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“Південно-Західний відділ Російського Географічного Товариства та 

його роль в українському національному відродженні” захистила в 

2005 р. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 

А.К. Тичина З 2012 р. є дійсним членом Національної Спілки 
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Південної Бессарабії та формування поліетнічної мозаїки регіону, 

культура і побут народів краю, стародавня історія Північно-Західного 

Причорномор’я.  
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