
ЛОМАКА Олександр Анатолійович (03.11.1986, м. Кіровоград) – кандидат історичних наук (2013 р.). 

У 2004 р. закінчив середню школу № 10 смт. Нове. У 2004-2009 рр. навчався на факультеті історії та 

права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, отримавши 

диплом з відзнакою магістра педагогічної освіти та здобувши кваліфікацію “Викладач історії”. 

У жовтні 2010 – квітні 2013 р. навчався в аспірантурі кафедри всесвітньої історії Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію “Етнічні процеси в Центрально-українському регіоні в кінці 

40-х – початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області)”. Науковий керівник – 

С.С. Парсамов. 

У 2010-2013 рр. – учасник усноісторичних і етнографічних експедицій по районах Кіровоградської 

області. 

Сфери наукових інтересів: динаміка чисельності населення та етнодемографічні тенденції, міжетнічні 

шлюби, етномовна ситуація на Кіровоградщині у другій половині ХХ століття та умови, за яких відбувалося 

становлення україномовної й російськомовної груп. 

Автор більше 10 наукових статей. 

Е-mail: skorpion-istfak@rambler.ru 
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