
ОСВІТА 

1990–1995 рр. – Чернігівський державний педагогічний інститут імені 

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

і права (диплом спеціаліста ЛГ ВЕ№003154 від 21 червня 1995 року). 

2008–2012 рр. – аспірантура Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т.Г. Шевченка. 

2021 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата 

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

«Земська медицина на Чернігівщині (1865-1919 рр.)» (диплом кандидата 

історичних наук ДК № 063787 від 07 квітня 2022 р). 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

2005-2012 рр. – асистент, викладач кафедри педагогіки і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін; з вересня 2012 р. – старший 

викладач 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. 2012-2017 рр. – начальник 

навчально-методичного відділу Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т.Г. Шевченка; з травня 2017 р. – заступник директора з 

навчальної роботи 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 

Основи педагогічної майстерності, Шкільний курс історії (освітній ступінь 

«бакалавр»), Педагогічна майстерність викладача вищої школи, 

Моделювання педагогічної та професійної діяльності фахівця, Інноваційні 

педагогічні технології (освітній ступінь «магістр»). 

 

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

28 грудня 2021 р. захист кандидатської дисертації з теми «Земська медицина 

на Чернігівщині (1865-1919 рр.)» у Спеціалізованій вченій раді К 79.053.01 

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

за спеціальністю 07.00.01 «Історія України». 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 



Історія земської медицини на Чернігівщині. Актуальні проблеми формування 

педагогічної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів і 

викладачів закладів вищої освіти. Елементи театральної педагогіки у 

професійній діяльності педагогічного і науково-педагогічного працівника. 

Моделювання освітнього процесу в сучасних умовах розвитку вищої освіти. 

Використання інтерактивних педагогічних технологій в закладах вищої 

освіти. 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2012-2017 рр. – начальник навчально-методичного відділу Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка; з травня 

2017 р. – заступник директора з навчальної роботи Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

з грудня 2020 р. – голова навчально-методичної комісії Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

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

СТАЖУВАННЯ 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського (01.06.2018 – 01.07.2018 р., довідка про проходження 

стажування №20 від 20.07.2018 р.). Проект «Вивчай і розрізняй» Ради 

міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки 

Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні в партнерстві з 

МОН України та Академією української преси (участь в освітньому 

симпозіумі «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу» 

та тренінговій програмі з інфомедійної грамотності (Київ, жовтень 2020 р.).  

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

Почесна грамота університету (2007, 2016, 2022 рр.), Почесна грамота 

Управління освіти Чернігівської міської ради (2021 р.). 

 

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має понад 20 наукових публікацій, 9 з яких вміщені у фахових виданнях 

України та 1 – за кордоном. 

1. Католик А.В. Земсько-медична кадрова політика у Чернігівській губернії 

(друга половина XIX- початок XX століть) Вісник ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. 

Випуск 87. Серія: Історичні науки № 8. Чернігів, 2011. С. 183–186. 

 



2. Католик А.В. Роль з’їздів лікарів у становленні та розвитку земської 

медицини Чернігівської губернії (на прикладі Борзенського повіту). Сіверщина 

в історії України: збірник наукових праць. Київ-Глухів: Центр 

пам’яткознавства НАН України і Утопік, 2013. Випуск 6. С. 423–427. 
 

3. Католик А.В. Фінансовий аспект діяльності Чернігівського товариства 

помічників лікарів. Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні 

аспекти розвитку охорони здоров’я: матеріали Другої Міжнародної наукової 

інтернет-конференції, присвяченої 210-річчю Харківського медичного 

університету. Харків: Колегіум, 2014. С. 20–24. 

 

4. Католик А.В. Стан організації водопостачання у Чернігівській губернії на 

початку XX століття. Zbiór raportów naukowych. Z 40 Zbiór artykułów 

naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Priorytetowe 

obszary nauki». Warszawa, 2015. № 6. С. 11–15. 

 

5. Католик Андрій. Використання елементів акторської техніки і риторичного 

мистецтва у формуванні педагогічної майстерності викладача вищої школи. 

Матеріали науково-практичної конференції «Шості Фльорівські читання». 

Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2019. С. 58–62. 
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