
НОВІКОВА Світлана Віталіївна (27.12.1973, м. Маріуполь) – кандидат історичних наук (2006 р.), 

доцент (2011 р.). 

У 1991 р. закінчила середню школу № 27 м. Маріуполя. У 1991-1996 рр. навчалася на історичному 

факультеті Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного університету, отримала 

диплом зі спеціальності “Історик, викладач історії та новогрецької мови”.  

У 1995-1998 рр. – лаборант кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного інституту 

Донецького державного університету. 

У 1997-2001 рр. навчалася у заочній аспірантурі Інституту історії України НАН України. 

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію “Внесок греків в економічний розвиток Північного 

Приазов’я (середина ХІХ – початок ХХ ст.)”. Науковий керівник – Н.О. Терентьєва. 

З вересня 1999 р. – старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного 

інституту Донецького державного (національного) університету, з вересня 2006 р. – на посаді доцента 

кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного гуманітарного університету, з травня 2011 р. – 

доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету. 

У 2008-2011 рр. брала участь у науково-дослідному проекті кафедри історичних дисциплін 

Маріупольського державного університету “Історія грецьких сіл Приазов’я (середина ХІХ – початок ХХ 

ст.)”, у 2009-2010 рр. – у міжнародному науково-дослідному проекті “The economic and social development of 

the Azov ports and the Greeks in the 19th century”, організованому Іонійським університетом (Корфу) та 

організацією the Hellenic National Foundation (Афіни). 

З 2013 р. працює у науково-дослідному проекті кафедри історичних дисциплін Маріупольського 

державного університету “Маріупольський повіт на шляхах суспільної модернізації (1860-ті – 1923 рр.)” та у 

дослідницькій програмі “The Black Sea and its port-cities, 1774-1914. Development, convergence and linkages 

with the global economy”, що фінансується ЄС та Міністерством освіти Греції. 

Впродовж 2009-2012 рр. брала участь в організації та проведенні всеукраїнської конференції молодих 

вчених “Українська державність: історія і сучасність” та круглих столів “Історія грецьких сіл Приазов’я”, які 

проводилися історичним факультетом Маріупольського державного університету. 

Сфера наукових інтересів: торгівля та підприємництво на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст.  

Досліджує особливості соціально-економічного розвитку Північного Приазов’я у другій половині ХІХ –

 на початку ХХ ст., роль різних етнічних спільнот та іноземців в економіці краю, відстоює ідею про значний 

вплив іноземних підприємців на економічний розвиток регіону. 

Автор близько 40 наукових праць. 
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