
ГУЗЕНКОВ Сергій Григорович (27.10.1978, м. Запоріжжя) – кандидат історичних наук (2005 р.), 

доцент (2010 р.). 

У 1995 р. закінчив ліцей “Логос” м. Запоріжжя. У 1995-2000 рр. навчався на історичному факультеті 

Запорізького державного університету, отримавши диплом зі спеціальності “Історик, викладач історії і 

суспільствознавства”.  

У листопаді 2000 – жовтні 2003 р. – аспірант Запорізького державного університету. 

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію “Метричні книги як джерело з історичної демографії 

Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.”. Науковий керівник – Ю.П. Князьков. 

З січня 2004 по липень 2005 р. – асистент кафедри історії політології та права Запорізького 

національного технічного університету.  

З липня 2005 по червень 2006 р. – старший викладач кафедри філософії Запорізького національного 

технічного університету. 

З липня 2006 р. – старший викладач, згодом – доцент кафедри історичної та правової освіти (кафедри 

філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін) Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Сфери наукових інтересів: історіографія, джерелознавство, інтелектуальна, соціальна історія та 

міжнаціональні відносини на Півдні України. 

Лауреат (третє місце) IV Міжнародного конкурсу “Уроки Голокосту – уроки толерантності” (2007 р.) 

Всеукраїнського центру вивчення Голокосту “Ткума”. Як лауреат конкурсу пройшов стажування в інституті 

“Яд-Вашем” (Ізраїль) (2008 р.).  

Нагороджений почесними грамотами Запорізького обласного управління освіти та науки (2007, 2009 рр.). 

Автор понад 45 публікацій (зокрема, 1 індивідуальної і 1 колективної монографій, 2 навчальних 

посібників та методичних рекомендації, близько 40 наукових статей). 
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