
 

ОСВІТА 

1982–1987 рр. – Чернігівський державний педагогічний університет 

імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «Історія та радянське право» (диплом РВ 

№ 736731 від 26 червня 1987 р.). Кваліфікація вчителя історії та права 

(диплом спеціаліста диплом РВ № 736731 від 26 червня 1987 р.). 

2010 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата 

історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – історія України. Тема дисертації: 

«Давньоруські старожитності Чернігівщини в історико-культурному просторі 

та науковому житті регіону» (диплом ДК № 061977 від 6 жовтня 2010 р.), 

Спеціалізована вчена рада К 79.053.01 Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Рішення президії Вищої 

атестаційної комісії України від 6 жовтня 2010 р. (протокол № 85-06/6) 

видано диплом кандидата наук ДК № 061977. 

2015 р. – Присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та археології 

України. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України (протокол № 1/02-Д від 26.02.2015 р.), атестат доцента 12ДЦ 

№ 041837. 

 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Після закінчення інституту з серпня 1987 р. працювала лаборантом, 

асистентом кафедри історії СРСР та УРСР, з 01.07.1990 р. по 31.08.1994 р. – 

асистентом кафедри історії та археології України; з 01.09.1994 р. по 

13.03.1998 р – асистент кафедри археології та народознавства Чернігівського 

державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка. З 01.09.1999 р. по 

30.08.2009 р. – асистент кафедри історії та археології України; 01.09.2009 р. – 

старший викладач кафедри історії та археології України Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, а з 

08.01.2010 р. Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т.Г. Шевченка. З 29.08.2011 р. – доцент кафедри історії та археології 

України, а з 1 вересня 2020 р. – доцент кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

 

 

 



НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 

Кандидатка історичних наук, доцентка 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

Стародавня історія України, Історичне краєзнавство, Правові основи захисту 

пам’яток історії та культури, Давньоруське літописання, Історія митної 

справи, Археологія (освітній ступінь «бакалавр»), Історія Чернігово-

Сіверщини, Історіографія вітчизняної археології, Історичне краєзнавство у 

вищій школі (освітній ступінь «магістр»); Історичне краєзнавство на 

Чернігівщині: витоки, еволюція, спадщина (аспірантура). 

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ 

25 травня 2010 р. захист дисертації з теми «Давньоруські 

старожитності Чернігівщини в історико-культурному просторі та науковому 

житті регіону» на здобуття наукового ступеня кандидатки історичних наук на 

засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка  за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України (науковий керівник – 

проф. Коваленко О.Б.). 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

Дослідження історії археологічної науки в Україні та Чернігово-

Сіверщині від найдавніших часів до сьогодення.  

Княжа доба в історії України та Чернігівщини. Краєзнавство та 

пам’яткоохоронна справа. 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Офіційний опонент на дисертацію Павлика Олександра Васильовича 

«Розвиток археологічної науки на теренах України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. (за матеріалами часопису «Археологічний літопис Південної Росії»)», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01. – історія України (травень 2018) 

Член консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при 

Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

Участь у розробці науково-дослідної теми «Регіональні еліти 

Лівобережної України у громадсько-політичному та соціокультурному житті 

Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.» (2015–2017).  



На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016 р. підготовлена робота 

студента П. Кириченка «Грошові скарби Чернігово-Сіверської землі Х–

ХІІІ ст.», яка зайняла І місце. 

Керівництво школярами, які зайняли призове місце II–III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Національного центру “Мала академія наук України”: 

2016 – Колодюк М. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідних робіт «Малої академії наук України» (диплом І ступеня) 

2018 – Левченко М. – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідних робіт «Малої академії наук України» (диплом ІІІ ступеня). 

2019 – Владиславська Д. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідних робіт «Малої академії наук України» (диплом ІІІ ступеня). 

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідних робіт «Малої академії наук України»  . 

 

  Голова Ради Чернігівського міського історичного клубу «Старий 

Чернігів» (2017–2020) 

Член Національної спілки краєзнавців України, відповідальний 

секретар Чернігівської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України 

СТАЖУВАННЯ 

 Участь у Варшавській візантійській сесії Міжнародної школи 

гуманітаристики Центральної та Східної Європи. Візантія та 

візантинознавство. 15–31 травня 2001 р. 

