
ТЕМІРОВА Надія Романівна (7.11.1964, с. Перелесне Слов’янського р-ну Донецької обл.) – доктор 

історичних наук (2003 р.), професор (2005 р.). 

У 1981 р. закінчила середню школу № 70 м. Донецька і вступила на історичний факультет Донецького 

державного університету. По завершенні навчання в 1986 р. отримала диплом зі спеціальності “Історик, 

викладач історії і суспільствознавства”. Після цього працювала вчителем історії в одній із середній шкіл 

м. Донецька. У грудні 1990 – лютому 1993 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі історії України Донецького 

державного університету. 

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію “Поміщицьке господарство Півдня України на початку ХХ 

ст.”. Науковий керівник – В.Ф. Бурносов. 

З грудня 1992 р. – старший викладач, з 1998 р. – доцент кафедри історіографії, джерелознавства, 

археології та методики викладання історії Донецького національного університету. 

У 2000-2003 рр. перебувала в докторантурі на кафедрі новітньої історії України Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка.  

У 2003 р. захистила докторську дисертацію “Соціально-економічна еволюція поміщицтва України в 

1861-1917 рр.”. Науковий консультант – В.М. Литвин. 

Завідувач кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького 

національного університету. Заступник голови Донецької обласної спідки краєзнавців. Член редколегій 

збірок статей “Історичні та політологічні дослідження”, “Нові сторінки в історії Донбасу”, “Історичний 

архів” тощо. 

Сфери наукових інтересів: історія великих землевласників України, соціальна історія України другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст., українська історіографія.  

Об’єктом наукових зацікавлень виступає формування та соціально-економічна еволюція в пореформену 

добу великих землеволодінь Південної України. Досліджуються зміни в землеволодінні регіону в умовах 

поширення ринкових відносин, організація господарства, підприємницька діяльність великих аграріїв, їхня 

доброчинність. У полі зору перебувають постаті великих землевласників. 

Нагороди: “Відмінник освіти України”, знак “Петро Могила”. 

Офіційний науковий керівник семи захищених кандидатських дисертацій.  

Автор понад 100 праць (зокрема, 1 монографії, 6 підручників для загальноосвітньої школи, понад 80 

наукових статей). 
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