
 

ОСВІТА 

1986–1991 рр. – Чернігівський державний педагогічний інститут імені 

Т.Г. Шевченка, Спеціальність «Історія та право», Кваліфікація вчителя історії 

і права (диплом спеціаліста з відзнакою ЛВ № 426125 від 45 червня 1991 

року). 

2001–2004 рр. – аспірантура Чернігівського державного педагогічного 

університету імені Т.Г. Шевченка 

2006 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата 

педагогічних наук, спеціальність – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. Тема дисертації: «Проблеми соціально-педагогічної підримки 

дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.)» (Спеціалізована вчена рада Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, диплом кандидата педагогічних наук 

ДК № 036321 від 12 жовтня 2006 р.). 

2008 р. – Присвоєно вчене звання доцента (кафедра соціальної педагогіки), 

атестат доцента 12ДЦ № 022135 від 23 грудня 2008 р. 

2013–2016 рр. – докторантура Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ), 

спеціальність – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

2017 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних 

наук, спеціальність – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Тема дисертації: «Витоки та засади наукового розвитку і практичного 

втілення педології в Україні» (Спеціалізована вчена рада Інституту 

педагогіки НАПН України, диплом доктора педагогічних наук ДД № 006884 

від 11 жовтня 2017 р.). 

 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1991–1995 рр. – вчителька історії середньої школи № 2 м. Чернігова; 1995–

2001 – методист заочного відділу історичного факультету, асистент кафедри 

педагогіки і методики викладання історії; 2004 – 2013 рр. – асистент, потім 

старший викладач і доцент кафедри соціальної педагогіки; 2016 – 2018 – 

доцент, потім професор кафедри соціальної роботи; з 2019 р. – завідувачка 

кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін 

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

 

 

 



НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Докторка педагогічних наук, доцентка 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

Методологія та організація наукових досліджень, Дидактичні системи у 

вищій освіті, Педагогічні системи та технології в інклюзивній освіті 

(магістратура), Історія соціальної роботи (бакалаврат). 

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

18 травня 2006 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата 

педагогічних наук, спеціальність – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. Тема дисертації: «Проблеми соціально-педагогічної підримки 

дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.)» (Спеціалізована вчена рада Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ). 

29 червня 2017 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора 

педагогічних наук, спеціальність – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. Тема дисертації: «Витоки та засади наукового розвитку і 

практичного втілення педології в Україні» (Спеціалізована вчена рада 

Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ). 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Дослідження проблем історії освіти та соціального виховання в Україні та в 

зарубіжних країнах, зокрема вивчення соціально-педагогічних аспектів 

розвитку освіти у ХІХ–ХХ ст., історія реформаторської педагогіки у світі у 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст., досвід експериментування в українській 

педагогіці 20-х років ХХ ст., науково-педагогічна та практична діяльність 

учених-педологів в Україні та світі. Вивчення сучасних освітніх технологій, 

зокрема тих, що використовуються в дистанційній освіті. 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Завідувачка кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін. Керівник дисертації Децюк Т.М. на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук, яка була успішно захищена. Опонування на 

захистах докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора та кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки (011 Освітні, педагогічні науки). 

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій 

Д 79.053.04. Керівник студентської наукової роботи Нітченка Р., що 

отримала диплом І ступеня на конкурсі студентських наукових робіт за 



спеціальністю – 011 Освітні, педагогічні науки (2021 р.). Гарант освітньої 

програми «Середня освіта (Історія)» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти та гарант освітньо-наукової програми «Загальна педагогіка та історія 

педагогіки» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. 

СТАЖУВАННЯ 

Стажування серпень – вересень 2020 р. «Педагогічна і психологічна освіта як 

компонент освітньої системи в Україні та країнах ЄС» (Польща, м. 

Влоцлавек, Куявський університет). 6 кредитів, 180 годин. Сертифікат № 

PSI-31183-KSW from 11.09.2020. 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

 Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» – вересень 2021 р. 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має близько 200 наукових публікацій, серед яких монографії, навчально-

методичні посібники, статті у журналах, що індексуються в наукометричних 

базах, і публікації у фахових виданнях України. 
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