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Сфера наукових інтересів: 

Історія освіти, письменності та 
культури в Україні XVII – поч. ХІХ 
ст. 

Наукові проекти: 
 Учасник проекту «Ubi 

universitas, ibi Europa». 
Трансфер і адаптація 
університетської освіти в 
Російській імперії (друга 
половина XVIII – перша 
половина ХІХ ст.)». Грант 
Фонду Герди Хенкель (Gerda-
Henkel-Stiftung, AZ 02/SR/08), 
Федеративна Республіка 
Німеччина (2009-2012 рр. ) 
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Почесні відзнаки: 
 Лауреат харківської муніципальної премії в галузі краєзнавства ім. Д.І. Багалія 

(1999) 
 Знак «Відмінник освіти України» (1999) 
 Почесна грамота Міністерства освіти України (2001) 
 Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 2012 р. 

в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» 
 

Стажування, освітні та наукові програми: 

Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у 
вищому навчальному закладі» 
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Навчальні курси, що викладаються: 
1. Історія української культури 
2. Джерелознавство історії України 
3. Історія українського мистецтва 
4. Освіта як феномен культури (на матеріалах історії України) 
5. Актуальні проблеми історії України 

 


