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університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 «Історія 

України». 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 



Історія формування та функціонування самоврядних структур у містах і 

посадах Чернігівської губернії в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Деталізація законодавчої бази для громадського врядування, зміни в її 

виборчій системі, форматі компетенції виборної влади, рівні 

підпорядкованості інституціям державної адміністрації. Дослідження 

виборчих кампаній у Чернігові протягом 1870-1913 рр., соціального складу 

гласних думи й управи, практичних напрацювань чернігівського 

муніципалітету у різноманітних царинах господарсько-побутового й 

культурно-духовного спрямування; написання колективного портрету діячів 

міського громадського управління. Вивчення окремих аспектів 

антисемітської політики імперської влади на прикладі залучення думців-

євреїв до міського громадського управління, можливостей набуття освіти. 

Розробка уроків з історії України у площині порівняння історіографічної й 

джерельної інформації з тогочасними медіа-сюжетами.  

 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 

(Київ, травень 2012 р.); за спеціальністю 07.00.01 – історія України (Київ, 

квітень 2016 р., Чернігів, квітень 2021 р.). 

Участь у розробці конкурсного наукового проекту «Органи місцевого 

самоврядування у державотворчому процесі за доби Української революції 

1917-1921 рр.: відродження історичної пам’яті та формування національної 

свідомості (на матеріалах Північного Лівобережжя України)». 

Робота у проєктній групі з розробки освітньо-професійної програми 03 

«Гуманітарні науки», 032 «Історія та археологія» (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти). 

Кураторство в академічних групах. Робота в історичних гуртках для 

учнів міських шкіл Чернігова, що функціонували на базі Інституту історії: 

«Геродот», «Чернігів Стародавній». 

Керівництво студентською науковою роботою; гуртком «Історія 

України» ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді»; науково-

дослідними розвідками учнів МАН; секціями «Історія Чернігівщини у 

давнину» та «Церква, культура і мистецтво на Чернігівщині» у рамках 

щорічної Чернігівської обласної історико-краєзнавчої конференції учнівської 

молоді. 

Участь у журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 

Членство у профспілках Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка та Чернігівської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України. 
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Девіз: «Щаслива людина не та, яка має усе, що їй подобається, а та, якій 

подобається усе, що вона має». 

 

Улюблена цитата: «Справжня держава та, де «патріотизм» і «совість» – 

тотожні» (Річард Бах). 


