
ОРЄХОВА Світлана Євгенівна (10.07.1968, м. Рівне) – кандидат історичних наук (2006 р.). 

У 1985 р. закінчила середню школу № 78 м. Донецька. Працювала оператором поштового зв’язку у 

Донецькому поштамті. У 1993 р. закінчила Московській технічний університет зв’язку та інформатизації за 

спеціальністю “інженер-економіст зв’язку”. У 2003 р. закінчила Донецьку державну академію управління за 

спеціальністю “магістр з маркетингу”.  

У листопаді 2003 – січні 2006 р. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету. 

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію “Історія розвитку поштвого зв’язку у Донецькії області 

XIX-XXI ст.”. Науковий керівник – П.В. Добров.  
З вересня 2006 р. – старший викладач кафедри культурології та інформаційної діяльності 

Маріупольського державного університету за сумісництвом, з вересня 2007 р. – доцент кафедри 

культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету за сумісництвом.  

Сфери наукових інтересів: історія Степової України ХVIII-XIX ст., джерелознавство, історія поштової 

справи, філателії та марковидання. 

Автор і упорядник 38 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 1 колективної монографії, 1 монографії у 

співавторстві, 4 навчально-методичних посібників, 1 каталогу випусків балонної пошти України, 28 

наукових статей). 
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