
БЕРЕСТЕНЬ Юрій Володимирович (14.06.1976, м. Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук 

(2006 р.), доцент (2008 р.). 

У 1993 р. закінчив середню загальноосвітню школу № 38 м. Дніпропетровська. У 1993-1998 рр. навчався 

на історичному факультеті Дніпропетровського державного аграрного університету. Отримав диплом з 

відзнакою зі спеціальності “Історик, викладач історії й суспільствознавства”.  

У листопаді 1998 – жовтні 2001 р. навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету 

(нині Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) на кафедрі всесвітньої історії 

(науковий керівник – С.Й. Бобилєва). Тема дисертації: “Соціально-економічний розвиток німецьких колоній 

Півдня України (1861-1914 рр.)”. У період навчання в аспірантурі брав участь у російсько-німецько-

українському науковому проекті “Енциклопедія “Німці Росії””.  

У 1998 р. брав участь в організації та проведенні україно-німецької етнографічної експедиції Інституту 

українсько-німецьких історичних досліджень Дніпропетровського національного університету. Займався 

упорядкуванням та дешифруванням матеріалів експедиції з усної історії німців-колоністів та менонітів 

Півдня України (Дніпропетровська область). 

У грудні 2001 – вересні 2002 р. працював на посаді журналіста, заступника редактора журналу 

“ДОМ&OFFICE” (м. Дніпропетровськ).  

З вересня 2002 р. – асистент, з серпня 2006 р. – старший викладач, згодом – доцент кафедри філософії, 

соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету. 

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію “Земельні відносини в менонітських колоніях Півдня 

України та їх суспільні наслідки (60-90-ті роки ХІХ століття)”. Науковий керівник – С.М. Тимченко. 

З 2008 р. – відповідальний секретар регіональних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

які проводилися на базі кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного 

університету. Упорядник матеріалів конференції. 

Сфера наукових інтересів: етнічна історія півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), 

локальна та регіональна історія, соціальна, господарська та соціокультурна історія німецьких колоній та 

менонітських конгрегацій півдня України ХІХ – початку ХХ ст., історія Першої світової війни. 

Автор близько 60 праць з історії менонітської спільноти та німців-колоністів півдня України, історії 

аграрної освіти Придніпров’я, історії Дніпропетровського державного аграрного університету, 

опублікованих в Україні, Російській Федерації та Німеччині. 

E-mal: beresten@i.ua 
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