоцький. Славістичні дослідження продовжив 

О. Б. Дьомін. Зусиллями І. В. Нємченко та О. О. Радзиховської на 

кафедрі відроджено візантиністику (О. М. Луговий, І. С. Горнова). 
Спадкоємність поколінь можна також прослідкувати й на 

прикладі кафедрального спецкурсу, присвяченого культурі 
ренесансної Флоренції, який в різний час і з різними хронологічними 

рамками читали І. В. Зав’ялова, І. В. Нємченко, О. А. Довгополова та 

В. В. Чепіженко. 

- Не менш важливим є взаємозв’язок поколінь, коли молоді 
науковці можуть навчатися у своїх старших колег, переймати досвід і 
разом з тим втілювати в життя свої власні наукові проекти, 

відточувати педагогічну майстерність. На нашій кафедрі присутні 
досвідчені історики-медієвісти (І. В. Нємченко, О. О. Радзиховська, 
П. М. Тоцький) і молоді науковці, як такі, що вже мають за плечима 

чималий досвід (О. М. Луговий), так і початківці (В. В. Чепіженко). 

- «Родзинкою» кафедри історії стародавнього світу та середніх 

віків ОНУ є те, що коло наукових інтересів її викладачів охоплює 
чималий географічний ареал – від Іспанії, Франції та Англії на заході 
до Русі та Візантії на сході, від Скандинавії на півночі до Греції та 

Палестини на півдні. Відповідним є й хронологічний зріз – від 

античності до раннього модерного часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

d В 2015 р. спеціалізації історії стародавнього світу та середніх віків, історії 
Росії та нової і новітньої історії були об’єднанні в одну спеціалізацію 

«Європейські студії». 
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