
ЦИБУЛЕНКО Лариса Олександрівна (25.09.1964, м. Кременчук Полтавської обл.) – кандидат 

історичних наук (2002 р.), доцент (2004 р.).  

У 1981 р. закінчила середню школу № 13 м. Кременчука. Працювала маркувальницею на Кременчуцькій 

взуттєвій фабриці. У 1983-1988 рр. навчалась на історичному факультеті Київського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченка, отримавши диплом зі спеціальності “Історія (спеціалізація: археологія та 

музеєзнавство)”.  

З серпня 1988 р. працювала викладачем історії Херсонського спеціалізованого професійно-технічного 

училища № 2, з 1993 р. – завідувач кабінетом кафедри історії Херсонського державного педагогічного 

інституту, з 1994 р. – викладач кафедри історії Херсонського державного педагогічного інституту. 

З листопада 1995 по листопад 1998 р. навчався в аспірантурі Херсонського державного педагогічного 

інституту. 

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію “Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва, 

Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ – на 

початку ХХ століття”. Науковий керівник – В.М. Дарієнко. 

З листопада 1998 р. – викладач кафедри загальної історії та соціальних наук Херсонського державного 

педагогічного інституту, з листопада 2001 р. – асистент, з квітня 2002 р. – старший викладач кафедри 

всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного педагогічного університету.  

З липня 2002 р. працювала на посаді доцента кафедри історії державності України Херсонського 

юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ; з серпня 2006 р. – заступник декана, з 

вересня 2006 р. – декан юридичного факультету Херсонського юридичного інституту Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 

З червня 2008 р. працює на посаді завідувача кафедри історії України та методики викладання 

Херсонського державного університету. 

Сфери наукових інтересів: історія Півдня Україні ХІХ-ХХ ст., історія міського самоврядування ХІХ-

ХХ ст., суспільно-політичні процеси в Україні ХХ ст., регіоналістика, урбаністика.  

Досліджує історію міст Півдня України, розвиток муніципального виробництва і системи 

самоврядування в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., соціальну політику радянського тоталітарного режиму.  

Керує науковим дослідженням аспіранта. 

Автор і упорядник близько 60 публікацій (зокрема, 2 монографій, 1 біографічного довідника, близько 30 

наукових статей). 
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