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Н ародився 13 жовтня 1966 р. на Полтавщині. 
Вищу освіту здобув у 1991 р. у Полтавсько-
му державному педагогічному інституті імені 

В. Г. Короленка за спеціальністю «Історія і право».
Освітню діяльність Роман Анатолійович розпо-

чав у 1989 р. Був учителем історії та географії, а зго-
дом заступником директора з навчально-виховної робо-
ти у ЗОШ № 37 м. Полтави. В Полтавському державно-
му педагогічному інституті імені В. Г. Короленка розпочав 
працювати в 1995 р. асистентом кафедри історії України. 
У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступе-
ня кандидата історичних наук, а у 2003 р. отримав звання 
доцента кафедри історії України. Впродовж 2002–2009 рр. 
поєднував викладацьку діяльність із роботою на посаді за-
ступника декана педагогічно-індустріального факультету, 
відповідального секретаря приймальної комісії університе-
ту. Дисертацію доктора історичних наук захистив у листо-
паді 2009 р. У березні 2013 р. Романові Анатолійовичу Сі-
тарчуку присвоєне звання професора. З грудня 2009 р. очо-
лює кафедру історії України, а з вересня 2010 р. — перший 
проректор ПНПУ імені В. Г. Короленка.

Основні навчальні курси, які веде проф. Р. А. Сітарчука 
на історичному факультеті: «Давня історія України», «Се-
редньовічна історія України», спецкурс для магістрантів 
«Історія державно-церковних відносин в Україні з ХІХ сто-
ліття і до наших днів». Із зазначених дисциплін розроблені 
навчальні посібники, авторські навчальні програми.

Галуззю наукових пошуків Романа Сітарчука є іс-
торія протестантських конфесій, державно-церковних 
відносин в Україні. Його монографія «Протестантські 
об’єднання в радянській Україні в контексті соціальної 
політики більшовиків (20–30-ті роки ХХ ст.)» є одним із 
перших досліджень діяльності пізніх протестантських 
церков на вітчизняних землях. Друга монографія — «Істо-
рія адвентистів сьомого дня в українських землях у скла-
ді Російської імперії (кінець ХІХ ст. —1917 рік» — започат-
кувала поетапне вивчення історії Церкви адвентистів сьо-
мого дня на українських теренах. Загалом Роман Анатолі-
йович є автором понад 110 публікацій.

Роман Анатолійович Сітарчук очолює Полтавську об-
ласну організацію релігієзнавців, є членом спеціалізова-
ної вченої ради із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій Д 26.161.03 при НАН України. Виступає офі-
ційним опонентом на захисті дисертацій. Він зініціював та 
є організатором щорічної міжнародної наукової конфе-
ренції «Держава і Церква в Україні». Керує підготовкою 
кандидатських дисертацій. Його учні продовжують, по-
глиблюють і розширюють науковий напрям досліджень 
свого наставника.

Роман Анатолійович був обираний депутатом Ле-
нінської районної ради у м. Полтаві. Нагороджений 
грамотами Полтавської обласної ради, Полтавської 
обласної державної адміністрації, департаменту осві-
ти і науки ОДА.
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