ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У

1977 р. з відзнакою закінчив ЗДПІ
Науково-викладацьку
діяльність
за спеціальністю «Фізичне вирозпочав у 1989 р. в Запорізькому дерховання». В 1990 р. став випусжавному університеті, де обіймав покником Мелітопольського державного
сади: голови спортивного клубу ЗДУ,
педагогічного інституту за спеціальністю
старшого викладача, доцента, профе«Географія». В 2001 р. в Національсора. З 2001 р. — завідувач кафедри теному університеті фізичного виховання
орії та методики фізичної культури
і спорту України Державного комітету моі туризму Запорізького національного
лодіжної політики і туризму України зауніверситету.
хистив кандидатську дисертацію на тему
Результати
науково-педагогічної
«Профілактика травматизму дітей модіяльності А. П. Коноха відображені
лодшого шкільного віку засобами фізичв 157 наукових публікаціях у провідних
ної культури» за спеціальністю 24.00.02
фахових журналах України, Росії, Чехії,
«Фізична культура, фізичне виховання
Болгарії, Польщі та начально-методичКОНОХ
різних груп населення». Вчене звання доних працях, серед яких чотири монограАнатолій Петрович
цента кафедри теоретичних основ фізичфії, два навчально-методичні посібники
ної культури йому присвоєно в 2003 р.
з грифом Міністерства освіти і науки
Доктор педагогічних наук,
Докторську дисертацію на тему «ТеоУкраїни. Заступник голови спеціалізопрофесор
ретичні та методичні засади професійної
ваної вченої ради Д 17.051.09. із захисту
підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого ту- дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педаризму у вищих навчальних закладах» захистив у спеціалізо- гогічних наук у ЗДУ. Член спеціалізованої вченої ради
ваній вченій раді при Інституті педагогічної освіти і освіти Д17.127.04. із захисту дисертацій на здобуття наукодорослих Академії педагогічних наук України. Вчене звання вого ступеня доктора педагогічних наук у Класичному
професора кафедри теорії і методики фізичної культури і ту- приватному університеті. Член редакційної колегії: Гуризму, а також звання «Почесний працівник фізичної куль- манітарного вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія
тури та спорту» отримав у 2007 р.
Працював учителем фізичної культури, директором Сковороди», «Вісника Запорізького національного уніДЮСШ та начальником навчально-спортивного відділу верситету», серія «Фізичне виховання та спорт», серія
«Педагогіка».
Запорізької обласної ради «Колос».

Н

процесу, теорії міжнародних відносин,
ародився 24 грудня 1957 р. Вищу
історії цивілізацій та методології цивіосвіту здобув у 1980 р. на історичлізаційного аналізу всесвітньої історії,
ному факультеті Московського
теорії і практики міжнародного регіодержавного університету імені М. В. Лонознавства та країнознавства, історії та
моносова. В 1987 р. закінчив аспірантуру
сьогодення країн Європи і Латинської
цього ж ВНЗ.
Америки. Зокрема, він підготував моноУ 1980–1984 рр. — викладач Ставрографію «Проблеми методології цивіліпольського державного медичного інстизаційного аналізу історичного процесу»
туту. З 1988 р. працює в ЗДУ.
(2011), теоретичні публікації «ІстоКандидатську дисертацію захистив
ричний факт у цивілізаційному аналізі
у 1987 р. на тему «Використання історичісторії» (2008), «Цивілізаційний аналіз існого досвіду КПРС Комуністичною партією
торії у світлі системної теорії Н. Лумана»
Куби у здійсненні соціалістичної індустріа(2010), «Єдність теорії й методу в цивілізації країни (1976–1985 рр.)».
КОСМИНА
лізаційному аналізі всесвітньої історії»
Докторську дисертацію захистив
Віталій Григорович
(2012), «Рецепції чужих культурних наду 2011 р. на тему «Методологія цивілізабань у контактах між цивілізаціями (сисційного аналізу історичного процесу» (наДоктор історичних наук,
темно-теоретичний аспект)» (2015).
уковий консультант — Ф. Г. Турченко).
професор
Також його авторству належить низка
У 2012 р. — завідувач кафедри все
світньої історії та міжнародних відносин, професор. навчально-методичних видань: «Всесвітня історія.
З 2012 р. — професор кафедри регіональних систем та єв- 1945–1997 рр.» (1997), «Всесвітня історія. Новітній перопейської інтеграції Дипломатичної академії України ріод. 1939–2000» (2000), «Всесвітня історія. Нові часи.
при Міністерстві закордонних справ України, за суміс- Частина друга (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.)» (2001),
ництвом — професор кафедри всесвітньої історії та між- «Вступ до історії сучасної цивілізації» (2002). Брав участь
народних відносин ЗНУ. Із вересня 2017 р. — професор у понад 50 міжнародних і всеукраїнських наукових конкафедри філософії та історії Таврійського національного ференціях, здійснював наукове керівництво підготовуніверситету імені В. І. Вернадського (м. Київ).
кою кандидатських дисертацій із всесвітньої історії та
Автор понад 110 наукових праць. До сфери наукових політології, а також керував написанням 50 дипломних
зацікавлень В. Г. Космини належать теорії історичного робіт студентів.
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