
ДОРОШЕВА Антоніна Олександрівна (09.07.1981, с. Ларжанка 

Ізмаїльського району Одеської області) – кандидат історичних наук 

(2009 р.). Ізмаїльський державний гуманітарний університет, старший 

викладач кафедри всесвітньої історії.  

В 1998 р. закінчила Ізмаїльській регіональний педагогічний ліцей. 

У 1998-2003 рр. навчалася на історичному факультеті Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету,  отримала диплом зі  

спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”, 

здобула кваліфікацію вчителя історії та правознавства. 2003-2004 рр. 

– навчання в магістратурі ІДГУ – диплом зі спеціальності  “Педагогіка 

і методика середньої освіти. Історія”, здобуття кваліфікації магістра 

педагогічної освіти, викладача історії; 2004-2007 рр. – навчання в 

аспірантурі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

З 2004 р. – викладач кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. 

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію “Самоврядування в 

приморських містах Півдня України в другій половині ХІХ ст.”. 

Науковий керівник – доктор історичних наук Л.Ф. Циганенко.  

У спектрі наукових інтересів переважають питання культурно-

освітнього та економічного розвитку міст Півдня України ХІХ - 

початку ХХ ст., а саме, запровадження міських Положень 1863, 1870 

та 1892 років та їх вплив на подальший фінансово-майновий розвиток 

міст; благодійна, соціальна та культурно-освітня діяльність органів 

міського самоврядування Одеси, Миколаєва й Херсона; робота 

міської влади щодо розширення мережі портових споруд і підвищення 

ефективності їх експлуатації тощо.    

Авторка 18 наукових статей. 
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