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Сфера наукових інтересів: 
Археологія раннього залізного віку Східної 
Європи; дослідження Більського 
городища; проблема освоєння заліза на 
території східноєвропейського лісостепу в 1 
тис. до н.е.; поселенські структури 
Дніпровського лісостепового лівобережжя на 
початку раннього залізного віку. 
 
Наукові проекти: 

 Учасник проекту «Внесок давнього 
населенняПівнічного Причорномор’яв 
формування генофонду сучасної 
Європи» (Естонія, 2015 р.) 

 Учасник проекту «Залізо як первинний матеріал» (Німеччина, 2016 р.). 
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Почесні відзнаки: 

 Орден «За заслуги у професійній діяльності» ( 2009 р.) 
 Знак «Почесна грамота Полтавської обласної ради» (2016 р.) 
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Стажування, освітні та наукові програми: 
«Дослідження Більського городища сумісною експедицією харківського та 
московського університетів в 1958 –1959 рр.». Наукова програма 2013-2014 рр. у 
рамках договору про співробітництво с МДУ імені М.В.Ломоносова (Росія). 

Навчальні курси, що викладаються: 
1. Археологія раннього залізного віку Європи 
2. Проблеми археологічної хронології 
3. Бронзовий вік Дніпро-Донецького міжрічч 


