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історичних наук (1998 р.), старший науковий співробітник (2007 р.).  

У 1986 р. закінчила середню школу № 30 в м. Стерлітамак Башкирської АРСР. У 1986-1987 рр. 
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“Історик, викладач історії і суспільствознавства”. 

У листопаді 1992 – жовтні 1995 р. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. 

У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію “Пізне протестантське сектантство Півдня України (1850-

1905 рр.)”. Науковий керівник – Л.С. Тутік.  
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старший науковий співробітник, з червня 2011 р. – докторант кафедри всесвітньої історії 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Працює над докторською дисертацією, присвяченою общинам-церквам менонітів. Науковий консультант 

– С.С. Троян.  

Сфери наукових інтересів: проблеми соціокультурної, релігійної та етнічної історії півдня України, 

цивілізаційна історія південноукраїнського регіону як невід’ємна частина світової культурної Ойкумени.  

Брала участь в реалізації міжнародних наукових проектів “Енциклопедія “Німці Росії” (автор понад 20 

статей); “Мала Батьківщина” – дослідницькі експедиції в колишні німецькі поселення Дніпропетровської та 
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Американської ради наукових товариств (ACLS, 2004 р.). Брала участь в програмі ReSET “Порівняльна 

історія релігійних традицій Європи в добу Нового та Новітнього часу” (2008-2010 рр.). 

Виступала з науковими доповідями з історії національних меншин Південної України на міжнародних 

наукових конференціях в Україні, Росії, Німеччині, Угорщині та Швеції.  

Автор понад 80 наукових публікацій, в тому числі і за кордоном. 
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