
 

Надтока Олександр Михайлович       

 Доцент кафедри давньої та нової історії України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент. 
Наукові інтереси – історія православної та греко-католицької церков в Україні XVIII–XIX 
ст., український національний рух кінця XVIII – початку XX ст., національно-визвольний рух 
ХХ ст. 
Спеціалізація – історія, джерела та історіографія православної церкви в Україні XVIII–XIX 
ст., український національний рух кінця XVIII – початку XX ст. 
Народився 22.11.1971 р. в с. Райполе Межівського р-ну Дніпропетровської області. Закінчив 
історичний факультет Донецького державного університету (1993) й аспірантуру Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (КНУШ) (2000). Кандидатську 
дисертацію «Внесок російської демократичної інтелігенції в українське національне 
відродження (кін. XVIII – поч. ХХ ст.)» захистив 2001 р. в Центрі українознавства КНУШ.  
Етапи роботи в навчальних закладах:  
1997 р. – вчитель історії загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 15 м. Донецька. 
1997–2000 рр. – аспірант історичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 
2000–2001 рр. – вчитель історії Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер». 
2001–2004 рр. – доцент кафедри  міжнародних відносин Міжнародного інституту лінгвістики 
і права (у 2002 р. ВНЗ було перейменовано на «Київський міжнародний університет»). 
2004–2005 рр. – асистент кафедри давньої та нової історії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.  
З травня 2005 р. – доцент кафедри давньої та нової історії України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Основні навчальні курси на історичному факультеті КНУШ: 
нормативні курси – “Джерелознавство історії України” (ХІХ ст.), “Зовнішня політика країн 
Сходу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)”, спеціальні курси –  “Український національний рух 
(кін. XVIII–ХІХ ст.)”, “Православна церква в Україні (кін. XVIII – поч. ХХ ст.), 
“Православна церква в Україні синодального періоду: джерела та історіографія”.  
Стажування і ґранти: 

 міжнародна наукова стипендія Германського історичного інституту в Москві (ГІІМ) у 
межах роботи над докторською дисертацією «Суспільні дискурси правлячої української 
еліти (1740–1760-ті рр.)» й участь у наукових заходах ГІІМ (колоквіуми, презентації й 
обговорення нових праць науковців ГІІМ та стипендіатів – вересень–жовтень 2011 р.); 

 міжнародна наукова стипендія Канадського інституту українських студій (Вічний 
фонд ім. отця Григорія Філя й Ольги Філь) 2013 р. у межах продовження розробки 
докторської дисертації й підготовки навчального посібника «Православна церква в Україні 
другої половини XVIII– початку XX ст.: історіографія». 
 
 



Основні публікації: 
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– 255 с. 

 Листівки Української революційної доби (1917 – 1919 рр.) [Текст]: зб. док. / Іст. - 
культурологічне т-во «Герої Крут»; [упоряд., передм., вступ. ст., комент.: О. М. Надтока, 
Г. С. Черевичний]. – К.: Інформ. – аналіт. агенство, 2014. – 150 с.: іл.    

 
Військо та громадська діяльність – учасник Революції гідності (14-та сотня Самооборони 
Майдану), бойових дій у ході російсько-української війни (АТО) (доброволець, службу 
проходив у 2014/2015 рр. у складі 3-го бат. («Фенікс») 79-ї Миколаївської окремої 
аеромобільної бригади), голова «Історико-культурологічного товариства «Герої Крут», член 
Ради Громадської організації учасників АТО «Клавдієво-Тарасівська сотня», депутат 
Клавдієво-Тарасівської селищної ради (Бородянський район Київської області).   
Нагороджений відзнакою командувача військ «Південь» «За оборону Маріуполя». 

   Розроблені курси:  

- Історія України (ХІХ ст.). 
- Українське національне відродження (кін.XVIII - поч.ХХ ст.). 
- Православна церква в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.). 
- Історія цивілізацій. 
- Всесвітня історія (країни Азії, Африки та Латинської Америки). 
- Міжнародні відносини. 
- Зовнішня політика країн Сходу (кін ХХ – поч. ХХІ ст.). 

 


