
ВОЛОШЕНКО Вікторія Олександрівна (24.06.1971, м. Донецьк) – кандидат історичних наук (2003 р.), 

доцент (2006 р.). 

У 1988 р. закінчила середню школу № 21 м. Донецька. У 1988-1993 рр. навчалася на історичному 

факультеті Донецького державного університету, отримавши диплом із відзнакою зі спеціальності “Історик, 

викладач історії”.  

У серпні 1993 – серпні 1996 р. – викладач історії в школі № 24 м. Донецька, у серпні 1996 – грудні 1999 

р. – викладач історії в школі № 41 м. Донецька. 

З грудня 1999 р. до червня 2003 р. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету.  

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію “Комітети незаможних селян в Донбасі (1920-1933 рр.)”. 

Науковий керівник – В.М. Нікольський.  

З вересня 2003 р. – асистент кафедри історії і політології Донбаської державної академії будівництва і 

архітектури, з вересня 2004 р. – доцент цієї ж кафедри, з вересня 2010 р. – доцент кафедри історії і філософії 

Донбаської національної академії будівництва та архітектури.  

У 2006-2007 рр. брала участь у міжнародному дослідницькому проекті “Україна в Великому терорі. 

Масова операція (приказ НКВС СРСР № 00447) проти куркулів, кримінальників та ін. антирадянських 

елементів у 1937-1938 рр.”. Проект координувався дослідницькою групою РУР університету м. Бохума 

(Німеччина), Германського інституту (м. Москва, Росія). 

У 2007-2011 рр. залучалася до виконання українсько-польського проекту “Історія – Ментальність – 

Ідентичність” (“Historia – Mentalność – Tożsamość”), організованого спільними зусиллями Міжнародного 

дослідницького колективу (співголови керівного комітету – проф. Л.О. Зашкільняк (Львівський 

національний університет ім. І. Франка) та проф. Є. Матерніцький (Жешувський університет)).  

Сфери наукових інтересів: історія селянства, культурна історія. 

Досліджувала історію пробільшовицьких селянських організацій у Донбасі (1920-1933 рр.). Аналізувала 

протоколи засідань трійки НКВС Донецької (Сталінської) області Архіву тимчасового зберігання 

документів УСБУ Донецької області та Галузевого державного архіву СБУ для виявлення даних про 

репресованих згідно наказу № 00447 у 1937-1938 рр. колишніх білогвардійців, махновців, петлюрівців. 

Цікавилась проблемами історичної пам’яті та ідентичності донеччан. 

Автор 48 наукових статей. 
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