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Навчався на факультеті міжнародних відносин
Київського державного університету (1947–
1952)

Закінчив Одеський інститут
іноземних мов у 1960 р.

Закінчив Одеську середню школу
№ 50 у 1947 р.



Лектор товариства “Знання” (1952-1954).

Інструктор обкому профсоюзу працівників освіти та вищої школи (1954-1958).

З 1958 р. – викладач історії та економічної географії у школі-інтернаті №2 м. Одеси.
Одночасно працював викладачем та директором Одеських державних трирічних курсів
іноземних мов (1958-1966), а також викладачем історії міжнародних відносин та
зовнішньої політики СРСР вечірнього університету марксизму-ленінізму (1961-1966).

З листопада 1966 р. почав працювати в Одеському державному університеті імені
І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова )
асистентом, старшим викладачем, з квітня 1967 р. – доцентом кафедри нової та новітньої
історії ОДУ. Виконуючий обов'язки завідувача кафедри нової та новітньої історії (1980-
1982), професор (1982-1986), завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних
країн (1986-1996).

Одночасно працював професором кафедри історії міжнародних відносин Київського
університету (1981-1984), професором історії та теорії міжнародних відносин Тафтського
та Мічиганського (січень-червень 1986 р.), Каліфорнійського (січень-червень 1991 р.)
університетів.

Директор Центру міжнародних досліджень ОДУ при Інституті соціальних наук (1992-
1999). Завідувач кафедри міжнародних відношень ІСН ОДУ (1996-1999).



 Кандидат історичних наук (1966).

 Доцент (1967).

 Доктор історичних наук (1981).

 Професор (1982).

 Заслужений діяч науки і техніки України (1993).

 Академік Української академії політичних наук (1994).



Основні наукові інтереси присвячені вивченню зовнішньої політики
США. Вперше в Україні, ще в радянські часи, перевів вивчення
історіографії політики США з площини пропагандистської критики в
площину наукового аналізу. Всі ці критерії послужили основою для
заснування С. Й. Аппатовим одеської наукової школи історії, теорії та
історіографії міжнародних відносин у 1985 р., що має продовження і
сьогодні.

Завдяки С. Й Аппатову:
у січні 1985 р. створено семінар з теорії, історії та історіографії
міжнародних відносин при Будинку вчених (м. Одеса);

у 1994 р. почалась підготовка спеціалістів з міжнародних відносин
на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного
факультету ОДУ;

у вересні 1996 р. створено окрему кафедру міжнародних
відношень на ІСН ОДУ;

у червні 1992 р. було засновано Центр міжнародних досліджень як
складову ОДУ.



Аппатов С. И. Американская историография о
политике США в Германской проблеме после
II мировой войны : автореф. … канд. ист. наук
/ С. И. Аппатов. – М., 1966. – 16 с.
Шифр: Реф/32092

У дисертаційному дослідженні, що
присвячене вивченню праць
американських істориків та публіцистів,
автор поставив за мету: повно та ґрунтовно
розкрити імперіалістичний характер
американської політики в німецькому
питанні після Другої світової війни;
розвіяти міф західної пропаганди про
«оборонному характері» політики США у
Німеччині; показати не тільки агресивні, а
й реалістичні тенденції в американській
історичній науці, напрямки на користь
розумному рішенню німецького питання.
Ці цілі були повністю розкрити у дисертації
та в авторефераті.



Аппатов С. И. Общие проблемы европейской
политики США после Второй мировой войны.
Критический анализ концепции американской
буржуазной политологии : автореф. … д-ра ист.
наук / С. И. Аппатов. – М., 1980. – 43 с.
Шифр: Реф/85809

Новизна дисертаційного дослідження
включає в себе те, що автором вперше
подано узагальнений критичний аналіз
концепцій науковців з найбільш
загальним проблемам післявоєнної
політики США, а також представлено
комплексний аналіз загально
філософських, теоретико-методологічних
та соціально-політичних поглядів
дослідників післявоєнних міжнародних
відношень та європейської політики США.



Аппатов С. И. Американская буржуазная
историография германской проблемы /
С. И. Аппатов. – М. : Междунар. отношения, 1966.
– 200 с. Шифр: 66/1683

У книзі проаналізовані праці американських
державних та громадських діячів, істориків,
економістів, соціологів, військових, публіцистів
та бізнесменів, які присвячені німецькому
питанню та політиці США після Другої світової
війни. Автор розглядає позиції різноманітних
шкіл та напрямків в американській історичній
науці, висвітлює напружену боротьбу в
правлячих колах США навколо радянсько-
американських відношень, питань миру та
безпеки Європи.



Аппатов С. Й. По чужих сторінках : критичний
огляд американської буржуазійної
історіографії походження “холодної війни”
США проти СРСР / С. Й. Аппатов. – Київ :
Знання, 1966. – 51 с. Шифр: 72/848

Автор видання на широкому
історичному матеріалі і фактах з
американських джерел переконливо
доводить, що саме США почала
здійснювати політику “холодної
війни” проти СРСР ще до закінчення
Другої світової війни. Вчений
докладно аналізує й критично оцінює
також історіографію цього питання.



