
ФАЗАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 

Доктор педагогічних наук, доктор теологічних наук, професор; викладач у ПДПУ (ПНПУ) з 
2002 р. 

Народився 5 вересня 1979 р. у місті Турка Львівської області. Викладач-науковець, 

доктор теологічних наук (2010), доктор педагогічних наук (2015), професор (2019). 

 Закінчив Великобагачанську середню школу (1996), Полтавський державний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю “Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія” (2001), аспірантуру (2007) і докторантуру (2014) Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.  

Працює в Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка з 2002 р.: асистент (2002-2010), доцент (з 2010 р.). 

Основу навчального навантаження В. В. Фазана складають курси: “Педагогіка”, 

“Основи християнської педагогіки”, “Педагогічні основи християнської етики“, 

“Організація наукових досліджень”, “Педагогіка вищої школи”. 

Наукові інтереси  Василя Васильовича пов’язані з історією педагогіки, християнським 

вихованням, духовною просвітою. 

Автор 153 праць у сучасних наукових та навчально-методичних вітчизняних та 

зарубіжних виданнях.  З-поміж них – 78 публікацій у фахових, наукометричних, іноземних 

наукових збірниках. Вийшла в світ монографія за авторством Фазана В. В. “Просвітницько-

виховна діяльність Лавр – духовних осередків на українських землях (ХVІІІ – початок 

ХХ століття)” (Полтава, 2014); він є співавтором колективного підручника із грифом МОН 

України “Релігієзнавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів” (Полтава, 

2012), співавтором колективної монографії “Алла Бойко: наукові, навчальні й моральні 

уроки (науково-педагогічна школа)” (Полтава, 2015), посібника “25 видатних українських 

педагогів” (Полтава, 2016), науково-методичного посібника “Методолого-теоретичні й 

методичні засади виховання молоді на національно-культурних традиціях українського 

народу в умовах євроінтеграції” (Полтава, 2008).  

В. В. Фазан постійно бере участь у наукових зібраннях міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних наукових, науково-практичних конференцій, конгресів, методологічних 

семінарів. З 2002 р. брав участь у 63 наукових зібраннях як в Україні, так і поза її межами. 

Постійно бере активну участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.  

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій: у Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (з 2016 р.), в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (з 2018 р.).  

Член редакційної колегії (з 2014 р.), відповідальний редактор (з 2016 р.) фахового 

збірника наукових праць Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка “Педагогічні науки”. Член редакційної колегії кафедрального 

часопису “Дидаскал” (2007-2015). 

Нагороджений Почесною грамотою Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (2015), Грамотою Полтавської облдержадміністрації 

(2015), Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2019). 

 