Участь у Львівській сесії Міжнародної школи гуманітарних наук 

Східної і Центральної Європи. Спадщина Візантії. 2–8 червня 2001 р. 

Пройшла навчання за програмою Центру Удосконалення Досліджень і 

Викладання історії у рамках Мегапроекту «Вища освіта: лідерство для 

прогресу». Навчально-методична сесія «Давня і середньовічна історія 

України», 15–21 жовтня 2001 р. 

Стажування у відділі давньоруської археології Інституту археології 

НАН України (2005, 2008, 2011 р.). 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського, довідка про проходження стажування № 18 від 

1.06.2017. 



Пройшла стажування на кафедрі суспільних дисциплін та методики 

викладання Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського за програмою «Поглиблення професійних 

компетентностей, опанування новітніми інформаційно-комунікативними 

технологіями та імплементація їх до освітнього простору» (22 листопада – 

22 грудня 2021 р.), 120 годин (4 кредити ЄКТС). 

Пройдено Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації 

в Центрі українсько-європейського наукового співробітництва Одеського 

державного університету внутрішніх справ за програмою «Парадигма вищої 

освіти в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття» (18 липня – 

28 серпня 2022 р.), 180 годин (6 кредитів ЄКТС). 

 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

Почесна грамота університету (2002,, 2003, 2005, 2010, 2018), Почесна 

грамота Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації 

(04.03.2014), Почесна грамота Чернігівської ОДА (2008, 2016), Почесна 

грамота Чернігівської обласної Ради (2013, 2022), Почесна грамота 

Чернігівської міської Ради (2003, 2005), Почесна грамота  обласного 

управління освіти і науки (2004, 2013), Грамота управління освіти і науки 

Чернігівської облдержадміністрації (2004), Подяка міського управління 

освіти і науки (2014), Подяка МОН, Національного Центру «Мала академія 

наук України» (2016) 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має понад 150 наукових публікацій. 

1. Ясновська Л.В. Археологічні дослідження Чернігівського дитинця у 

40 – 60-х рр. ХХ ст. Сіверщина в історії України: Збірник наукових 

праць. Ніжин, 2011. Вип. 4.  С. 66–69. (Постанова президії ВАК України 

від 22.12.2010 р. № 1 – 05/8 фахова). 

 2. Ясновська Л.В. До історії археологічного вивчення 

давньоруських старожитностей округи літописного Городця 

Остерського у ХІХ – на початку ХХ ст.  Сіверщина в історії України: 

Збірник наукових праць. К.; Глухів, 2012. Вип. 5. С. 304–309. 

(Постанова президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1 – 05/8 фахова). 

 3. Ясновська Л.В. До історії дослідження Спаського собору в 

Чернігові в ХІХ – на початку ХХ ст.  Сіверщина в історії України: 

Збірник наукових праць. К.; Глухів, 2013. Вип. 6. С. 36–39. (Постанова 

президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1 – 05/8 фахова). 

4. Ясновська Л.В. Давньоруське керамічне виробництво 

Чернігівщини. Наукові записки. Серія: Історичні науки. Випуск 20: 

Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи. 



Кировоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 238–249. 

(Постанова президії ВАК України від 15.02.2007 № 1 – 05/2 фахова). 
5. Ясновська Л.В. Давньоруські старожитності Чернігівщини у 

творчій спадщині Т.Г. Шевченка. Українська біографістика: Збірник 
наукових праць. К., 2014. Вип. 11. С. 201–211. (Постанова президії ВАК 
України від 10.03.2010 № 1-05/2 фахова). 

6. Старожитності Чернігівщини у дослідженнях К.І. Самбурського 
(20-ті рр.. ХХ ст.). Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії 
та пам’яткознавства. 2017.  Серія: Пам’яткознавство Північно-Східного 
регіону України. № 9. Вип. 24 (27). С. 155–159 (Постанова президії 
ВАК України від 10.03.2010 № 1-05/2 фахова) 

7. Міжнародні археологічні експедиції на Чернігівщині як фактор 
інтеграції в Європейський науковий та освітній простір. Вісник 
Чернігівського національного педагогічного університету імені 
Т
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(Постанова президії ВАК України від 10.03.2010 № 1-05/2 фахова). 

 

 


