
КАМІНСЬКА (ШАРИГІНА) Олена Анатоліївна (05.08.1975, м. Херсон) – кандидат історичних наук 

(2010 р.), доцент (2012 р.). 

У 1992 р. закінчила середню школу № 4 м. Херсона. У 1999-2004 рр. навчалась у Херсонському 

державному університеті, отримавши диплом зі спеціальності “Історія” з кваліфікацією “Викладач історії, 

вчитель правознавства і суспільствознавства”. 

У 2005-2007 рр.працювала вчителем історії, філософії та права у Приватному ліцеї економіки, управління та 

права при Міжнародному університеті бізнесу і права. З вересня 2007 р. – викладач (з вересня 2008 р. – старший 

викладач) кафедри цивільного, господарського права і процесу Приватного вищого навчального закладу 

Міжнародний університет бізнесу і права, з січня 2009 р. – старший викладач кафедри теорії держави і права, 

філософії та гуманітарних дисциплін. У 2010-2011 рр. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. З 

вересня 2011 р. – доцент кафедри теорії держави і права, філософії та гуманітарних дисциплін Приватного вищого 

навчального закладу Міжнародний університет бізнесу і права.  

У листопаді 2006 – квітні 2010 р. – здобувач кафедри українознавства Херсонського національного 

технічного університету. 

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію “ Історія виникнення і розвитку залізничного та морського 

транспорту на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.”. Науковий керівник – В.Д. Сусоров. 

Сфери наукових інтересів: історія транспорту, соціально-економічна та політична історія України ХІХ-

XX ст. 

Автор 25 наукових праць (зокрема, 1 монографії та 20 наукових статей). 
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