
КАЛІНОВСЬКИЙ Володимир Віталійович (02.04.1987, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук 

(2012 р.). 

У 2004 р. закінчив із золотою медаллю середню загальноосвітню школу № 8 м. Сімферополя. У 2004-

2009 рр. навчався на історичному факультеті Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності “Історик, викладач історії” та 

кваліфікацію “магістр історії”.  

Листопад 2009 – жовтень 2012 р. – аспірант Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. 

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію “Православне духовенство в охороні культурної спадщини 

Криму (1837-1920)”. Науковий керівник – А.А. Непомнящий. 

З 2008 р. – член Національної спілки краєзнавців Украни.  

Сфери наукових інтересів: історія Церкви в Криму у XIX – на початку ХХ ст., церковне 

пам’яткознавство Криму, єпархіальна періодика Південної України, біографії ієрархів південноукраїнських 

єпархій.  

Створив перше комплексне дослідження, присвячене краєзнавчій роботі православного духовенства в 

Криму; досліджує маловідомі аспекти діяльності служителів культу; займається пошуком та введенням до 

наукового обігу джерел з церковної історії регіону, пам’яткознавчими та біографічними студіями.  

Автор близько 40 наукових праць (зокрема, 1 монографії та близько 40 наукових статей). 
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