Хромець Віталій Леонідович
Дата та місце народження: 13 серпня 1979 р., м. Потсдам, НДР
Громадянство: Україна
Домашняя адреса: м. Київ, вул. Космічна 8а, кім. 24б
Телефон: моб. +3-8-050-617-61-39
Ел. скринька: v.l.khromets@gmail.com
Сімейний стан: одружений
Освіта:
1999-2004 – Київський національний університет ім. Т.
філософський факультет, відділення релігієзнавства;
2004-2007 – Київський національний університет ім. Т.
філософскій факультет, аспірантура при кафедрі релігієзнавства.

Шевченка,
Шевченка,

Наукова ступінь:
Кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – «Релігієзнавство».
Вчене звання: доцент
Сфери дослідницької та соціально-практичної діяльності:
Релігійна освіта, теологічна освіта, соціологія релігії, феноменологія релігії,
теоретичні питання релігієзнавства, зокрема: теорія та методологія
релігієзнавчого дослідження езотерики, теорія та методологія релігієзнавства.
Досвід роботи:
2007.10. – 2008.09. – викладач кафедри культурології Інституту
філософської освіти і науки Національного педагогічного університету ім. М.П.
Драгоманова;
2008.09. – 2009.09. – старший викладач кафедри культурології Інституту
філософської освіти і науки Національного педагогічного університету ім. М.П.
Драгоманова;
2009.09. – по теперішній час – доцент кафедри культурології Інституту
філософської освіти і науки Національного педагогічного університету ім. М.П.
Драгоманова;
2008.09. – 2013.11. – заступник директора з соціально-виховної роботи
Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова;
2010.09. – 2013.11. – заступник завідуючого кафедрою культурології
Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова.
2011.09. – по теперішній час – викладач Київської духовної академії і
семінарії:
2013.11. – по теперішній час – докторант Національного педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова
по
спеціальності
09.00.11
–
релігієзнавство (соціологічні науки).
2014.10
– по теперішній час – керівник Науково-навчального центру
"Інститут
богословських
студій
Національного
університету
"КиєвоМогилянська академія".
2014.11 і до цього часу – член робочої групи Міністерства освіти і науки
України по розробці підзаконних актів з процедури державного визнання
документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання видані вищими
духовними навчальними закладами.
Наукові дослідження:

2013 – організатор дослідження релігійної толерантності серед учнів
українських шкіл в межах проекту РЕДКо.
2013 – керівник дослідницької групи з питань релігійної освіти при Центрі
дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова.
2013 – організатор Всеукраїнського дослідження по виявленню релігійної
толерантності серед учнівської молоді
Членство в професійних організаціях:
2004 – 2011.09: – МГО «Молодіжна Асоціація релігієзнавців», віце-презідент;
2011 - національний кореспондент між європейський Комісії по справах
релігії і школи.
Запрошений лектор:
2012/2013: Загально-церковна аспірантура і докторантура РПЦ. Курс:
«Актуальні проблеми релігієзнавства».
Проектна робота:
2011-2014: член Core Resource Faculty проекту HESP ReSET «Іслам: релігійні
та соціальні практики. Універсальне і локальне».
Березень-червень 2013 р. - учасник робочої групи при Комітеті науки і
освіти Верховної Ради України з розробки законопроекту № 2380а Про
внесення змін до деяких законів України (щодо визнання документів про
освіту та наукові ступені, що видаються духовними навчальними закладами).
Викладач курсів:
«Релігієзнавство», «Історія вітчизняної та зарубіжної релігієзнавчої думки»,
«Методика
викладання
релігієзнавства»,
«Теорія
та
методологія
релігієзнавства», «Вступ до релігієзнавства».
Досвід роботі в організації наукових заходів:
2004.09 – 2007.09 - голова релігієзнавчого дискусійного клубу Наукового
товариства студентів та аспірантів Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (біля 17 засідань);
2004-2005 – консультант з організації II «Фестивалю релігій»;
2004, 2005, 2006 - консультант трьох Міжнародних літніх шкіл
толерантності;
2006 - організація і проведення секції «Релігієзнавство» в рамках IV
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих
учених “Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми і
перспективи розвитку”;
2007 - був на чолі центрального організаційного комітету V Міжнародної
науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
“Шевченківська весна». Брали участь понад 650 учасників, більше 250
іноземних і іногородніх;
2007 - співорганізатор секції "Релігієзнавство",
яка виросла до рівня
асоційованої конференції у рамках Міжнародної конференції "Шевченківська
весна"; один з керівників майстер-класу з організації і проведення
конференцій та круглих столів;
2007 - співорганізатор VIІ Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої
школи “Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри”;
2008.02. - куратор ІІІ Фестивалю релігійного мистецтва (захід проходив на
базі НПУ ім..М.П.Драгоманова);
2008.07. - голова оргкомітету VIІ Міжнародної молодіжної релігієзнавчої
літньої школи “Іслам: сутність, історія, сучасні тенденції” (захід проходив на
базі НПУ ім..М.П.Драгоманова);

