
 

ОСВІТА 

1989 – 1994 рр. – Чернігівський державний педагогічний університет 

імені Т. Г. Шевченка, спеціальність вчитель «історії і права» (диплом 

спеціаліста ЛЗ №004416 від 22 червня 1994 р.). 

1994 – 1997 рр. – аспірантура при кафедрі історії та археології України 

Чернігівського педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка.   

2005 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук в Харківському національному університеті 

ім. В. Н. Каразіна. Спеціальність 07.00.01. – Історія України. Тема дисертації: 

«Любецька шляхта: ґенеза та еволюція регіональної військовослужбової 

спільноти у XV-XVIII ст.». Диплом кандидата історичних наук, виданий ВАК 

України 11 травня 2005 р., ДК №029023. 

2006 р. – присвоєно вчене звання доцента (кафедра всесвітньої історії). 

Рішення Атестаційної колегії МОН від 22 грудня 2006 р. (атестат доцента 12 

ДЦ №016078). 

2015 – 2018 рр. – докторантура Чернігівського Національного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (з 2017 р. – Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) – спеціальність 

07.00.02 – всесвітня історія. 

2020 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

історичних наук в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка за спеціальністю 07.00.02. – всесвітня історія. Тема дисертації: 

«Лівобережні староства Київського воєводства Великого князівства 

Литовського та Речі Посполитої: соціально-територіальні трансформації XIV 

– XVII ст.». Диплом доктора наук ДД 01007, виданий на підставі рішення 

Атестаційної колегії від 24.09.2020 р. 

 
ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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центру Лівобережжя, Інституту археології НАН України, Кримського філіалу 

Інституту археології НАН України. 1994 р. – працював вчителем в школі №6 

м. Чернігова, 1998 р. – старшим науковим співробітником кафедри історії та 

археології України. З 1998 р. – асистент, з 2005 р. – старший викладач, з 

2005 р. – доцент кафедри всесвітньої історії Чернігівського державного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (з 2017 р. – Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка), з 2020 р. – 

професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

У 2019-2022 рр. співпрацював з «UA: Суспільне» в якості журналіста та 

ведучого програми. 

 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Доктор історичних наук, доцент. 

 



ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

«Історія релігій Сходу», «Історія країн Азії та Африки доби середньовіччя та 

раннього нового часу», «Людина і суспільство на Сході», «Нова історія країн 

Азії та Африки», «Протестантизм та ґенеза капіталізму» та інші (освітній 

ступінь «бакалавр», «магістр»). 

 

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

18 лютого 2005 р. – захист кандидатської дисертації з теми «Любецька 

шляхта: ґенеза та еволюція регіональної військовослужбової спільноти у XV-

XVIII ст.» у Спеціалізованій вченій раді Д 64.051.10 Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю: 07.00.01. – 

історія України. 

30 червня 2020 р. – захист дисертації «Лівобережні староства Київського 

воєводства Великого князівства Литовського та Речі Посполитої: соціально-

територіальні трансформації XIV – XVII ст.» на здобуття наукового ступеня 

доктора історичних наук на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 

спеціальністю: 07.00.02 – всесвітня історія. 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Історія Чернігово-Сіверщини та Київщини у литовсько-польський період та 

період Гетьманщини; історія української шляхти XVI–XVIІI ст.; історія 

українського козацтва; історія релігій. 

 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 

наук та науковий консультант дисертації на здобуття наукового ступеню 

доктора історичних наук. Опонував на захисті докторської дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 

07.00.02. – всесвітня історія. Головував у разових спеціалізованих вчених 

радах з присудження наукового ступеню доктора філософії. Учасник 

проєктної групи по Освітньо-професійній програмі «Історія та археологія». 

03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти). Виступав в якості організатора конференцій та круглих 

столів. Вів заняття в науковому гуртку студентів та школярів при Інституті 

історії. Член редакційної колегії журналу «Сіверянський літопис».  

Громадська діяльність: у 1994 – 2007 рр. – співпрацював з 

Чернігівським відділенням Комітету виборців України; 2012 р. виборов 

призове місце у Всеукраїнському конкурсі серед економістів-практиків 

«Нова економічна формація» (співорганізатори – Київська школа економіки, 

«Райффайзен Банк Аваль» та газета «Дзеркало тижня»); 2015 р. – призове 

місце в українсько-німецький конкурсі есе «Україна між Сходом та Заходом: 

апокаліпсис чи модель майбутнього?» (організатори – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка та Центр східно-західних 

студій Регенсбурзького університету «Європеум»); 2017 р., грудень – 



нагороджений Віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе та керівником 

комунікаційного напрямку проекту ЄС, Дипломом переможця конкурсу для 

журналістів на краще роз’яснення положень і висвітлення результатів 

впровадження угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

(організатором виступила організація «Association4u»); 2018 р. – призове 

місце в творчому конкурсі «Переможна програма нового кандидата в 

президентських перегонах 2019». Організатори – Асоціація політичних 

психологів України-APPU; 2018 р. – консультант та регіональний 

координатор проекту «Від партнерства місцевих музеїв до широкого 

транскордонного культурного співробітництва» («Днепровский пором»). 

Проект реалізовувався в рамках Програми територіального співробітництва 

країн Східного партнерства EaPTC Білорусь – Україна. 26 жовтня 2020 р. із 

статтею «Завтра» виборов перше місце в конкурсі есе до 75-річчя Організації 

Об’єднаних Націй, оголошеному представництвом ООН в Україні. 

 

СТАЖУВАННЯ 

Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в 

закладах освіти: європейський досвід (06 листопада – 12 грудня 2021 р.). 

Організатори стажування: Фундація «Зустріч»; Ягеллонський університет в 

Кракові, Республіка Польща; Центр розвитку кар’єри, ГО «Соборність»; 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(м. Сєвєрдонецьк, Луганська область, Україна). Ліцензія на надання освітніх 

послуг: Серія АГ № 508622. Місце стажування: Краків, Польща. Форма 

навчання: дистанційна. Виконана наукова робота: «Університет як драйвер 

наукового розвитку: використання фотограмметричних методик 3D-

моделювання в наукових дослідженнях та музеєфікації». Сертифікат та 

додаток до сертифікату SZFL-001103. 

 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

Почесні грамоти університету, Почесна грамота управління освіти та науки 

Чернігівської ОДА від 16.11.2006 р. 

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має більше 120 наукових публікацій (з них 24 – за останні п’ять років), одна 

з яких індексована Scopus, є автором навчальних та навчально-методичних 

посібників та чотирьох монографій (з них дві в співавторстві). Має статті у 

періодичних іноземних виданнях в країнах OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) – Німеччині, Литві, Польщі. 
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