
 

ОСВІТА 

1999–2004 рр. – Чернігівський державний педагогічний університет імені 

Т. Г. Шевченка, Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. 

Історія», Кваліфікація вчителя історії та українознавства (диплом спеціаліста 

з відзнакою ЕН № 25631059 від 26 червня 2004 року). 

2004–2005 рр. – Чернігівський державний педагогічний університет імені 

Т. Г. Шевченка, Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. 

Історія», Кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача історії (диплом 

магістра з відзнакою ЕН № 28077445 від 26 червня 2005 року). 

2007–2010 рр. – аспірантура Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т.Г. Шевченка 

2016 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата 

історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – Історія України. Тема дисертації: 

«Козацька старшина Ніжинського полку у другій половині XVII – XVIII ст.» 

(диплом кандидата історичних наук ДК № 036957 від 1 липня 2016 р., 

Спеціалізована вчена рада К 79.053.01 Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Рішення Вищої 

атестаційної комісії України від 1 липня 2016 р. 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

2005–2011 рр. – асистент кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної 

роботи, 2011–2012 рр. асистент кафедри історії країн Центрально-Східної 

Європи історичного факультету Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка; 2016 – 2020 р. – старший викладач (2019–

2020 рр. – в.о. доцента) кафедри археології, етнології та краєзнавчо-

туристичної роботи, 2020–2022 рр. – старший викладач кафедри історії 

України, археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного 

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

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Кандидат історичних наук 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

Історія України, Історія Чернігово-Сіверщини, Історія Криму, Українське 

архівознавство, Музеєзнавство (освітній ступінь «бакалавр»). 

 

 



ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

22 березня 2016 р. захист кандидатської дисертації з теми Козацька старшина 

Ніжинського полку у другій половині XVII – XVIII ст. у Спеціалізованій 

вченій раді К79.053.01 при Чернігівському національному педагогічному 

університеті імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю 07.00.01 «Історія 

України». 

 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Старший викладач кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка.  

Керівник дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Рецензування 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України та доктора філософії за 

спеціальністю 032 «Історія та археологія».  

Випусковий редактор фахового наукового журналу «Сіверянський 

літопис.  

Член правління Чернігівської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України. 

Голова Ради молодих вчених Навчально-наукового Інституту 

історії,етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського.  

Вчений секретар вченої ради Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного 

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

Участь у виконанні науково-дослідної роботи «Батурин: гетьманська 

столиця доби раннього модерну». 

Участь у виконанні цільової програми проведення історико-

археологічних досліджень на території Коропської селищної ради на 2019–

2021 рр.» 

Участь в організації ХХ – ХХV наукових конференцій молодих учених 

і студентів Навчально-наукового Інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О. М. Лазаревського НУЧК імені Т. Г. Шевченка І – ІІ 

Наукового семінару аспірантів і магістрантів Навчально-наукового Інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського НУЧК 

імені Т. Г. Шевченка у якості секретаря оргкомітету та співкерівника секції. 

 

СТАЖУВАННЯ 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, кафедра історії 

України, (9.01.2020–10.02.2020). Тема стажування: «Вивчення інноваційного 



досвіду викладання навчальних дисциплін». (свідоцтво № 17/19-20СТ від 

13 лютого 2020 р.). Обсяг стажування: 120 год./4 кредити ЄКТС. 

Міжнародне стажування: The University of Applied Sciences (ISMA) (Riga, 

Latvia) (4.02.2021–4.03.2021). Тема стажування: «Тheoretical foundations of 

teaching in modern conditions». («Теоретичні основи викладання в сучасних 

умовах»).(свідоцтво № 01-18/67-21 від 9 березня 2022 р.). Обсяг стажування: 

180 год./6 кредитів ЄКТС. 

 

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має понад 50 наукових публікацій, з яких 17 у фахових виданнях, 

1 монографія, 4 збірники документів і матеріалів (у співавторстві). 

Село Стольне у другій половині XVIII ст. (за матеріалами Генерального 

опису Лівобережної України 1765 – 1769 рр. / упорядники Дмитро Казіміров, 

Сергій Токарєв. Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2016. 288 с. 

Коропська сотня Ніжинського полку у другій половині XVII – XVIII ст. 

Чернігів: Видавництво «Десна-Поліграф», 2016. 120 с. 

Козацько-старшинська родина Кониських у суспільно-політичному 

житті Української козацької держави. Література та культура Полісся: 

Збірник наукових праць. Випуск 88. Серія «Історичні науки». Ніжин: НДУ 

імені М. Гоголя, 2017. С. 19–26. 

Сімейно-шлюбні зв'язки і патронально-клієнтарні відносини у 

середовищі козацької старшини Ніжинського полку. Ніжинська старовина: 

Збірник регіональної історїї та пам'яткознавства. (Серія «Ніжинознавчі 

студії» № 14). Київ–Ніжин. Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПіК, 

2017. Вип. 23 (26). С. 55–63. 

Батурин: гетьманська столиця ранньомодерної доби: Збірник 

документів і матеріалів / Ред. кол.: О. Б. Коваленко (голова редкол.), 

А.В. Морозова (відп. секретар редкол.) та ін.; Упоряд.: О. Б. Коваленко (кер. 

групи упоряд.) та ін. ‒ Чернігів: SCRIPTORIUM, 2020. 272 с. 

 


