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У 2008 р. закінчив історичний факультет Полтавського державного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, отримавши повну вищу освіту 

за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікацію 

викладача історії (диплом магістра з відзнакою). 

У 2016 р. здобув другу вищу освіту в Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ) за спеціальністю «Політологія». 

Здобув кваліфікацію політолога, викладача соціально-гуманітарних дисциплін. 

На засіданні спеціалізованої вченої ради в Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького у 2014 р. захистив дисертацію на тему: 

«Нові релігійні течії: історіографія 1960-х років – початку ХХІ століття» за 

спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни, здобувши науковий ступінь кандидата історичних наук. 

 

Трудова і професійна діяльність: 

Лютий 2008 – серпень 2010 р. – старший лаборант кафедри історії України 

Полтавського державного/національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. 

Вересень – жовтень 2010 р. – асистент кафедри історії України Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Листопад 2010 – жовтень 2013 р. – аспірант кафедри історії України ПНПУ 

імені В. Г. Короленка. 

Листопад 2010 – травень 2012 р. – асистент кафедри історії України ПНПУ 

імені В. Г. Короленка (за сумісництвом). 

Лютий 2014 – лютий 2015 р. – старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права ВНЗ 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; виконував 

обов’язки секретаря кафедри. 

Квітень 2015 р. і по сьогодні – науковий співробітник науково-дослідного 

сектору науково-освітньої роботи (квітень 2015 – січень 2018 р.); провідний 

науковий співробітник науково-дослідного сектору пересувних і стаціонарних 

виставок (лютий 2018 – червень 2021 р.); провідний науковий співробітник 

науково-дослідного сектору науково-освітньої та виставкової роботи (з червня 
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2021 р.) Полтавського музею авіації і космонавтики, відділу Полтавського 

краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. 

Наукова і методична робота. Викладаю наступні навчальні дисципліни: 

«Основи музеєзнавства та організація екскурсійних послуг», «Рекреаційні регіони 

України», «Екскурсознавство». 

Наукова робота. Сфера наукових інтересів пов’язана з ґенезою нової 

релігійності, етногеографією, політичною географією та географією релігії, 

історіографією історії релігії та церкви в Україні, політологією, музеєзнавством та 

екскурсійною діяльністю. Є автором 110-ти наукових та науково-методичних 

публікацій, з них: 91-ї наукового, науково-популярного та 19 навчально-

методичного характеру, зокрема двох монографій (однієї одноосібної та однієї у 

співавторстві), 28 статей у фахових та 8 закордонних (Білорусі, Німеччини, Польщі, 

Російської Федерації) виданнях, зокрема включених до міжнародних науково-

метричних баз. Взяв участь у 31 міжнародних, 31 всеукраїнських науково-

теоретичних, науково-практичних конференціях. 

Організаційна і громадська діяльність. Є організатором та 

співорганізатором понад 160-ти заходів, виставок, презентацій, екскурсій та 

івентів, (спів)розробником сценаріїв з історії України та Полтавщини, 

аерокосмічної історії, історичної біографістики, зокрема присвячених герою Другої 

світової війни, видатному льотчику-полтавцю Олександру Ваську (2015, 2019, 

2020 р.), всесвітньовідомому льотчику і письменникові Антуану де Сент-Екзюпері 

(2015, 2016, 2017, 2020 р.). Автор нового імерсійного екскурсійно-туристичного 

маршруту «Полтавська Кондратюкіана», присвяченого українському теоретикові 

космонавтики Юрію Кондратюкові (О. Г. Шаргею). 

Лавреат іменної стипендії Полтавського міського голови для молодих учених 

вищих навчальних закладів та наукових установ м. Полтави у 2017 р. 
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