ЧОРНА Ліана Володимирівна (21.06.1971, смт. Новгородка
Новгородківського р-ну Кіровоградської обл.) – кандидат історичних
наук (2006 р.), доцент (2012 р.). Ізмаїльський державний гуманітарний
університет, завідувач кафедри історії України.
У 1993 р. закінчила історичний факультет Одеського державного
університету імені І.І. Мечникова. Отримала диплом за спеціальністю
“Історія”,
кваліфікація
“Історик,
викладач
історії
і
суспільствознавства”.
З 1994 р. – викладач, доцент історичних кафедр Ізмаїльського
державного педагогічного інституту. Кандидатську дисертацію
“Південно-Західний відділ Російського Географічного Товариства та
його роль в українському національному відродженні” захистила в
2005 р. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
А.К. Тичина З 2012 р. є дійсним членом Національної Спілки
краєзнавців України.
Сфери наукових інтересів: українська історіографія, історія
України ХІХ ст., міжетнічні стосунки. В контексті дослідження історії
Півдня України цікавлять передусім проблеми іноземної колонізації
Південної Бессарабії та формування поліетнічної мозаїки регіону,
культура і побут народів краю, стародавня історія Північно-Західного
Причорномор’я.
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