
СИНЯВСЬКА Олена Олександрівна (27.11.1975, с. Розквіт 

Березівського р-ну Одеської обл.) – кандидат історичних наук 

(2002 р.), доцент (2005 р.) 

У 1992 р. закінчила загальноосвітню школу-інтернат № 1 

гуманітарно-естетичного профілю в м. Одеса. У 1992-1998 рр. 

навчалася на історичному факультеті Одеського державного 

університету ім. І.І. Мечникова. Отримала диплом спеціаліста 

“Історик, викладач історії”. У жовтні 1998 – жовтні 2001 р. 

навчалася в аспірантурі Одеського державного університету ім. 

І.І. Мечникова. 

У січні 2002 р. захистила кандидатську дисертацію “Олексій 

Іванович Маркевич: життя та діяльність”, науковий керівник – 

доктор історичних наук, професор З.В. Першина.  

З жовтня 2001 р. – асистент, з вересня 2002 р. – старший 

викладач, з вересня 2004 р. – доцент кафедри історії України 

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 

З 2000 р. є членом Одеського осередку Українського 

історичного товариства. 

Член робочої групи при Державному архіві Одеської області з 

підготовки видання “Книга пам’яті. Голодомор 1932-1933 рр. 

Одеська область”(2009-2010 рр.). Член редакційної колегії серії 

“Праці Державного архіву Одеської області” (2010 р.). Брала 

участь у редагуванні й виданні збірок праць молодих вчених, 

аспірантів і студентів “Одеські читання”(2011-2012 рр.) та 

підготовці до друку путівника “Особові справи викладачів, 

студентів та службовців Імператорського Новоросійського 

університету” за матеріалами фондів Державного архіву Одеської 

області (2013 р.). У 2012-2013 рр. – член авторського колективу з 

підготовки видання, присвяченого 150-річчю Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. 

Брала участь в організації Міжнародної науково-практичної 

конференції “Українська національна ідея: минуле, сучасне, 

майбутнє” (Одеса, жовтень 2004р.), Міжнародної наукової 

конференції “Польща, Україна та інші  Причорноморські країни у 

воєнно-політичних конфліктах” (Одеса, вересень 2011 р.), V 

Історіографічних читань “Історична україністика в Одеському 

університеті: визначні віхи, персонажі, доробок” (Одеса, травень 

2012 р.). 

Сфери наукових інтересів: історія освіти та науки на півдні 

України в ХІХ – на початку ХХ ст., розвиток історіографії, 

біографістики та інтелектуальної біографії на півдні України, 



 

розвиток українського національного руху на півдні України у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

Для вивчення відповідних проблем використовує традиційні 

(позитивістський) та сучасні методи дослідження, зокрема, 

біографічний метод.  У монографії, присвяченій професору 

Новоросійського університету О.І. Маркевичу, вперше запропоновано 

та обґрунтовано періодизацію життя та наукової діяльності вченого, 

проаналізовано науковий доробок О.І. Маркевича як історика, 

археографа, краєзнавця, розглянуто його історичні погляди, визначено 

місце його творчості в історіографії та діяльності в українському 

національно-культурному процесі. Висвітлено окремі аспекти 

інтелектуальних біографій вчених-українознавців південного регіону 

у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. В науковий обіг 

запроваджено коло джерел, що висвітлюють культурно-просвітницьку 

та доброчинну діяльність викладачів Новоросійського університету. У 

галузі дослідження історії освітніх та наукових закладів на Півдні 

України увага приділяється навчальним закладам Одеси першої 

половини ХІХ ст., зокрема, організаційному становленню і розвитку 

Рішельєвського ліцею (1817 -1865 рр.).  

Автор та співавтор близько 50 наукових праць. 

E-mail: a_sinyavskaya@ukr.net 
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