
БАХАНОВ Андрій Костянтинович (12.12.1983, м. Бердянськ Запорізької обл.) – кандидат 

філософських наук (2010 р.). 

У 2000 р. закінчив середню школу № 11 м. Бердянськ. У 2000-2005 рр. навчався на соціально-

гуманітарному факультеті Бердянського державного педагогічного університету, отримав диплом за 

спеціальністю “Педагогика та методика середньої освіти. Історія”. У 2006 р. закінчив магістратуру 

Бердянського державного педагогічного університету та отримав диплом за спеціальністю “Управління 

навчальним закладом”. 

У 2002-2006 рр. працював вчителем історії у загальноосвітній школі № 11 м. Бердянськ. 

З жовтня 2006 по вересень 2009 р. навчався в аспірантурі Київського національного універсітету імені 

Тараса Шевченка. 

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію “Релігійно-філософські погляди архієпископа Інокентія 

(Борисова)”. Науковий керівник – І.В. Кондратьєва. 

Дисертація присвячена одному з найвпливовіших південноукраїнських єпархіальних архієреїв, 

архієпископу Херсонському і Таврійському Інокентію (Борисову), який правив у Одесі в 1848-1857 рр. 

З жовтня 2009 р. А.К. Баханов працює на кафедрі філософії та соціології Бердянського державного 

педагогічного університету. 

Регулярно бере участь у роботі журі Всеукраїнського турніру юних историків (з 2002 р.), Малої академії 

наук (з 2012 р.). 

Сфери наукових інтересів: історія релігії та міжконфесійних відносин на Півдні Україні. 

Нагороджений грамотами Міністерства освіти та науки України (2002) та Запорізької 

облдержадміністрації (2011). 
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