2008.09.
спів
організатор
Міжнародної
наукової
конференції
«Феноменологія і релігія»;
2008.10. - координатор Міжнародної науково-практичної конференції
«Простір
гуманітарної
комунікації»
(захід
проходив
на
базі
НПУ
ім..М.П.Драгоманова);
2009.02. - координатор
IV Фестивалю релігійного мистецтва (захід
проходив на базі НПУ ім. М.П.Драгоманова з 16 по 20 лютого);
2009.03. - голова організаційного комітету Міжнародної науково-практичної
конференції «Релігія сучасності: Віра баґаї» (захід проходив на базі НПУ
ім..М.П.Драгоманова 2-3 безезня 2009 р.);
2009.07. - учасник оргкомітету Міжнародної молодіжної релігієзнавчої
школи «Католицизм: традиція і сучасність»;
2009.09. - учасник оргкомітету Міжнародної наукової конференції
«Українська та польська релігієзнавча думка: історія та сучасність»;
2009.11. - учасник оргкомітету Всеукраїнської наукової конференції
«Майбутнє богослов'я України»;
2010.04. – заступник голови оргкомітету V Фестивалю релігійного містецтва
(захід проходив на базі НПУ ім. М.П. Драгоманова з 16-20 квітня 2010 р.).
2010.08. – голова оргкомітету IX Міжнародної молодіжної релігієзнавчої
літньої школи «Віра багаї: історія, віровчення і практика» (Київ, Стамбул,
Хайфа).
2010.09. співорганізатор міжнародної наукової практичної конференції
«Інституалізація академічної спільноти: форма та зміст сучасного наукового
середовища».
2011.09 – член оргкомітету Х Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої
школи «Православ’я: єдність у багатоманітні» (Київ, Чернівці)
2011.10 – перший заступник голови організаційного комітету IV
Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації» (Київ)
2011.10 – член організаційного комітету Міжнародної наукової конференції
«Феномен ісихазму: богословський, філософський та історичний аспекти»
(Київ)
2011.10 – член оргкомітету Всеукраїнської науково-методичної конференції
«Оптимізація навчально-методичного забезпечення та викладання курсу
“Основи християнської етики” в закладах освіти України» (Київ)
2012.03 – член організаційного комітету Міжнародної релігієзнавчої школи
«Географія релігії: релігійна карта світу і простір сакрального» (Львів)
2012.04 – член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної
конференції “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і
зарубіжний досвід” (Острог)
2012.10 – перший заступник голови організаційного комітету V
Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації» (Київ)
2012.10 – член організаційного комітету Всеукраїнського конгресу учителів
предметів духовно-морального спрямування (Київ).
2012.12 – координатор Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Державно-конфесійні відносини в Україні (м. Київ, Україна):
2013.03 – координатор Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Богословя в Україні: організаційний та освітньонауковий контекст» (м. Київ).
2013.06 - координатор Всеукраїнської літньої профільної школи теології,
релігієзнавства та історії релігії Малої академії наук України (у якості лектора)
(м. Лубни-Київ, Україна).
Участь у конференціях:
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов» (Москва, 2002);

Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету –
2003» (Київ, 2003);
VI науково-практична студентська конференція «VERITAS VERSUS
VOLUNTAS»: Етос сучасної культури (Львів, 2003);
Міжнародна наукова конференця «Людина – Світ – Культура» (Київ, 2004);
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та
молодих учених «Шевченківська весна – 2005» (Київ, 2005);
Всеукраїнська студентська наукова конференція «II Харківські студентські
філософські читання» (Харків, 2005);
Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету –
2005» (Київ, 2005);
Міжнародна наукова конференція «Релігія і соціальні зміни в сучасному
суспільстві» (Чернівці, 2005);
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та
молодих учених «Шевченківська весна – 2006» (Київ, 2006);
Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету –
2006» (Київ, 2006);
Научная конференция «Проблема текста в гуманитарных исследованиях»
(Москва, 2006);
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та
молодих учених «Шевченківська весна – 2007» (Київ, 2007);
Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету –
2007» (Київ, 2007);
Міжнародна науково-практична конференції студентів, аспірантів та
молодих учених «Шевченківська весна – 2008» (Київ, 2008);
Міжнародна наукова конференція «Феноменологія і релігій» (Київ, 2008);
Міжнародна конференція «Успенськи читання» (Київ, 2008);
Міжнародна науково-практична конференція «Простір гуманітарної
комунікації» (Київ, 2008);
Міжнародний семінар «Історія релігії: теорія і методологія» (Москва, 2008);
Міжнародна конференція «Youth Meeting In Rome» (Рим, 2008);
Международная научно-практическая конференция «Религиоведение на
постсоветском пространстве» (Минск, 2009);
Міжнародна наукова конференція «Українська та польська релігієзнавча
думка: історія та сучасність» (Київ, 2009);
Всеукраїнська наукова конференція «Майбутнє богослов'я України» (Київ,
19-20 листопада 2009);
XXVI Міжнародна наукова практична конференція «Роль науки, релігії та
суспільства у формуванні моральної особистості»: Релігія і сучасні їдеології:
інтеграція або протистояння (Донецьк, 2009);
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Міжетнічни
та
міжконфесійни відносини в контексті сучасних громадських трансформацій»
(Чернівці, 29-30 квітня 2010);
Кругли стіл «Релігієзнавство та нові соціальні виклики», конференція «Роль
релігійних та світських інтелектуальних еліт у розбудові громадського
суспільства» (Донецьк, 21 травня 2010);
Європейський філософський симпозіум «Релігія, культура і суспільство:
сучасні виклики з перспективи філософії» (Львів, УКУ, 10-11 вересня 2010);
Міжнародна наукова практична конференція «Інституалізація академічної
спільноти: форма та зміст сучасного наукового середовища» (Київ, НПУ ім.
М.П. Драгоманова, 24-26 вересня 2010).
Школа освітнього консультанта. 1-рівень. (2-3 жовтня 2010).
Круглий стіл «Філософія релігії: до проблеми самовизначення» (Чернівці,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 28-29 жовтня
2010).

Перші всеукраїнські кругли стіл «Сакральні тексті: коментарі, переклади,
інтерпретації» (Остріг, 6 листопада 2010).
Школа освітнього консультанта. 2-й рівень. (21 листопада 2010).
Науково-практична
конференція
Російської
спільноти
викладачів
релігієзнавства «Історія релігієзнавства» (Москва, МДУ, 3-4 грудня 2010).
Круглі стіл «Сходознавство і релігієзнавство у контексті дослідження
міжнародних відносин» (Харків, 17 грудня 2010).
2011, 17-18 жовтня: Київ, III Міжнародна науково-практична конференція
«Духовна та світська освіта: історія взаємин – сучасність - перспективи».
Тема доповіді: Про перспективи підготовки православних богословів у
світських навчальних закладах України.
2011, 29 жовтня: Київ, Всеукраїнська конференція «Оптимізація навчальнометодичного забезпечення та викладання курсу «Основи християнської
етики» в українських школах» Тема доповіді: «Формування системи
перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів предметів моральнодуховного спрямування в Національному педагогічному університеті ім.
М.П. Драгоманова».
2011, 29 жовтня: Київ, круглий стіл «Чи має бути богослов’я гуманітарною
наукою?» у рамках семинару-дискусії «Пізнаючи надприродне: шляхи
філософії
релігії»
(Інститут
філософської
освіти
і
науки,
в
співорганізаторстві з Центром міждисциплінарних досліджень Сінодальної
біблійно-богословської комісії РПЦ).
2011, 9-12 листопада: Львів, Український католицький університет,
міжнародна конференція «Academic Theology in a Post-Secular Age». Тема
доповіді: “Ситуація та перспективи теологічної освіти в Україні”.
2011, 17 листопада: Міжнародній науково-практичний семінар «Сучасна
післядипломна освіта: інновації та традиції».
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