
 

Доцент кафедри 

АСАТУРОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 

Електронна пошта: asaturov555@ukr.net 

Кандидат історичних наук, доцент.  

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»», 

«Історія дипломатії», «Історія міжнародних відносин», «Основи 

геополітики і геостратегії», «Сучасні політичні інформаційні системи і 

технології» та ін. 

 

Професор кафедри 

БІЛАН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
Електронна пошта: bilanso@ukr.net 

Доктор історичних наук, професор. 

Викладає дисципліни: «Історія української 

державності», «Країнознавство». 

 

 

Професор кафедри 

ГОЛЬЦОВ АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 

Електронна пошта: andrgengolts1@nubip.edu.ua 

Доктор політичних наук, професор 

Викладає дисципліни: «Теорія міжнародних відносин та міжнародні 

конфлікти», «Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу», 

«Конфліктологія та теорія переговорів», «Аграрна дипломатія», 

«Міжнародні організації та глобальні проблеми», «Міжнародні системи та 

глобальний розвиток». 
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ГРУШЕЦЬКИЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ 
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Кандидат політичних наук, доцент кафедри 

Викладає дисципліни: «Історія української державності», «Міжнародні 

відносини та світова політика», «Інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах». 

 

Професор кафедри 
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Викладає дисципліни: «Політологія», «Соціологія», «Основи світової 

політики», «Міжнародні відносини та світова політика». 
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Доцент кафедри 

КРАВЧЕНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА 

Електронна пошта: nataly_kyiv@i.ua 

Кандидат історичних наук, доцент 

Викладає дисципліни: «Міжнародне співробітництво в аграрній сфері», 

«Сучасні тенденції міжнародних відносин», «Теорія міжнародних 

відносин», «Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти» «Історія 

української державності», «Туристичне краєзнавство», «Актуальні 

проблеми історичного дослідження», «Історичні студії та дослідницькі 

дихотомії». 
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Електронна пошта: olena_k@meta.ua 

Кандидат історичних наук, доцент 

Викладає дисципліни: «Історія української державності», «Історія 

української культури», «Музеєзнавство», «Регіоналістика та 

етнодемографічні процеси в регіонах світу», «Методологія країнознавчих 

досліджень», «Аграрна політика розвинутих країн світу». 

 

Доцент кафедри 

ЛАНОВЮК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 

Електронна пошта: lanovuklp@ukr.net 

Кандидат історичних наук, доцент 

Викладає дисципліни: «Історія української державності», «Історія 

української культури», «Музеєзнавство». 

 

Завідувач кафедри 

СТРІЛЕЦЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 

Електронна пошта: striletsv@ukr.net 

Доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор 

Викладає дисципліни: «Міжнародні організації», «Історія української 

державності», «Соціологія». 

 

Доцент кафедри 
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Кандидат юридичних наук, доцент 

Викладає дисципліни: «Основи приватних відносин», «Інформаційне та 

цивільне право», «Теорія держави і права». 
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Доцент кафедри 

ХВІСТ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА 

Електронна пошта: vika_hv@ukr.net 

Кандидат історичних наук, доцент 

Викладає дисципліни: «Історія української державності», «Зовнішня 

політика країн пострадянського простору». 

 


