
МИХАЙЛУЦА Микола Іванович (28.10.1959, с. Михайлівка Саратського р-ну Одеської обл.) – доктор 

історичних наук (2009 р.), професор (2012 р.). 

У 1976 р. закінчив Михайлівську середню школу. У 1977-1979 рр. служив у лавах Збройних сил СРСР. У 

1979 р. вступив на підготовчі курси Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. Впродовж 

1980-1985 рр. навчався на історичному факультеті цього університету. У 1985 р. отримав диплом зі 

спеціальності “Історик, викладач історії і суспільствознавства”. 

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену патріотичному рухові на допомогу фронту в 

роки Великої Вітчизняної війни (на матеріалах Півдня України). Науковий керівник – О.І. Красюк. 

З 1985 р. працює на гуманітарних кафедрах (Політичної історії ХХ ст.; Історії і політології; 

Українознавства; Українознавства та іноземних мов) (з весни 2004 р. – завідувач кафедри) Одеського 

національного морського університету. 

У 2004-2009 рр. перебував у докторантурі відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту 

історії НАН України. 

Докторську дисертацію “Православна церква на Півдні України в період Другої світової війни у 

контексті політики радянського і румунського режимів” захистив 2009 р. Науковий консультант – 

О.Є. Лисенко. 

З 2004 р. брав участь у реалізації державної програми з підготовки науково-документальної серії книг 

“Реабілітовані історією”. Упродовж 2005-2008 рр. – у спільному проекті Інституту історії НАН України і 

Головного архівного управління України “Архіви окупації. 1941-1944 рр.”; у 2009-2011 рр.  у двотомному 

науковому проекті “Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття”. Член редакційної колегії 

історико-краєзнавчого наукового альманаху “Південний-Захід. Одесика” (м. Одеса, Україна) та “Danubius” 

(м. Галац, Румунія). Співпрацює у міжнародних проектах, публікується у виданнях Російської Федерації, 

Румунії, Молдови. 

Організатор проведення в стінах Одеського національного морського університету 2-х Всеукраїнських та 

4-х (з 2007 р.) Міжнародних наукових конференцій “Південь України: етноісторичний, мовний, культурний 

та релігійний виміри”.  

Сфери наукових інтересів: історія Другої світової війни, історія церкви та історії православ’я на Півдні 

України в умовах тоталітарного режиму 20-40-х рр. ХХ ст., проблеми тоталітаризму, взаємини держави і 

церкви. 

У численних публікаціях, основаних на донедавна невідомих архівних джерелах, подає ґрунтовну 

характеристику релігійної політики і релігійної ситуації на окупованих румунами південноукраїнських 

теренах (Південній Бессарабії і “Трансністрії”). Досліджує питання організаційних та церковно-

адміністративних технологій і методів реалізації румунської політики “місіонерства” через діяльність 

Румунської православної місії в губернаторстві “Трансністрія”, а також стосовно існування Православної 

церкви та кліру на Півдні України за часів сталінського тоталітарного режиму. 

Нагороди: “Відмінник освіти України” (2008 р.), грамоти Міністра освіти і науки України, відомчі 

відзнаки, “Почесний працівник Одеського національного морського університету”. 

Автор і упорядник близько 200 наукових праць (зокрема, 4 монографій, 3 брошур, близько 200 наукових 

статей). 
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