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Трудова діяльність: 

Закінчив Полтавський державний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка та здобув кваліфікацію вчителя історії та правознавства 

(2002), Полтавський державний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, 

викладача історії (2003), учитель історії (2002), викладач історії (2003), 

кандидат історичних наук (2012). 

Займані посади: вчитель історії Полтавської ЗОШ ім. А.В. Луначарського з 

поглибленим вивченням англійської мови, асистент кафедри педагогіки 

Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, 
асистент, старший викладач, доцент кафедри історії України Полтавського 

державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Кандидатська дисертація: Політика радянської держави щодо об’єднань та 

церков релігійних меншин в УРСР в 1944–середині 1960-х рр. (на прикладі 

римо-католицьких та юдейських громад). Захищена у 2012 році на засіданні 

Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 в Інституті філософії 

імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України (01001, м. Київ, 

вул. Трьохсвятительська, 4; науковий керівник: проф. Сітарчук Р.А.. 

Стажування: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», Свідоцтво про підвищення кваліфікації; 

тема: «Культова архітектура України», 30 червня 2015 р. 

Навчальна і методична робота: 

Навчальні курси: Історія України, Держава і церква в Україні, Культова 

архітектура України, Політична еліта в українській історії України ХХ–ХХІ 

ст., Історія і культура Полтавщини з основами екскурсійної справи, Історія і 



культура Полтавщини, Методика навчання історії. Голова методичної ради 

історичного факультету (2017–2019). 

Участь у розробці акредитаційних освітньо-професійних програм («Історія та 

археологія» зі спеціальності 032 Історія та археологія за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти; «Релігієзнавство» зі спеціальності 031 

Релігієзнавство за другим (магістерським) рівнем вищої освіти) та справи 

щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

(спеціальності 032 Історія та археологія за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти) на факультеті історії та географії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Наукова робота: 

Коло наукових інтересів: державно-церковні відносини, краєзнавчі 

дослідження, культова архітектура, виборчі технології. Автор низки 
публікацій на цю тематику. 

Здійснює керівництво науковою проблемною групою студентів «Актуальні 

проблеми релігієзнавства». 

Атестація кадрів вищої кваліфікації: опонування кандидатської дисертації: 
Мороз Володимир Романович «Включення вчення УГКЦ у сферу суспільно-
політичного життя України (1991–перша половина 2014 рр.), 2015 р.). 

Член журі І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

Організаційна робота: 

Учасник Всеукраїнського науково-дослідного проекту «Релігійний атлас 

України» у розділі «Релігійний атлас Полтавщини», під керівництвом 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. Сковороди НАН 

України, Української асоціації релігієзнавців, Міжнародного Центру права і 

релігієзнавства Бригамянського університету, член Полтавської обласної 

організації Української асоціації релігієзнавців, член Вченої ради факультету 

історії та географії, член оргкомітетів Всеукраїнських наукових конференцій 

«Череванівські читання» та «Держава і церква в новітній історії України», 
член редколегії збірників наукових праць за матеріалами цих конференцій 

(«Череванівські читання» та «Держава і церква в новітній історії України»). 


