
АДЖИЄВА Лєнара Сейдаметівна (28.08.1982, м. Чирчик Узбецької РСР) – кандидат історичних наук 

(2011 р.). 

У 1988 р. разом із родиною переїхала до Криму. У 1989-2000 рр. навчалася в Ліснівській СОШ Сакського 

району АРК, яку закінчила з золотою медаллю.  

У 2000-2006 рр. навчалася в Республіканському вищому навчальному закладі “Кримський гуманітарний 

університет” (м. Ялта). У 2005 р. отримала диплом спеціаліста – “Історія. Спеціалізація: правознавство” із 

відзнакою, у 2006 р. – диплом магістра з історії із відзнакою. 

З вересня 2005 по серпень 2009 р. працювала асистентом кафедри історії та правознавства РВНЗ 

“Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта). 

У листопаді 2006 р. – листопаді 2009 р. навчалася в очній аспірантурі при РВНЗ “Кримський 

гуманітарний університет” (м. Ялта). У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію “Науково-дослідні 

установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861-1917 рр.)”. 

З вересня 2009 по серпень 2011 р. працювала асистентом кафедри історії та правознавства 

Євпаторійського інституту соціальних наук РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта). У 

вересні 2011 – серпні 2012 р. обіймала посаду старшого викладача кафедри історії та правознавства 

Євпаторійського інституту соціальних наук. З вересня 2012 р. обіймає посаду в. о. доцента цієї кафедри. 

З вересня 2012 р. очолює Раду молодих вчених Євпаторійського інституту соціальних наук, у лютому 

2013 р. увійшла до редакційної колегії наукового збірника “Black Sea Scientific Journal Of Academic 

Research”. 

У 2012 р. брала участь у республіканському молодіжному конкурсі “Если бы премьер-министром был 

я…” й посіла друге місце у номінації “Развитие АПК Автономной Республики Крым”. 

Сфера наукових інтересів: історія сільського господарства Криму (ХІХ ст.), наукові дослідження у 

Криму у ХІХ ст., сучасна вища освіта в Україні. 

Автор понад 30 наукових публікацій, у тому числі 1 монографії.  
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