
МАЛЯРЧУК Наталя Григорівна (12.06.1975, м. Донецьк) – кандидат історичних наук (2006 р.).  

У 1990 р. закінчила неповну середню школу № 50 м. Донецька. З 1990 по 1993 р. навчалася у 

Донецькому економічному технікумі. У 1993-1998 рр. навчалася на історичному факультеті Донецького 

державного університету, отримала кваліфікацію “Історик, викладач історії”. У 1997-2002 рр. – викладач 

історії у загальноосвітній школі № 41 м. Донецька, з січня по грудень 2002 р. – викладач соціально-

економічних дисциплін у Донецькому педагогічному коледжі.  

У 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету.  

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію “Росіяни в Донбасі (20-30-ті рр. ХХ ст.)”. Науковий 

керівник – В.М. Нікольський. 

З грудня 2005 р. – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецької філії Українського 

державного університету економіки і фінансів. З 2007 р. – завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Донецької філії Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. 
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