Аппатов С. Й. Новий тип міжнародних
відносин : зовнішньополітична діяльність
країн соціалізму / С. Й. Аппатов. – Київ, 1971.
– 48 с. Шифр: 191/2698

У виданні автор поставив за мету
розкрити не тільки внутрішній
механізм взаємовідносин
соціалістичних країн в їх післявоєнній
динаміці, а й показати дедалі
зростаючий вплив цих відносин на хід
світового визвольного процесу, на
розв'язання найважливіших
міжнародних проблем, на долю
загального миру.



Аппатов С. И. США и Европа: общие
проблемы американской континентальной
политики : критический анализ
буржуазной историографии США /
С. И. Аппатов. – М. : Мысль, 1979. – 238 с.
Шифр: 72/1978

В монографії аналізується американська
історіографія європейської політики США
в післявоєнний період. Автор досліджує
концепції атлантичної та
західноєвропейської інтеграції, критично
американські трактовки про колективну
безпеку в Європі. У книзі подана
класифікація та систематизація
різноманітних шкіл, течій та напрямків в
американській історіографії.



Аппатов С. И. Критический анализ
американской буржуазной историографии :
концепции восточноевропейской политики
США / С. И. Аппатов, И. Н. Коваль. – Киев ;
Одесса : Вища школа, 1984. – 142 с.
Шифр: 72/2584

У монографії критично
аналізуються різноманітні течії
американської історіографії
міжнародних відношень та
агресивної політики США щодо
соціалістичних країн Східної
Європи. Розвінчуються реакційні
теоретичні концепції , що лежать в
основі цієї політики.



Укрепление социалистического
содружества и политика западных держав
/ С. И. Аппатов, И. А. Петерс, А. В. Потехин [и
др.]. – Киев : Наук. думка, 1985. – 295 с.
Шифр: 60/4131

У монографії висвітлюються здобутки
соціально-економічного розвитку країн
соціалістичної співдружності. Показана
роль координаційного
зовнішньополітичного курсу
Радянського Союзу в боротьбі за
розрядку міжнародної напруги.
Розкрито стратегію західних держав по
відношенню східноєвропейських
соціалістичних країн.



Аппатов С. И. Покровители агрессии:
Ближний Восток в свете буржуазной
историографии / С. И. Аппатов,
П. Я. Райнов. – Киев ; Одесса : Вища
школа, 1986. – 163 с. Шифр: 72/3038

У монографії розкрито природу
агресивної політики США на
Близькому ході. Аналізується
мета, форми та методи цієї
політики, показана її еволюція у
1970–1980 рр.



Аппатов С. Й. На варті миру та безпеки
народів : до 30-річчя організації Варшавського
договору / С. Й. Аппатов, Є. Ю. Романов. – Київ,
1985. – 48 с. – (Серія 4, Міжнародна ; № 3).
Шифр: 60/4031

Висвітлена роль оборонного союзу
держав соціалістичної співдружності в
боротьбі за укріплення миру та
безпеки в Європі й в цілому світі, за
запобігання ядерної катастрофи.



США: современная внешнеполитическая
мысль : анализ концепций американской
политологии 80-х годов / С. И. Аппатов,
В. В. Глебов, И. Н. Коваль, П. Я. Райнов. –
Одесса : Логос, 1992. – 236 с.
Шифр: 72/3621

У виданні розкрито американську
зовнішньополітичну думку 1980-х років:
нове політичне мислення,
східноєвропейські, близькосхідні, а
також молодіжні проблеми. Головним
об'єктом розгляду є праці провідних
політологів та істориків, що відіграють
важливу роль як експертів, радників,
аналітиків різноманітних відомств.
Прослідковуються основні напрямки
розвитку зовнішньої політики США.



Історія Одеського університету (1865–2000)
/ Л. О. Ануфрієв, С. І. Аппатов, Ю. О. Амброз [та
ін.] ; гол. ред. В. А. Сминтина ; ОДУ ім.
І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2000. –
225 с. Шифр: 15/10383

Одесский университет 1865–1990 : науч.
изд. / Л. А. Ануфриев, С. И. Аппатов,
Ю. А. Амброз [и др.] ; отв. ред.
И. П. Зелинский. – Киев : Лыбидь, 1991. –
160 с. Шифр: 15/9935





Аппатов С. И. Тематика контрольных работ
по истории стран Азии и Африки для
студентов-заочников исторического
факультета / С. И. Аппатов, М. Е. Беркович. –
Одесса, 1968. – 70 с. Шифр: 60/2329

Аппатов С. И. Тематика контрольных работ по
новой и новейшей истории стран Азии и Африки
для студентов заочного обучения исторического
факультета / С. И. Аппатов, М. Е. Беркович. –
Одесса, 1972. – 66 с. Шифр: 60/2328



