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2004 – 2005 рр. – Чернігівський державний педагогічний університет 
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освіти і науки (протокол № 02/02-Д від 28 квітня 2015 року), атестат доцента 
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туристичної роботи 
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Етнографія, Історія та сучасна індустрія туризму, Історія України, 

історія України і української культури, Історія України литовсько-польської 

доби, Туристичне країнознавство, Екскурсознавство (освітній ступінь 

«бакалавр»). 

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

25 жовтня 2010 р. захист кандидатської дисертації з теми «Ремісничі 

цехи Північного Лівобережжя у XVII –XVIII ст.» на засіданні спеціалізованої 

вченої ради К 79.053.01 Чернігівського державного педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю: 07.00.01 – історія 

України. 



СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Ремісниче виробництво на території Північного Лівобережжя ХVІІ – 

ХІХ ст. Етнографія України. Антропологія дитинства. Історія вітчизняного 

туризму. Застосування цифрових технологій в освітньому процесі.  

 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Член Національної спілки краєзнавців України. 2020 – 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. 

 

СТАЖУВАННЯ 

Міжнародне стажування для педагогічних і науково-педагогічних 

працівників на базі Краківського Економічного Університету 4-29 травня 2020 

р. «New and innovative teaching methods» (Краків, Польща) – Сертифікат NR 

2296IMSAP/2020. 

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). 

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

реалізований в рамках партнерства Google Україна з Міністерством освіти і 

науки України (12 – 22 листопада 2020 р.). Сертифікат № БС – 00748 (15 год.) 

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.). 
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