
ЖУРАВЛЬОВА Алла Олександрівна (10.09.1985, с. Воєводське Арбузинського р-ну Миколаївської 

обл.) – кандидат історичних наук (2011 р.). 

У 2002 р. закінчила середню школу в селі Воєводському. У 2002-2006 рр. навчалася на історичному 

факультеті Первомайського інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 

отримавши диплом бакалавра зі спеціальності “Історик”. У 2006-2007 рр. продовжила навчання в 

магістратурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, по закінченні якої отримала 

диплом магістра. 

З вересня 2007 по червень 2009 р. – викладач кафедри історії та загальних дисциплін Первомайського 

інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.  

У 2007-2010 рр. – аспірант Одеського державного економічного університету. 

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію “Формування мережі залізничного транспорту в Південній 

Україні, її вплив на урбанізаційні процеси та розвиток торгівлі (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)”. Науковий 

керівник – Г.К. Парієнко. 
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