
КАРАУЛЬНА Олена Миколаївна (10.09.1956, с. Майське Бобринецького р-ну Кіровоградської обл.) – 

кандидат історичних наук (2005 р.), доцент (2010). 

У 1982 р. з відзнакою закінчила Київський державний інститут ім. О.Е. Корнійчука.  

Працювала заступником директора з навчально-практичного роботи Миколаївського державного 

училища культури.  

У 2004 р. присвоєно педагогічне звання “Викладач-методист” та кваліфікаційна категорія “Спеціаліст 

вищої категорії”.  

Після закінчення аспірантури у 2005 р. захистила кандидатську дисертацію “Південь України кінця ХІХ 

– початку ХХ століття в контексті українського культурно-національного відродження”. Науковий керівник 

– В.Д. Яремченко. 

Працювала заступником директора з навчально-практичного навчання Миколаївського державного 

училища культури.  

У 2005-2007 рр. – проректор з навчально-методичної роботи Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини Відкритого Міжнародного університету розвитку людини “Україна”.  

З вересня 2007 р. – доцент кафедри всесвітньої історії Інституту історії та права МДУ 

ім. В.О.Сухомлинського. 

З вересня 2010 р. – доцент кафедри філософської думки та культурології Навчально-наукового інституту 

історії та права.  

Брала участь у створенні та комплектації народного музею Південноукраїнського побуту та ремесел. 

Разом з творчою етнографічною групою Миколаївського державного училища культури взяла участь у 

польовій фольклорно-етнографічній експедиції по території населених пунктів Миколаївщині, які 

вважаються колишніми козацькими хуторами та змовниками.  

Сфери наукових інтересів: етнографія, джерелознавство та культура Півдня України.  

Автор близько 30 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 2 хрестоматійних збірок, більше 20 статей). 
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