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Професійні 

навики 

 Знання основних засад науково-педагогічної роботи в середній 

та старшій школі 

 Володіння сучасними науково-педагогічними методиками 

 Вміння складати навчально-методичні матеріали 

 Вміння поєднувати навчальний процес з культурно-

просвітницькими програмами 

 Вузькопрофільна науково-освітня спеціалізація в ряді галузей 

академічного релігієзнавства, всесвітньої та вітчизняної історії, 

етнології 

Особисті дані  Дата народження 26.11.1973 р. 

 Одружений 

 троє дітей 

Освіта 1991-1996 рр. 

Полтавський державний педагогічний інститут імені 

В.Г.Короленка 

Факультет: історичний 

Спеціальність: вчитель історії і географії (диплом з відзнакою) 

(диплом ЛП № 000686) 

1998-2001 рр.  

навчався в аспірантурі ПДПУ імені В. Г. Короленка за 

спеціальністю 07. 00. 01 — Історія України; 

2005-2008 рр. 

навчався в докторантурі ПДПУ імені В. Г. Короленка за 

спеціальністю 07. 00. 01 — Історія України 

 

Досвід роботи упродовж 1996-2017 рр. працював на посадах асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента кафедр історії України та 

народознавства, спеціальних історичних дисциплін і географії, 

історії України, географії і краєзнавства, всесвітньої історії та 

методики викладання історії ПНПУ імені В. Г. Короленка. 

Основне місце роботи (з 2003 р.) — кафедра всесвітньої історії та 

методики викладання історії. 

Окрім того, упродовж 2003-2010 рр. працював за сумісництвом на 

посаді доцента кафедри філософії і соціально-політичних 

дисциплін Полтавського національного технічного університету 



імені Ю. Кондратюка 

2002-2009 рр. працював за сумісництвом на посаді завідувача 

кафедри гуманітарних дисциплін Полтавської академії 

статистики; 

2007-2015 рр. працював за сумісництвом на посаді завідувача 

кафедри правових дисциплін та релігієзнавства Полтавського 

інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету 

імені академіка Ю. Бугая (м. Київ); 

2013-2015 рр. працював за сумісництвом на посаді декана 

юридичного факультету ПІБ МНТУ імені академіка Ю. Бугая 

(м. Київ); 

з 2010 р. голова журі міського (м. Полтава) і обласного 

(Полтавська обл.) конкурсів учнівських наукових робіт Малої 

академії наук України за секцією релігієзнавство, теологія та 

історія релігій; 

з 2006 р. заступник Голови Полтавської обласної організації 

Української асоціації релігієзнавців; 

заступник Голови і член правління Полтавського історико-

культурного, релігієзнавчого товариства (ГО "ПІКТ") 

з 2008 р. заступник декана історичного факультету ПНПУ імені 

В. Г. Короленка з виховної роботи 

викладає основні навчальні курси: "Новітня історія країн Європи і 

Америки", "Етнографія і етнологія слов’янських народів", 

"Актуальні проблеми країн Європи і Америки", "Глобальні 

проблеми сучасного світу", "Академічне релігієзнавство", 

"Типологія релігійних систем світу", "Етнорелігійний чинник у 

всесвітній історії", "Актуальні проблеми теорії етносу"  

 

Додаткові 

відомості 

 користувач ПК (MS Office, MS Excel, 1C, Internet). 

 Знання іноземних мов – російська (вільно), німецька (зі 

словником)  

 професійні навички хормейстерської та режисерсько-сценічної 

роботи 

 організація концертів художньої самодіяльності та КВК 

 виступи на телебаченні і радіо в науково-популярних і 

публіцистичних програмах 

 організація наукових конференцій 

 робота в редакційних колегіях наукових видань 

 



Коло наукових 

інтересів 

 

історія протестантизму в Україні, державно-церковні взаємини в 

Україні у ХХ – поч. ХХІ, походження українського народу, 

розвиток давніх світоглядних уявлень і вірувань слов’янських 

народів, етногенез і етнічна історія слов’янства, розвиток 

партійно-політичних систем в країнах Європи і Америки 

новітнього часу, проблематика Першої і Другої світових воєн, 

язичницька міфологія народів світу (стародавні слов’яни, греки, 

кельти); народні вірування і світоглядні уявлення українців; 

розвиток неорелігій світу і України у другій половині XX —

початку XXI століття. 

Працює над докторською дисертацією "Міжконфесійна взаємодія 

в українському протестантизмі у контексті становлення 

громадянської релігії" 

 

Досягнення  21 березня 2003 року у Відділенні релігієзнавства Інституту 

філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (м. Київ) відбувся 

захист дисертації на тему "Політика радянської держави щодо 

протестантських церков в Україні. Середина 40-х — 70-х рр XX 

століття". У результаті було присвоєно науковий ступінь 

кандидата історичних наук (спеціальність — релігієзнавство — 

09. 00. 11) (диплом ДК № 019975) 

21 листопада 2013 р. Атестаційною колегією МОН України було 

присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії та 

методики викладання історії (диплом 12ДЦ № 036811) 

Неодноразово нагороджувався почесними грамотами, дипломами 

та подяками за високий професіоналізм, вагомий особистий 

внесок у розвиток національної освіти, у справу естетичного 

виховання студентської молоді, значні наукові здобутки, за 

активну участь і здобутки у діяльності Малої академії наук 

України, активну участь у розвитку художньої самодіяльності та 

популяризацію українського народнопісенного мистецтва, 

багаторічну сумлінну працю і активну громадянську позицію. 

Керував учнівськими і студентськими науковими роботами, які 

неодноразово займали призові місця і перемагали на обласних і 

Всеукраїнських конкурсах 

Є автором наукового проекту "Релігійний атлас Полтавщини" 

Автор близько 160 наукових публікацій з історії України, 

всесвітньої історії, академічного релігієзнавства, історії релігій, 

етнології, етнографії України (у тому числі навчальних програм 

і посібників, публікацій у виданнях США, Польщі, Росії) 

 

Особисті 

якості 

Відповідальність, гуманізм, креативність,  

стриманість, комунікабельність, вміння працювати в колективі,  

цілеспрямованість, енергійність.  
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