
 

ОСВІТА 

1964 - 1968 рр. – Путивльське педагогічне училище (Сумська область), 

спеціальність «Викладання у початкових класах загальноосвітньої школи», 

кваліфікація вчителя початкових класів (диплом Р № 404938 від 5 липня 1968 

р.). 

1970 – 1975 рр. – Київський державний педагогічний інститут імені О. М. 

Горького, спеціальність «Історія», кваліфікація вчителя історії і 

суспільствознавства середньої школи (диплом   А-ІІ № 057603 від 

29 липня 1975 року). 

1987 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук. Спеціальність (у дипломі не вказана). Тема дисертації: 

«Партійно-радянська преса як джерело у дослідженні проблем партійного 

будівництва (1917 – 1920 рр.)» (диплом кандидата історичних наук ИТ № 

12063 від 28 жовтня 1987 р., рішенням Ради Київського державного 

університету імені Т. Шевченка від 8 квітня 1987 р., протокол №9). 

1991 р. – присвоєно вчене звання доцента (кафедра педагогіки, психології і 

методики викладання історії). Рішення Державного комітету СРСР з народної 

освіти (від 11 вересня 1991 року, № 8/1517-д), атестат доцента ДЦ № 040754. 

1999 – 2002 рр. докторантура Чернігівського Національного педагогічного   

університету імені Т. Г. Шевченка.  Спеціальність 07. 00. 01 – історія України. 

2005 р – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних 

наук. Спеціальність – історія України. Тема дисертації: «Українізація 

загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917 – 1920 рр.)» 

(диплом доктора наук ДД № 005048, рішення спеціалізованої вченої ради 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Затверджене 

рішенням Вищої атестаційної комісії України від 8 червня 2006 р. (протокол 

№ 22.06/6). 

2007 р. – присвоєно вчене звання професора (кафедра педагогіки і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін). Рішенням Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2007 р., протокол № 1 

/12-П).   

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1968 – 1982 рр. – учитель загальноосвітніх шкіл, Козелецький район, 

Чернігівська область; 1982 – 1987 рр. – викладач, старший викладач кафедри 

історії СРСР та УРСР Чернігівського державного педагогічного інституту 

імені Т.Г. Шевченка; 1987 – 1999 рр. – доцент, завідувач кафедри педагогіки, 

психології і методики викладання історії та суспільних дисциплін; 1999 – 2002 

рр. – докторант Чернігівського національного педагогічного університету 

імені Т.Г. Шевченка, доцент кафедри педагогіки і методики викладання історії 



та суспільних дисциплін; 2002 – 2004 рр. – професор кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін; 2004 – 2019 рр. – 

професор, завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін; з січня 2020 р. – професор кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки і методики викладання 

історії та суспільних дисциплін. 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

Методичні основи організації навчання історії, методика навчання історії у 

старшій школі, методика навчання історії у закладах вищої освіти. 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ 

8 квітня 1987 р. захист  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук на тему: «Партійно-радянська преса як джерело у дослідженні 

проблем партійного будівництва (1917 – 1920 рр.)» у 

спеціалізованій вченій раді Київського державного університету імені Тараса 

Шевченка. 

14 жовтня 2005 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

історичних наук на тему: «Українізація загальноосвітніх шкіл за часів 

виборювання державності (1917 – 1920 рр.)» на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю: 07.00.01 – історія України. 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Дослідження історії появи та розвитку загальноосвітньої школи, професійної 

та вищої освіти в Україні й провідних державах Європи. 

Організація освітнього процесу у загальноосвітній та вищій школах.  

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Понад 27 р. завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін. Керівник  дисертаційних робіт на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, дві з 

яких були успішно захищені. Опонування на захистах докторських та 

кандидатських дисертацій, рецензування ряду дисертаційних робіт й 

наукових публікацій. Керівник проблемної групи «Історія освіти в Україні». З 

2006 до 2021 рр. заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кан-

дидатських дисертацій К 79.053.01 за спеціальностями 07.00.01 та 07.00.02. 

Член редакційних колегій наукових фахових видань «Сіверянський літопис», 

«Сумська старовина». Організатор та учасник семи науково-практичних 



конференцій «Фльорівські читання». Науковий консультант методичних 

об’єднань учителів історії ряду загальноосвітніх середніх шкіл Чернігівської 

області. 

СТАЖУВАННЯ 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського (26.11.2018 р. – 26.12.2018 р.). Довідка про стажування  №22 

від 27.12 2018 р. Результати стажування розглянуті і затверджені на засіданні 

кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін 

28.12 2018 р., протокол № 6.     

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 2009 р.; Почесна грамота МОН 

України – 1981, 2006; Почесна грамота Чернігівської ОДА – 2012, 2019; 

Почесна грамота Чернігівської міської ради – 2003; Почесна грамота 

обласного управління освіти – 1980, 2013; Почесна грамота університету 

(інституту) – 1987, 1999.  

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має понад 100 наукових публікацій, серед них: 

1. А. Боровик  «Українізація загальноосвітньої школи: перші кроки (1917 – 

1920 рр.)». 2003. Чернігів: КП Видавництво «Чернігівські обереги». 270 с. 

2. А. Боровик «Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання 

державності (1917 – 1920 рр.)». 2008. Чернігів: КП Видавництво 

«Чернігівські обереги».  368 с. 

    3. А. Боровик, М. Боровик «Історія Чернігівського національного 

педагогічного університету в біографіях його керівників». 2016.  К.: СПД 

Чалчинська Н.В.  416 с.   

    4. А. Боровик, М. Боровик «Чернігівський державний педагогічний інститут у 

системі підготовки педагогічних кадрів (1954 – 1998 рр.)». 2019. К.: 

«Видавництво Людмила».  272с.  
 


