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Трудова і професійна діяльність: 

У 1996 році закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного 

інституту імені В.Г. Короленка. Здобув кваліфікацію вчителя історії і географії. 

Кандидатська дисертація   "Політика радянської держави щодо протестантських 

церков в Україні (середина 40-70-их років ХХ ст.)"   захищена у Відділенні релігієзнавства 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди  НАН України (м. Київ). Спеціальність 09.00.11.  

релігієзнавство. Науковий керівник  д.і.н., академік Пащенко В.О. 

21 листопада 2013 р. Атестаційною колегією МОН України було присвоєно вчене 

звання доцента кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії (диплом 12ДЦ 

№036811) 

З вересня 1996 року працює в Полтавському педагогічному університеті на посадах: 

асистента, старшого викладача, доцента кафедр історії України, спеціальних історичних 

дисциплін і географії, географії і краєзнавства, всесвітньої історії та методики викладання 

історії, заступника відповідального секретаря приймальної комісії (1998-2002 роки), 

заступника декана історичного факультету з виховної роботи (з 2008 року).  

Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії наук України, Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської 

обласної ради, виконавчого комітету Полтавської міської ради, університету тощо.  

Навчальна і методична робота:  

Викладає основні навчальні курси: "Новітня історія країн Європи і Америки", 

"Глобальні проблеми сучасного світу", "Типологія релігійних систем світу", "Актуальні 

проблеми теорії етносу", "Етнографія слов'янських народів", "Актуальні проблеми 

всесвітньої історії ХХ-ХХІ ст." 

Підготовлено 5 навчальних посібників для студентів.  

Наукова робота:  

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. 

Є автором наукового проекту "Релігійний атлас Полтавщини" Автор окремих розділів 

історичних та інформаційно –аналітичних видань. 

Працює над докторською дисертацією "Міжконфесійна взаємодія в українському 

протестантизмі у контексті становлення громадянської релігії" 

Активно займається дослідженнями у межах наукової школи академіка В.Пащенка 

"Державно-церковні взаємини в Новітній історії України". Керує науковими дослідженнями 

2 здобувачів наукового ступеня. 

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). У журналах і 

збірниках наукових праць ДАК України опубліковано 76 статей.  

За час науково-педагогічної діяльності брав участь у роботі біля 120 наукових, 

науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня. Був організатором і керував 

роботою 2 Міжнародних і 4 Всеукраїнських наукових конференцій "Релігій і церква в історії 

України" (2003, 2006 роки), "Держава і церква в Україні за Радянської доби" (2008 рік); 

"Держава і церква в Новітній історії України" (2010, 2012, 2015 роки). Упродовж 2010-2015 

років — організатор і керівник роботи двох Всеукраїнських і чотирьох регіональних 

наукових "круглих столів" з проблем історії релігій в Україні. 

Приділяє значну увагу розвиткові студентської науки. Готуються курсові, бакалаврські, 

дипломні та магістерські кваліфікаційні роботи, які проходять відповідну апробацію. Разом 

зі студентами підготовлено близько 40 наукових праць. Окремі студентські роботи 

здобували призові місця під час ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових 

робіт (м. Київ, м. Херсон) 

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. У 2012, 2013, 2016 роках представники Полтавщини (за науковою секцією) 

виборювали призові місця на заключному (Всеукраїнському) етапі конкурсу. 

Організаційна робота:  

Член ради історичного факультету, член Ради з питань виховної діяльності ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, заступник голови Полтавської обласної організації Української 

асоціації релігієзнавців, заступник Голови і член правління Полтавського історико-

культурного, релігієзнавчого товариства (ГО "ПІКТ"). 
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