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Васильчук Володимир Миколайович, народився 21.02.1959 р. 

У 1981 році закінчив Запорізький державний педагогічний інститут, 

спеціальність «Історія». 

З 18.08.1981 р. до 10.06.1983 р. працював асистентом кафедри історії СРСР 

та УРСР Запорізького державного педагогічного інституту 

З 10.06.1983 р. до 12.11.1984 р. проходив строкову службу в лавах Збройних 

Сил СРСР.  

З 17.12.1984 р. до 01.04.1986 р. стажист-дослідник Київського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченка. У зв’язку з закінченням терміну стажування в 

КДУ ім. Т.Г. Шевченка з 01.04.1986 р., асистент кафедри історії Запорізького 

державного педагогічного інституту. 

З 05.11.1986 р. до 05.11.1989 р. аспірант історичного факультету Київського 

державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Кандидатську дисертацію захистив у 

спеціалізованій вченій раді Д 068.18.05 КДУ ім. Т.Г. Шевченка 15 грудня 1989 р.  



З 06.12.1989 р. викладач кафедри історії Київського педагогічного інституту 

іноземних мов. З 24.09.1990 р. старший викладач тієї ж кафедри. 27.01.1992 р. 

обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри історії України. З 22.02.1992 р. 

доцент кафедри історії України. 

З 27.08.1993 р. зам. декана факультету німецької мови. 

01.07.1995 р. – 04.11.2003 р. декан факультету німецької мови. 

З 05.11.2003 р. докторант Київського національного лінгвістичного 

університету. 23.06.2006 р. у спеціалізованій вченій раді Д 11.051.02 Донецького 

національного університету захистив докторську дисертацію за темою: «Німці 

України: суспільний та національний аспекти XX – початок XXI ст.». 

З 10.07.2006 р. доцент кафедри історії України та зарубіжних країн 

Київського національного лінгвістичного університету. 

Доктор історичних наук з 12 жовтня 2006 р. 

З 27.11.2006 р. професор кафедри історії України та зарубіжних країн. 

03.07.2008 р. присвоєне вчене звання професора. 

У 2006 р. – 2011 р. завідувач аспірантурою та докторантурою КНЛУ. 

Наукова тематика досліджень – історія України, Німеччини, Австрії, Швейцарії та 

етнополітичні процеси в цих країнах. Також, історія світового і вітчизняного 

туризму. Науковий керівник аспірантів, магістрів та здобувачів. Маю 120 

публікацій, з них: 71 наукового та 7 навчально-методичного характеру. 

Опублікував 2 монографії (видані в Україні та Росії), 2 навчальних посібника з 

грифом МОН України. 

Одружений: дружина – Васильчук Людмила Федорівна, к. філол. н., доцент, 

викладач КНЛУ, син – Васильчук Микола Володимирович, школяр, 11 років. 
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