
 

ОСВІТА 

2000 – 2004 рр. – Чернігівський державний педагогічний університет 

імені Т. Г. Шевченка, Спеціальність «Педагогічна освіта. Історія», 

Кваліфікація бакалавра педагогічної освіти, вчителя історії (диплом 

спеціаліста з відзнакою ЕН № 25744191 від 2 липня 2004 року). 

2004 – 2005 рр. – Чернігівський державний педагогічний університет 

імені Т. Г. Шевченка, Спеціальність «Педагогіка та методика середньої 

освіти. Історія. Психологія», Кваліфікація спеціаліста – вчитель історії, 

практичний психолог у закладах освіти (диплом спеціаліста з відзнакою 

ЕН № 28068923 від 26 червня 2005 року). 

2005 – 2006 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 № 30372825 від 27 червня 2006 р.). 

2006 – 2009 рр. – аспірантура Чернігівського державного педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка. 

2011 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

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

«Громадсько-політична та наукова діяльність Г.О. Милорадовича (1839 – 

1905)» (диплом кандидата історичних наук ДК № 000103 від 10 листопада 

2011 р., Спеціалізована вчена рада К 79.053.01 Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Рішення Атестаційної 

колегії України від 10 листопада 2011 р.). 

2014 р. – присвоєно вчене звання доцента (кафедра всесвітньої історії). 

Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (протокол 

№ 7/02-Д від 03 жовтня 2014 року), 12ДЦ № 040397 від 31 жовтня 2014 р. 

 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

2006 – 2010 рр. – асистент кафедри всесвітньої історії Чернігівського 

державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка; 2010 – 

2011 рр. – старший викладач кафедри всесвітньої історії Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка; 2011 – 

2016 рр. – доцент кафедри всесвітньої історії Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка; 2016 – 2019 рр. – доцент 

кафедри всесвітньої історії Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка; з 2019 рр. – доцент кафедри всесвітньої 

історії та міжнародних відносин Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Кандидат історичних наук, доцент. 

 

 



ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

«Історія Стародавньої Греції та Риму», «Інформаційно-комунікаційні 

технології у роботі історика», «Новітня історія країн Європи та Америки 

першої половини ХХ ст.» (освітній ступінь «бакалавр»). 

 

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

5 липня 2011 р. – захист кандидатської дисертації з теми 

«Громадсько-політична та наукова діяльність Г. О. Милорадовича (1839 – 

1905)» у Спеціалізованій вченій раді К 79.053.01 в Чернігівському 

національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка за 

спеціальністю 07.00.01 – Історія України. 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Генеалогія козацько-старшинських родів. Історія України ХІХ – ХХ ст. 

Антична історія. Історія країн Європи та Америки ХХ ст. Європейська 

інтеграція України. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та 

науковій діяльності. Медіаграмотність в освіті. 

 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Член Національної спілки краєзнавців України. 2016 – 2018 – участь у 

проєкті ЄС програми Еразмус+ напряму Жан Моне «Концепт Європи: від ідеї 

до реалізації». 2017 – 2018 рр. – участь у робочій групі по імплементації 

проекту технічної допомоги Європейського Союзу в рамках програми 

Територіального Співробітництва Країн Східного Партнерства (Eastern 

Partnership Territorial Cooperation (EaPTC) «Від партнерства місцевих музеїв 

до широкого транскордонного культурного співробітництва» №83265672, 

(реєстраційний номер в Україні 3810), що реалізувався за фінансової 

підтримки Німецького Товариства міжнародного співробітництва (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 2020 – 2021 рр. – 

учасниця грантової програми в рамках проекту «Вивчай та розрізняй: 

інфо-медійна грамотність», який виконується IREX (Рада наукових 

досліджень та обмінів) за підтримки посольств Великої Британії та США у 

партнерстві з МОН України і Академією Української преси. Співрозробник 

(разом з Стрілюк О.Б., Гринь О.В., Павленко Л.А., Острянко А.М.) історичної 

гри-квесту «300 фейкоборців» у офлайн та онлайн форматах у рамках 

проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується 

IREX (Рада наукових досліджень та обмінів) за підтримки посольств Великої 

Британії та США у партнерстві з МОН України і Академією Української 

преси. 

СТАЖУВАННЯ 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені К. Д. Ушинського, кафедра суспільних дисциплін та методики їх 

викладання (5.01.2016 – 5.02.2016 рр.). Довідка № 09 від 12.05.2016 р. 

Міжнародний освітній симпозіум «Роль освіти в епоху дезінформації та 

технологічного прогресу» і тренінгова програма з інфо-медійної грамотності, 



в рамках проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який 

виконується IREX (Рада наукових досліджень та обмінів) за підтримки 

посольств Великої Британії та США у партнерстві з МОН України і 

Академією Української преси (7.10.2019 р. – 9.10.2019 р., м. Київ). 

Зимова школа в рамках проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність», який виконується IREX (Рада наукових досліджень та обмінів) 

за підтримки посольств Великої Британії та США у партнерстві з МОН 

України і Академією Української преси (27.01.2020 р. – 31 січня 2020 р.). 

Курс у онлайн-школі «Digital teacher: онлайн інструменти у навчанні 

медіаграмотності» від Академії Української преси за підтримки проекту 

USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною 

організацією Internews (28.09.2020 р. – 30.09.2020 р.). №  AUP-82-SEP-20. 

Курс «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії», 

реалізований в рамках партнерства Google Україна з Міністерством освіти і 

науки України (12.11.2020 р. – 22.11. 2020 р.).  

Онлайн стажування «Theory and practice of scientific and pedagogical 

approaches in education» (ISMA University of Applied Sciences, Riga, Latvia). 

Сертифікат No 01-18/168 – 21. (29.03.2021 р. – 29.04.2021 р.) 

Курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої 

освіти», реалізований під егідою Міністерства освіти та науки України 

(4.10.2021 р. – 18.10.2021 р.).  

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має 59 наукових публікацій. 

1. Коваленко О. Практикум з історії Стародавньої Греції: Навчально-

методичний посібник для студентів стаціонарного відділення.  Чернігів: 

Видавець Лозовий В.М., 2014. 316 с. 

2. Європейський Союз: від ідеї до імплементації. Практикум. Чернігів, 2017. 

616 с. (у співавторстві). 

3. Концепт «Європа»: Навчальний посібник. Чернігів. 2018. 296 с. (у 

співавторстві). 

4. Коваленко О. «Місця пам’яті» Г. О. Милорадовича. Ніжинська старовина: 

Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. Київ; Ніжин, 2019. 

Вип. 27 (30). С. 135-144. 

5. Коваленко О. Родина Полуботків у науковій спадщині та комеморативних 

практиках Г. О. Милорадовича. Сіверянський літопис. 2021. № 6 (162). 

С. 137-143. 


