
 

 

ОСВІТА 

1980–1985 рр. – Чернігівський державний педагогічний інститут 

ім. Т.Г.Шевченка. Спеціальність «Історія з додатковою спеціальністю радянське 

право», кваліфікація «Вчитель історії, суспільствознавства і Радянської держави і 

права».  Диплом ЛВ № 405182, виданий 29 червня 1985 р. 

1998–2001 рр. – аспірантура Чернігівського державного педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка. 

2003 р. – захист дисертації на здобуття вченого звання кандидата історичних наук. 

Спеціальність 07.00.01 – Історія України. Тема дисертації: «Олександр Русов у 

науковому і громадсько-політичному житті України (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.)». Диплом кандидата історичних наук ДК № 022300 від 11 лютого 

2004 р. Спеціалізована вчена рада Д 64.051.10 Харківського національного 

університету ім. В.Н.Каразіна. Рішення президії Вищої атестаційної комісії 

України від 11 лютого 2004 р., протокол № 6–11/2. 

2005 р. – Рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України 

19 жовтня 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та археології 

України (атестат доцента 02 ДЦ № 015626). Рішення Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2005 р., протокол № 4/68–Д. 

 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1992–1998 рр. – асистент кафедри історії та археології України; 2001–

2015 рр. – старший викладач, доцент кафедри історії та археології України, 

заступник декана історичного факультету з навчальної роботи (з вересня 2009 р. – 

заступник директора Інституту історії, етнології та правознавства імені 

О. М. Лазаревського ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка (з січня 2010 р. – Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка), з 2 лютого 

2015 р. – Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені 

О. М. Лазаревського; 2011–2015 рр. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри 

історії та археології України (за внутрішнім сумісництвом), 2016–2020 рр. – 

завідувач кафедри історії України. З вересня 2020 р. – доцент кафедри історії 

України, археології та краєзнавства. 

  

 НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України. 

 

 



ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

Історія України, Історія України ХІХ ст., Історія України першої половини 

ХХ ст., Грошовий обіг України XVІІ – початку ХХІ ст., Основи боністики.   

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

31 жовтня 2003 р. – захист дисертації на здобуття вченого звання кандидата 

історичних наук у Спеціалізованій вченій раді Д 64.051.10 Харківського 

національного університету ім. В.Н.Каразіна. Спеціальність 07.00.01 – Історія 

України. Тема дисертації: «Олександр Русов у науковому і громадсько-

політичному житті України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)».  

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Історія України ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема, досліджує життя та діяльність 

родини О.О та С.Ф. Русових,  історію Чернігівського губернського земства та 

його очільників.  Автор понад 150 наукових та методичних праць. 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2013–2018 рр. – член Спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 по захисту 

кандидатських дисертацій. Був офіційним опонентом на захистах 4-х 

кандидатських дисертацій з історії України (2009, 2010, 2014 рр.). Підготував 

аспіранта, який успішно захистив кандидатську дисертацію (2021 р.). 

 У 2015–2017 рр. – один з виконавців держбюджетної теми «Регіональні 

еліти Лівобережної України у громадсько-політичному та соціокультурному 

житті Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.» (номер державної 

реєстрації 0115U002445). 

 За сумісництвом з 2000 р. викладає історію України у Чернігівському 

обласному науковому ліцеї для обдарованої сільської молоді Чернігівської 

обласної ради («спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист»). У 2012–

2017 рр. працював за сумісництвом в Обласному комунальному позашкільному 

навчальному закладі «Чернігівська Мала Академія наук учнівської молоді» 

Чернігівської обласної ради, де вів історичний гурток «Олімп».   

 З грудня 2009 р. член Національної спілки краєзнавців України та (згідно 

обрання) заступник голови Правління її Чернігівської обласної організації. З 

2019 р. – член редколегії Всеукраїнського наукового журналу «Сіверянський 

літопис». 

 

СТАЖУВАННЯ 

Чернігівський національний технологічний університет, кафедра філософії і 

суспільних дисциплін (28.11.2017 – 28.12.2017). (Свідоцтво про стажування 2С 

05460798/000048-17  від 28 грудня 2017 р.). 

 

 



ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

Почесна грамота університету (2002, 2020), Почесна грамота 

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2004), Почесна 

грамота Чернігівської обласної державної адміністрації (2009), Почесна грамота 

Чернігівської обласної ради (2013),  Почесна грамота Міністерства освіти і науки 

України (2006), Знак «Відмінник освіти України» (2009),  Медаль Національної 

академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2019), Грамота 

Національної спілки краєзнавців України «За значний внесок у розвиток 

краєзнавчого руху України» (2019), Диплом за І місце в номінації «наукова 

література»  разом з О.Б.Коваленком та А.Л.Курдановим за книгу «Василь 

Хижняков «Чернігівська старовина» у літературному конкурсі «Книга року – 

2016» в Чернігові. 

   

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має близько 150 наукових та навчально-методичних  публікацій. 

(не більше 5 шт) 

1. Рахно О.Я. Чернігівські земці (історико-біографічні нариси). Чернігів: КП 

«Видавництво «Чернігівські обереги», 2009. 352 с. 

2. Русов О.О. Щоденники та спогади / [упорядкування, підготовка до друку, 

вступна стаття, коментарі О. Я. Рахна]. Чернігів: Десна Поліграф, 2011. 320 с. 

3. Рахно О.Я. Голови Чернігівської губернської земської управи: 

Біобібліографічний довідник. Чернігів: Десна Поліграф, 2013. 240 с. 

4. Чернігівська губернія у роки Першої світової війни: Документи і матеріали / 

[упорядники: О.Б.Коваленко, О.М.Потапенко, О.Я.Рахно]. Чернігів: Десна 

Поліграф, 2017. Кн. 1. 360 с. 

5. Острянко А.М., Рахно О.Я. Бакалаврська робота з історії: Методичні 

рекомендації. Вид. 2-ге переробл. та доп. Чернігів: Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, 2020. 52 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


