
 

ОСВІТА 
 

1982–1987 рр. – Чернігівський державний педагогічний інститут імені 

Т. Г. Шевченка, спеціальність:  «історія» з додатковою спеціальністю 

«суспільствознавство» (заочно). Кваліфікація: учитель історії та 

суспільствознавства. 

1995 – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних 

наук. Спеціальність:  13.00.01, теорія та історія педагогіки.  Тема дисертації:  

«Етнопедагогічні традиції виховання в Україні  (кінець ХІХ – початок ХХ ст.». 

Рішенням дисертаційної ради Московського Інституту молоді  присвоєно 

науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом кандидата педагогічних 

наук  від  19 травня   1995 р., КТ № 007482).   

2009 р.  – нострифікація диплому кандидата наук в Україні зі спеціальності: 

Загальна педагогіка та історія педагогіки. Рішення спеціалізованої вченої ради 

Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний 

університет» (м. Ялта) Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим.  

Рішенням президії Вищої атестаційної  комісії України  від 8 липня 2009 року 

(протокол № 71-06/3)  присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук, 

диплом № 0601178.   

2012р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри етнології та краєзнавчо-

туристичної роботи.  Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 26 вересня 2012 р. , протокол № 5/02-Д ).  

 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1981–1985 р. – старша піонервожата Чернігівської середньої школи № 16; 1985–

1987 –  комсорг по групі шкіл Деснянського РК ЛКСМ України м. Чернігова;  

1987–1990 – секретар-зав. відділом учнівської молоді Деснянського РК ЛКСМ 

України м. Чернігова; 1990–1991 – секретар Чернігівського міського комітету 

ЛКСМ України; 1991–1994 року – асистентка кафедри історії та археології 

України Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка; 

1994–1998 – старша викладачка кафедри археології та 

народознавства Чернігівського державного педагогічного інституту 

імені Т. Г. Шевченка; 1998 –1999 – доцентка кафедри археології та етнології 

Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка; 

1999 –2003 – доцентка кафедри етнології Чернігівського державного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка; 2003–2009 р. – доцентка 

кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Чернігівського державного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка; 2015–2020 – доцентка кафедри 

археології,  етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 2020– до т.ч. – 

доцентка 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 педагогічних наук, доцентка кафедри історії України, археології та 

краєзнавства 

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ 

 

«Історія української культури»,  «Етнопедагогіка», «Історія української кухні»,  

«Порівняльна педагогіка», «Риторика», «Гендер в історії», «Гендерні 

дослідження», «Правові аспекти гендеру».  

   

ДИСЕРТАЦІЙНА ПРАЦЯ  

 

16 січня 1995 р. захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата 

педагогічних наук.  Тема:  «Етнопедагогічні традиції виховання в Україні  (кінець 

ХІХ – початок ХХ ст.» зі спеціальності 13.00.01, теорія та історія педагогіки 

(Інститут молоді, м. Москва).   

2009 р.  – нострифікація диплому кандидата наук в Україні зі спеціальності: 

Загальна педагогіка та історія педагогіки. (Республіканський вищий навчальний 

заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) Міністерства освіти і 

науки Автономної Республіки Крим).  

 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ 

 

Енопедагогіка, етнопедагогічні традиції виховання, історія української культури, 

актуальні проблеми компаративістики; історія жіночого руху та історія і теорія 

гендеру.  

 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

З 1993 р. заступниця декана історичного факультету  (з вересня 2009 р. – 

Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського, 

Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 

заступниця директора (з лютого 2015 р.) Навчально-наукового інституту історії, 

етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського, Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського (з 

2018 р.) Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка) (з 2017р.)  виховної роботи.  

Член оргкомітету Другого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму 

(зареєстрованого в системі УкрІНТЕІ МОН України, посвідчення № 535 від 



10.03.2020 року) «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти 

впродовж життя» (Київ-Харків 25–27 березня 2020).  

Член оргкомітету Третього Міжнародного науково-практичного WEB-форуму 

(зареєстрованого в системі УкрІНТЕІ МОН України, посвідчення № 535 від 

10.03.2020 року) «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти 

впродовж життя» (Київ-Харків 25–28 травня 2021). Модераторка напряму: 

Національна освітянська спадщина країн світу: істотко-краєзнавчий аспект. 

