
 

ОСВІТА 

1968 – 1973 рр. – Мордовський державний університет імені М.П. 

Огарьова, спеціальність «Історія», кваліфікація: викладач історії та 

суспільствознавства (диплом із відзнакою №70 від 28 червня 1973 року). 

1982 – 1985 рр. – аспірантура Московського державного університету 

імені М.В. Ломоносова. 

1986 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата 

історичних наук. Спеціальність – 07.00.02 – історія СРСР. Тема дисертації: 

«Новгородські військові поселення в 1816 – 1831 рр. Адміністративно-

господарча структура» (диплом кандидата історичних наук ИТ №010295 від 

23 квітня 1986 р. Спеціалізована вчена рада К-053.05.27 з історії СРСР в 

Московському державному університету імені  М.В. Ломоносова. Рішення 

Вищої атестаційної комісії при раді міністрів СРСР 27 квітня 1986 р.).  

1990 р. – присвоєно вчене звання доцента (кафедра історії СРСР та 

УРСР). Рішення Державного комітету СРСР з народної освіти від 13 грудня 

1990 р. №1970/д, атестат доцента ДЦ №029105. 

1991 – 1993 рр. – докторантура Московського державного університету 

імені М.В. Ломоносова – спеціальність 07.00.02 – вітчизняна історія.  

Диплом доктора історичних наук: ДД №007943 від 10.02.2010 р., 

07.00.02 – всесвітня історія, виданий рішенням президії ВАК України. 

Атестат професора: ПР АР №000172 від 31.03.1995 р. кафедри історії 

слов'ян, виданий на підставі рішення вченої ради ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1985 – 1990 рр. – старший викладач кафедри історії СРСР та УРСР. 

1990 – 1995 рр. – доцент кафедри історії СРСР та УРСР та кафедри 

історії слов'ян. 

1995 р. – професор кафедри історії слов'ян, професор кафедри 

всесвітньої історії (кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин з 

2019 р.) Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. 

Шевченка. 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин 

 



ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

Історія історичної науки (освітній ступінь «магістр») 

Інструментарій історичного дослідження (аспірантура) 

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

15 квітня 1994 р. захист дисертації на тему: «Військові поселення в 

Росії (адміністративно-господарча структура)» на здобуття наукового 

ступеня доктора історичних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д.053.05.08. при Московському державному університеті імені М.В. 

Ломоносова за спеціальністю 07.00.02 – вітчизняна історія. 

1995 р. Рішенням Вченої ради Чернігівського педагогічного інституту 

від 31 травня 1995 р. протокол №10/2 присвоєно вчене звання професора 

кафедри історії слов'ян. Атестат професора Міністерства освіти України ПР 

АР №000172. 

2010 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на підставі захисту дисертації 

присуджено науковий ступінь доктора історичних наук за спеціальністю 

всесвітня історія. Рішенням Вищої Атестаційної комісії України від 10 

лютого 2010 року (протокол №25-06/1) видано диплом доктора наук 

ДД №007943 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Дослідження соціальної та військової історії Російської імперії ХІХ – 

початку ХХ ст. Взаємодії влади та суспільства на всіх рівнях відносин. 

Особливості функціонування військових поселень першої половини ХІХ ст. в 

різних регіонах України. Історичний портрет графа О.А. Аракчеєва.  

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин. 

Керівник дванадцяти дисертацій на здобуття кандидата історичних наук, які 

були успішно захищені. Опонування на захисті дисертацій на здобуття 

наукового ступеня ступеня кандидата та доктора історичних наук за 

спеціальностями 07.00.01 – історія України та 07.00.02 – всесвітня історія.Був 

членом експертної комісії ВАК України по присудженню наукових ступенів 

кандидата та доктора наук. Був заступником голови спеціалізованої вченої 

ради із захисту кандидатських дисертацій К 79.053.01 у Національному 

університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, та членом 

спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 64.051.10 у 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. 



Організатор декількох міжнародних конференцій «Російська імперія у ХІХ – 

на початку ХХ ст. Влада і суспільство: механізми взаємодії». Керівник 

держбюджетної теми №4-2012 Міністерства освіти і науки України 

«Російська імперія у ХІХ – на початку ХХ ст.: механізми взаємодії влади та 

суспільства (регіональний аспект)». 

СТАЖУВАННЯ 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, історичний 

факультет (травень 2012 р.).  

Чернігівський обласний інститут післядипломної освіти імені 

К.Д. Ушинського (1 листопада 2012 по 30 листопада 2017 р.). Довідка №25 

від 1.12.2017 р. 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

Почесна грамота Чернігівської обласної ради (червень 1998 р., грудень 

2003 р.). Почесна грамота Кабінету міністрів України (17 листопада 2001 р.). 

Почесна грамота Академії педагогічних наук України (листопад 2006 р.). 

Грамота Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. 

Шевченка (червень 2008 р.). Почесна грамота Чернігівської обласної 

державної адміністрації (червень 2008 р.). Диплом лауреата щорічної 

обласної Премії імені Георгія Вороного (Чернігів 2013р.). Відмінник 

народної освіти (1996 р.). Нагороджений значком «Ушинський К.Д.» 

Національної академії педагогічних наук України. Посвідчення №1091. Наказ 

№31к від 24 травня 2018 р. 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має понад 140 наукових публікацій, є автором навчально-методичних 

посібників: 

1. Ячменіхін К.М. Армия и реформы: военные поселения в политике 

росийского самодержавця. Чернигов. «Сіверянська думка». 2006. 443 с. 

2. Ячменіхін К. Історико-психологічний портрет графа О.А.Аракчеєва 

(1769-1834) // World science: problems, prospects and innovations. 

Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. 

Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 913-927.  

3. Ячменіхін К., Пуліна В. Сучасники про О.А. Аракчеєва (Частина 

І)//Modern directions of scientific and practical conference. Boscience 

publishers. Chicago. USA.2022.Pp. 653-663. 

 


