
БЕРЕСТЕНЬ Олена Євгенівна (13.05.1977, м. Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук (2006 р.), 

доцент (2012 р.). 

У 1994 році закінчила Українську національну гімназію № 136 м. Дніпропетровська. У 1995-2000 рр. 

навчалася на відділенні романо-германської філології філологічного факультету Дніпропетровського 

державного університету, спеціальність “Німецька мова та література”. Отримала диплом зі спеціальності 

“Філолог, викладач німецької мови та літератури”. 

З серпня 2000 р. по лютий 2003 р. працювала на посаді наукового співробітника Інституту україно-

німецьких історичних досліджень Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський 

національний університет імені Олеся Гончара).  

У 2003 р. стала здобувачем кафедри історії Росії Дніпропетровського державного університету. 

З лютого 2003 по серпень 2006 р. – на посаді завідувача лабораторії Сучасних технологій навчання 

іноземним мовам кафедри англійської філології філологічного факультету Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара.  

З вересня 2006 р. – викладач, з лютого 2007 р. – доцент кафедри другої іноземної мови 

Дніпропетровського університету економіки та права, згодом – доцент кафедри романо-германських мов 

Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. 

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію “Суспільно-політична та культурно-просвітницька 

діяльність німецьких та менонітських колоністів Півдня України (1905-1914 рр.)”. Науковий керівник – 

А.І. Голуб. 

Сфера наукових інтересів: етнічна історія півдня України, локальна та регіональна історія, 

соціокультурна та соціально-політична історія німецьких та менонітських колоній півдня України початку 

ХХ століття. 

Автор понад 30 праць з історії менонітської спільноти та німців-колоністів півдня України. 

E-mal: beresten@i.ua 
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