Аппатов С. И. Мировая система
социализма – воплощение Ленинских
идей о новом типе международных
отношений / С. И. Аппатов. – Одесса,
1970. – 18 с. – (В помощь лектору).
Шифр: 191/2789

Аппатов С. И. Агресивная политика
США в оношении сциалистических
стран Восточной Европы : метод.
рекомендации / С. И. Аппатов. –
Одесса, 1983. – 21 с. – (В помощь
лектору). Шифр: 72/2464



Аппатов С. И. Новое политическое
мышление и современные
международные отношения. Анализ
американской политологии : учеб.
пособие / С. И. Аппатов. – Одесса, 1991 . –
57 с. Шифр: 60/5661

У навчальному посібнику розкриті
основні теоретичні положення концепції
нової політичної думки, зміст
зовнішньополітичної думки США – на
основі критичного аналізу американської
політології.



Аппатов С. И. Теория международных
отношений : программа курса /
С. И. Аппатов. – Одесса : Астропринт, 1999. –
22 с. Шифр: 60/6023

Програма містить основні теоретичні
положення науки про міжнародні
відносини. Вона складена на основі
багатолітнього досвіду С. Й. Аппатова
читання цього курсу в Одеському
державному університеті імені
І. І. Мечникова, Київському державному
університеті, університетах США , а також
узагальнення вітчизняного та
зарубіжного досвіду в цілому. Програма
містить 12 тем.



Основні періодичні видання, у яких опубліковані статті вченого





Российско-украинские отношения:
преемственность и развитие : материалы
Междунар. конф. «Круглый стол
российских и украинских ученых»
(Одесса, 23–24 мая 1996 г.) / под общ. ред.
С. И. Аппатова . – Одесса : А-текс, 1996. –
84 с. Шифр: 79-а/5077

У книзі розміщені матеріали третьої
міжнародної конференції
українських (м. Одеса) та російських
(м. Москва) вчених, що присвячені
дослідженню тогочасному стану
державних відносин України та Росії,
еволюції цих відношень з часу
попередніх зустрічі науковців.



Великая французская буржуазная революция:
история и современность : тезисы докладов и
сообщений на обл. межвуз. конф. молодых
ученых, посвященной 200-летию Великой
французской буржуазной революции (Одесса,
18–20 мая 1989 г.) / отв. ред. С. И. Аппатов. –
Одесса, 1989. – 40 с. Шифр: 71/4775

Одесі-200 : тези доп. Міжнар. наук.-
теорет. конф. (Одеса, 6–8 верес. 1994 р.) :
редкол.: В. П. Ващенко, С. Й. Аппатов, А. Д.
Бачинський [та ін.] ; ОДУ ім. І. І.
Мечникова, Іст. фак. [та ін.]. – Одесса,
1994. – Ч. 1. – 175 с. Шифр: 79-а/4865





Appatov Semyen Josifovich // Who’s Who in the
World. – 16h Edition. – New Jersey : Marquis
Who's Who, Reed Elsevier, 1999. – P. 68.



Аппатов Семен Йосипович // Професори Одеського
(Новоросійського) університету : біогр. слов. : у 4 т. / Одес.
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – 2-е вид., допов. –
Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 2 : А–І. – С. 64–66.
Шифр: 15/10452



Аппатов Семен Йосипович // Золоті імена Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова (1865–2015) : наук. довід. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова,
Наук. б-ка ; наук. ред., авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; упоряд.: М. О. Подрезова,
В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. – 2-ге вид., перероб. і допов. –
Одеса : ОНУ, 2016. – С. 126–127. Шифр: 15/11808



Райнов П. Изучая международные отношения… :
О жизни и творчестве С. И. Аппатова / П. Райнов ;
сост.: И. Н. Коваль. – Одесса : Логос, 1999 . – 80 с.
Шифр: 79-а/5524

Видання присвячене відомому
вченому-міжнароднику, історику,
політологу – Семену Йосиповичу
Аппатову, біографічна довідка про
якого розміщена у знаменитому
міжнародному довіднику «Who’s is
Who in the World».



Гребенник Г. П. Профессор Семён
Иосиович Аппатов / Г. П. Гребенник //
Дерибасовская–Ришельевская : одес. альм. –
Одесса : АО «Пласке», 2012. – Кн. 50. – С. 84–

95. Шифр: 31/1200

Гребенник Г. П. Записки
университетского человека /
Г. П. Гребенник. – Одесса : Печ.
дом, 2014. – 367 с.
Шифр: 79-а/8604



Первые Аппатовские чтения [В
информационном агенстве "Контекст-
Причерноморье" прошли первые Аппатовские
чтения "Международные отношения
современности: концептуальный дискурс,
внешнеполитическая практика", посвященные
80-летию со дня рождения д-ра ист. наук, проф.
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