Підготовка, керівництво школярами, які зайняли призові місця на    ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Національного центру „Мала академія наук України” (2017, 2018, 2019, 2020, 

2021) по секціях: фольклористика, мистецтвознавство, етнологія (7 робіт); голова 

журі на ІІ етапі конкурсу „Мала академія наук України” (2015–2022), секції: 

мистецтвознавство, фольклористика. Член журі секція : історичне краєзнавство, 

етнологія, історія України (2015–2022). 

Членкиня президії ГО «Спілка жінок Чернігівщини» (одна із співзасновниць 

організації з 1995 року), членкиня Асоціації жінок-вчених,  З 2010 р. до  2018 р. – 

радниця голови Чернігівської ОДА з гендерних питань, з січня 2019 р. до грудня  

2020 р. – радниця голови Чернігівської ОДА на громадських засадах з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. З 2017 року то т.ч. – 

членкиня експертної громадської ради міжфракційного об’єднання «Рівні 

можливості» у Верховній Раді України,  з 2020 р. до т.ч. – членкиня   громадської 

організації «Асоціація освітян імені Софії Русової», тренерка з гендерних питань. 

У 2001 році стала лауреаткою міського конкурсу «Жінка року – 2001».  

 

СТАЖУВАННЯ 

 

Чернігівський обласний інститут післядипломної освіти імені К.Д. Ушинського 

02.05.2018  31.05.2018 (Довідка №14 від 01.06.2018). 

Lansi-Suomen opisto, West Finland College, Huittinen, 07.10.2019  11.10.2019 р., 

(Сертифікат №11102019/22 від 11.10.2019) 

Сертифікат «English course» (B-2) «Англійські курси» № 11102019/19   від    

11.10.2019. 

 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ 

 

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства України у справах сімʼї, молоді 

та спорту (2009), знаком «Відмінник освіти України» (2003), Почесними 

грамотами Чернігівської ОДА (2001, 2003, 2007, 2013, 2019), Почесними 

грамотами Чернігівської обласної ради (2006, 2019). 

 

  

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

Має понад 45 наукових публікацій, є автором 3-ьох навчальних та навчально-

методичних посібників. 

 



Юда Л.А. Практикум з етнопедагогіки: Навчально-методичний посібник для 

студентів / Л.А. Юда. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. 297 с.  

Юда Л.А. Методологічні аспекти дослідження гендерних відносин в українській 

родині. Проблем соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.  Чернігів: 

ЧНТУ, 2017. № 2(10). С.117–123.  (Журнал зареєстровано, реферується та 

індексується у наступних міжнародних наукометричних базах даних, 

репозитаріях та пошукових системах: Міжнародний центр періодичних видань 

(ISSN International Centre, м. Париж), GoogleScholar, РІНЦ, IndexCopernicus, 

Українська науково-освітня мережа УРАН, BASE: Bielefeld Academic Search 

Engine, Ulrichsweb™ Global SerialsDirectory, USJ (Українські наукові журнали), 

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, реферативна база даних 

“Україніка наукова”).  

Юда Л.А. Гендерна соціалізація дівчини в родинному і громадському побуті 

українців. Сьомі Сіверянські соціально-психологічні читання. Матеріали 

всеукраїнської наукової конференції (14 грудня 2016 р.). Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 142 серія: 

педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – С. 231–235.  

Юда Л.А. Гендерний підхід у педагогічній спадщині К.Д.Ушинського.  Матеріали  

науково-практичної конференції  «Другі Ушинські читання: українська освіта і 

культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного 

суспільства» (29-30 травня 2018 року, м. Чернігів).  Український вимір число ХV. 

Міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з 

України та діаспори. Чернігів, 2018. С. 23– 26. 

Юда Л.А. Проблеми формування гнучких навичок (soft skills)  у процесі 

викладання історії української культури у ЗВО. Вісник Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. Випуск 12 / 168. 

Серія: «Педагогічні науки». 2021, Чернігів НУЧК. С.81–86. 

 

 


