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Наукові проекти: 

Організатор Науково-практичних 
семінарів «Луньовські читання» (з 2010 
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 Внесок Харківського університету в культурно-мистецький розвиток України // 
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Почесні відзнаки: 

 Почесний член Всеукраїнської Спілки краєзнавства (2008). 
 Лауреат творчої премії міськвиконкому імені Дмитра Багалія у галузі 

краєзнавства (2010).  
 

Стажування, освітні та наукові програми: 
 Стажування - Російський державний гуманітарний університет (2013) 
 Міжнародна студентська школа «Історико-культурна спадщина Єврорегіону 

«Слобожанщина» (2009-2013) 
 

Навчальні курси, що викладаються: 

1. Історичне краєзнавство 
2. Основи мистецтвознавства 
3. Історична антропологія 
4. Документознавство 
5. Археографія 
6. Комп’ютерна техніка в архівній справі 
7. Історія архівної справи 
8. Проблеми охорони і реставрації пам’яток 
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