
 

ОСВІТА 

1982–1987 рр. – Ленінградський інститут залізничного транспорту (ЛІІЖД), 

електротехнічний факультет, спеціальність – автоматика, телемеханіка та 

зв’язок на залізничному транспорті, інженер-електрик (диплом МВ №516653). 

1992–1995 рр. – Чернігівській державний педагогічний інститут імені Т.Г. 

Шевченка, спеціальність – історія, викладач історії (диплом ЛЗ №007593). 

2005–2008 рр. – здобувачка  Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова 

2006 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата 

педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної 

освіти. Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів до формування в 

учнів валеологічних понять на засадах міжпредметних зв’язків шкільних 

природничих курсів» (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 057632 від 

10 лютого 2010 р., Спеціалізована вчена рада К 79.053.02 Чернігівського 

державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Рішення 

президії Вищої атестаційної комісії України від 10 лютого 2010 р., протокол 

№ 51-06/1). 

2007 р. – Чернігівський державний педагогічний університет імені 

Т. Г. Шевченка. З 01.09.2010 р. призначена на посаду доцент кафедри  

етнології та краєзнавчо-туристичної роботи. Від 28.04.2015 р. присвоєно вчене 

звання Доцента кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи, Атестат 

12ДЦ № 042601. 

2020–2022 рр. – докторантура Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка – спеціальність 032 – Історія та археологія. 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

2007 р. – Зарахована на посаду старшого викладача кафедри етнології та 

краєзнавчо-туристичної роботи історичного факультету Чернігівського 

державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 

2010 р. – на посаді доцента кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної 

роботи Інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 

2012 р. – на посаді доцента кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної 

роботи Інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 

Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т.Г. Шевченка. 



2015 р. – присвоєно вчене звання ДОЦЕНТА кафедри етнології та краєзнавчо-

туристичної роботи (12ДЦ № 042601 Київ) 

2021 р. – гарант ОНП 032 Історія та археологія Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дичциплін імені О. М. Лазаревського 

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

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України, археології та 

краєзнавства 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

Історична географія, українознавство, етнографія та етнологія України 

(освітній ступінь «бакалавр»), Методика викладання українознавчих 

дисциплін, (освітній ступінь «магістр»). 

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

22 листопада 2006 року, Український науково-дослідний інститут 

архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України. 

Тема дисертації: «Часопис «Визвольний шлях» в українській зарубіжній 

історичній та суспільно-політичній думці 1948-1991 рр.». Кандидат 

історичних наук за спеціальністю 07.00.06  історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни. Диплом ДК №040943 від10.05.2007. 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

        Дослідження націоналістичного руху на Лівобережній Україні; 

культурно-просвітницьке життя Чернігівщини ХХ ст.; Чернігівщина у роки 

німецької окупації; Чернігівщина – історія сьогодення (російсько-українська 

війна 2022); життя та творчість українського історика, історіографа 

Ю.А. Пінчука (1937–2012). 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

       Доцентка кафедри історії України, археології та краєзнавства. Наукове 

керівниці дисертаційних досліджень Луговик Тетяни (успішний захист 

2018 рік), Кіріченко Олесандри (успішний захист 2022 рік), Кахерського Юрія 

тв Косаченка Владислава. Гаран ОНП аспірантури спеціальності 032 Історія та 

археологія. Членкіня Вченої ради Інституту. Членкіня Національної спілки 

краєзнавців України (Членський квиток № 2746 від 14 вересня 2021). 

СТАЖУВАННЯ 



Чернігівський обласний інститут післядипломної освіти імені 

К.Д. Ушинського. 02.05.2018  31.05.2018, Довідка №15 від 01.06.2018; 

Проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», жовтень 2019, 

Сертифікат освітнього симпозіуму «Роль освіти в епоху дезінформації та 

технологічного прогресу» (без номера та дати); 

International postgraduate practical intership “New and innovate teaching methods”, 

Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow, 

04-29.05.2020, Сертифікат NR2293/ MSAP/2020 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

Почесна грамота  обласного управління освіти і науки (2002, 2013), Почесна 

грамота  МОН України (2003), Відмінник освіт України (2004), Почесна 

грамота університету (2009, 2013), Почесна грамота та грошова винагорода. 

Чернігівської обласної Ради (2018), ПОДЯКА: за багаторічну сумлінну працю, 

вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих 

педагогічних кадрів та з нагоди ДНЯ Незалежності України.  Чернігівський 

міський голова (серпень 2022). 

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Загальна кількість наукових праць 29, серед яких публікації у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 3 

електронних, 3 статті у закордонних виданнях (Білорусь, Словенія, Польща) 

Т. Ф. Дорохіна. Польова етнографічна практика: Навчально-методичний 

посібник. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019. 45 с. 

 


