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Наукові проекти: 

 Учасник проекту «Університетська 
наука й освіта в Україні в ХІХ – ХХ ст. 
(на матеріалах Харківського 
університету)» (Державний бюджет 
МОН, 2004 – 2013 рр., періодично) 

 Учасник Міжнародного наукового 
проекту «Трансфер і адаптація 
університетської освіти в Росії другої 
половини XVIII – першої половини ХІХ 
ст.» (Фонд Герди Хенкель, 2008 – 2010 
рр.) 
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Почесні відзнаки: 
Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців (2005 р.) 
 
Стажування,освітні та наукові програми  

 Наукове стажування в РДГУ (2013 р.) 
 Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників ХНУ імені В. 

Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» 
(2013 р.) 
 

Навчальні курси, що вкладаються: 
1. Спеціальні історичні дисципліни 
2. Методика викладання історії в школі 
3. Спецкурс «Архівний менеджмент» 
4. Спецкурс «Усна історія: теорія та практика» 
5. Керівник факультетської педагогічної практики 
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