
ШАНДРА Ірина Олександрівна (24.04.1982, с. Павлівка Білокуракинського р-ну Луганської обл.) – 

кандидат історичних наук (2007 р.), доцент (2013 р.). 

У 1999 р. закінчила середню школу № 7 м. Луганська із золотою медаллю. У 1999-2004 рр. навчалася на 

історичному факультеті Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка і отримала диплом з 

відзнакою за спеціальністю “Історія” та здобула кваліфікацію вчителя історії та основ правознавства. У 2004 

р. закінчила магістратуру цього ж університету за спеціальністю “Історія” та здобула кваліфікацію історика, 

викладача історії. 

У вересні 2004 – липні 2007 р. навчалася в аспірантурі Луганського національного університету.  

У липні 2007 р. захистила кандидатську дисертацію “З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі 

державних та громадських установ (1874-1918 рр.)”. Науковий керівник – А.О. Климов. 

Географічні межі дисертаційного дослідження охоплюють регіон поширення впливу З’їздів 

гірничопромисловців, тобто Південний економічний район. За адміністративно-територіальним поділом 

того часу до нього входили Катеринославська, Харківська губернії, Таганрозький округ Області Війська 

Донського, Херсонський та Олександрійський повіти Херсонської губернії, Бердичівський та Феодосійський 

повіти Таврійської губернії. За сучасним адміністративно-територіальним поділом це Донецька, Луганська, 

Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області, східна частина Миколаївської, північно-східні частини 

Херсонської області та Автономної Республіки Крим, західна частина Ростовської області Російської 

Федерації. 

З вересня 2007 р. – старший викладач, з вересня 2011 р. – доцент кафедри історії України Луганського 

національного університету.  

Працює над докторською дисертацією “Представницькі організації буржуазії пореформеного періоду”. 

Науковий консультант – Н.Р. Темірова. 

З 2010 р. – член Національної спілки краєзнавців України.  

З 2011 р. у складі авторського колективу працює над грантом “Документи українських архівів про 

заселення, соціально-економічний розвиток і повсякденне життя Південно-Східної України XVII-XX ст.”. 

Сфери наукових інтересів: економічна історія України XIX – поч. ХХ ст., історія підприємництва та 

меценатства.  

Послідовно обгрунтовує ідею вагомого впливу підприємницьких організацій на становлення Донецько-

Придніпровського регіону як провідного економічного району Російської імперії впродовж другої половини 

ХІХ – поч. ХХ ст. Досліджує історію підприємництва, промисловості та банківсько-фінансової системи 

Південного економічного району пореформеної доби.  

Автор 31 наукової та навчально-методичної праці (зокрема, 1 монографії, 20 наукових статей, 2 

посібників навчально-методичного характеру). 

E-mail: irina_shandra@ukr.net 

 

Рецензія на монографію І.О. Шандри: 

 

 Семистяга В. “Можливість доведена справою” – створення та діяльність З’їздів гірничопромисловців 

Півдня Росії // Бахмутський шлях. – 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 185-187. 

 

Монографія І.О. Шандри, що стосується історії Південної України: 

 

 З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії: створення та діяльність (1874-1918 рр.). – Луганськ: 

Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 300 с.  

 

Найважливіші статті І.О. Шандри, що стосуються історії Південної України: 

 

 Проблема залізничного будівництва в діяльності з’їздів гірничопромисловців Півдня Росії // 

Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – 2006. – № 

715. – С. 25-31. 

 Соціальна відповідальність ділових кіл України: яскраві приклади минувшини та проекції на 

сьогодення // Історія України. – № 38 (582), жовтень. – 2008. – С. 1-4. 

 З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії як форма представництва інтересів буржуазії Донбасу та 

Придніпров’я // Краєзнавство. – 2011. – № 4. – С. 230-237. 

 Класифікація підприємницьких союзів пореформеної доби // Волинські історичні записки: Зб. наук. 

праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 43-48. 

 Біржові комітети як представницькі установи підприємців пореформеного періоду // Наукові 

записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний 

університет “Острозька академія”, 2012. – Вип. 19. – С. 112-125. 

 Установи сприяння розвитку промисловості й торгівлі та їх діяльність в Україні (ХІХ – поч. ХХ 

ст.) // Грані історії: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2012. – Вип. 5. – С. 247-257. 



 Розвиток банківської справи та її організаційних форм в Україні (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: 

ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІІ. – С. 145-149. 

 Представницькі організації української буржуазії в агропромисловому виробництві (друга 

половина ХІХ ст. – 1914 р.) // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія “Історичні та політичні 

науки”. – Вип. 14. – Рівне, 2012. – С. 122-125. 

 Формування представницьких з’їздів судновласників Чорноморсько-Азовського району на 

початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання: зб. наук. праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, 

А.Г. Морозов та ін. Вип. 5. – Черкаси, 2012. – С. 222-225. 

 

(Анкета І.О. Шандри) 

 

Джерело: Дослідники історії Південної України : біобібліографічний довідник / Упорядник : Ігор 

Лиман. – Київ, 2013. – Том 1.  –  С. 351-354 


