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СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Етнічна історія України, зокрема національні меншини України у 30-х рр. 

ХХ ст. Вивчення життя і діяльності українського вченого-славіста, філолога, 

етнолога, педагога, громадського діяча, одного з лідерів руху національно-

культурного відродження чехів України Євгена Рихліка (1888-1937). 

Структури повсякденності західноєвропейської цивілізації. Віяло як символ 

історичної епохи. Ґендерна проблема в Історії. Повсякденне життя та 

національні громади Чернігова у 20-х рр. ХХ ст. 
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Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

Член Наукового комітету Чеської національної ради України (Czech National 

Council of Ukraine). Спікерка близько 70-ти міжнародних, всеукраїнських 

регіональних наукових, науково-практичних семінарів, круглих столів, 
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«Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність – національне розгортання» 

(2020 – 2021 рр.). Консультант із суспільних дисциплін комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Чернігівської 

міської ради. Голова журі міського етапу учнівських олімпіад з історії, 

правознавства, географії. Голова міського етапу конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру МАН відділень: 

«Науки про Землю», «Філософія та суспільствознавство», «Історія». Голова 

журі ІІ етапу ХХІ Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» в номінації «Історія і 

державотворення».  
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Сертифікат №GDTfE-03-Б-03592. 
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