TROJAN SERGIJ
Urodził się 1 stycznia 1960 r. w Sliwkach na Przykarpatiu (Ukraina); żonaty
(Luda), synowie (Pawło i Wiktor). Absolwent Uniwersytetu w Czerniowcach
(Ukraina); doktor habilitowany w zakresie nauk historycznych (1995); profesor
katedry politologii i socjologii (2002), tytuł prof. nadzw. (2004), na stanowisku
kierownika katedry stosunków międzynarodowych Instytutu słowianoznawstwa
Kijowskego uniwersutetu slawistycznego od 1999 r.
Praca zawodowa: Uniwersytet w Czerniowcach (Ukraina) – asystent/wykładowca
(1990 – 1995); docent/adjunkt (1995 – 1998); profesor, kierownik katedry
politologii i socjologii (1998 – 1999); profesor, kierownik katedry politologii i
socjologii na Uniwersytecie w Równem (Ukraina) (1999 – 2006); profesor,
kierownik katedry stosunków międzynarodowych Instytutu słowianoznawstwa
Kijowskego uniwersutetu (od roku 1999).
Badania: historia i teoria stosunków międzynarodowych, historia kolonializmu
nimieckiego, system polityczny Ukrainy a państw współczesnego świata,
integracja a globalizacja.
Publakacje: dorobek naukowy to powerch 270 publikacyi, w tym księżky,
artykuły, recenzje. Najważniejcze z nicz: Walka polityczna w Niemiec wokół
problem kolonialnych (1841 – 1890) (Monografia), Czerniowcy 1993; Otto von
Bismarck: zdjęcie na tle epoky XIX wieku (Monografia), Czerniowcy 1994; Teoria
i praktyka kolonializmu nimieckiego (Monografia), Czerniowcy 1996; Świat na
przełomie wieków: historia k.XIX – p.XX w. (Podręcznik), Czerniowcy 1999;
Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych (Podręcznik), Kiew 2000;
System polityczny współczesnego świata (Podręcznik), Kiew 2003; Wprowadzenie
do teorii polityki (Podręcznik), Kiew 2005; Koncepcje niemieckie Europy
Środkowej (Monografia), Kiew 2005; Rozwój stosunków transgranicznych w
Europie Środkowo-Wschodniej (Wykłady), Lublin, 2007; Podstawy konceptualne
teorii polityki (Podręcznik), Kiew 2008; Bismarck i pytanie kolonialne
(Monografia), Równe, 2011; Stosunky międzynarodowe. Wiedza państwowa
(Słownik), Charkiw 2011.
Czlonkowstwo: członek Rad Naukowych na Uniwersytetach w Czerniowcach (od
1996) i Dniepropetrowsku (od 2003); członek rady redakcyjnej czasopisma
„Kultura popularna” (Uniwersytet Wrocławski) i czasopisma „Kultura i wartości”
(UMCS); członek Komisii Ministerstwa Edukacji i Nauky Ukrainy w zakresie
politologii (od 2000), historii (od 2001) i stosunków międzynarodowych (od
2007).
Nagrody i odznaczenia: Medal Ministerstwa Edukacji i Nauky Ukrainy (2002),
Nagroda Kierownika Komisii Ministerstwa Edukacji i Nauky Ukrainy w zakresie
politologii (2006).
Zainteresowania: teatr, sport (piłka nożna).
Adres: ul. Czornowoła, 40/18, Równe, 33028 Ukraina
e-mail: kattis@ukr.net
Witryna internetowa: http://troyan-ss.yolasite.com/10.php

