
Профіль викладача Майбороди Оксани Леонтіївни 
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Біографічна довідка: Народилась 12 травня 1979року в м. Луцьк Волинської області. У 2001 році закінчила 

повний курс навчання у Волинському державному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія 

України». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 29 червня 2001 року їй присвоєно кваліфікацію « 

Історик, викладач історії » (диплом ВС № 16392065( з відзнакою)). 

У вересні 2002 року прийнята на посаду асистента кафедри українознавства Луцького технічного 

університету.  

15 вересня 2010 р. була захищена дисертація «Волинське село: культура, освіта, релігійне життя  (1964-

1985рр.)» та присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук (рішенням спеціалізованої вченої ради 

Волинського національного університету від 26 січня 2011року, диплом кандидата наук ДК № 064871, ВАК 

України, м. Київ, від 26 січня 2011 року., протокол № 42-06/1). 

          9 листопада 2010 року призначена на посаду старшого викладача кафедри інженерної педагогіки, 

психології та українознавства. З 20 квітня 2011 року переведена на посаду доцента кафедри інженерної 

педагогіки, психології та українознавства, яку займає і на даний час. 

             Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 15 грудня 2015 року, протокол № 5/02-Д, Майбороді 

О.Л. присвоєно вчене звання доцента кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства (атестат 

доцента 12 ДЦ № 044495). 

        Майборода О.Л. є автором  близько 50 наукових праць. Нею опубліковано 45 навчально-методичних 

праць, з яких два електронних навчальних посібники. 
 

Освіта: вища ( У 2001 р. закінчила повний курс навчання у Волинському державному університеті 

імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія України». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 29 

червня 2001 року їй присвоєно кваліфікацію « Історик, викладач історії » (диплом ВС № 16392065( з 

відзнакою)).. 

Наукові інтереси: історія, регіональна історія (духовне життя волинського села в період 

так званого розвинутого соціалізму), релігієзнавство. 

Науково-педагогічна діяльність: займає посаду доцента кафедри з 2011 р., виконує обов’язки 

куратора студентської групи 

Професійний досвід: 17 років науково-педагогічного стажу 

Навчальні дисципліни: історія української державності, історія держави і права України, 

філософія, система організацій соціальних служб 

Знання мов: російська, німецька 

Професійні нагороди: 

Вибрані праці:  

1.Майборода О.Л. Політика радянської влади щодо протестантських об’єднань волинського села у 1960-1980-х  

рр. / О.Л.Майборода // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський 

національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 14. – С.74-77. 

 

2.Майборода О.Л. Щляхи формування сільської інтелігенції Волині впродовж 1960-1980 рр.  / О.Л.Майборода 

// Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького, 2015. – Вип. 15. – С85-88. 

 

3.Майборода О.Л. Соціальна сфера волинського села у 1960-1980 рр.  / О.Л.Майборода // Наукові праці 

історичного факультету Запорізького національного університету. Вінницького державного педагогічного 

університету. –  Запоріжжя: ЗНУ, 2015. Вип.42 – С.193-196. 

4. Майборода О.Л. До проблеми збереження та використання культових споруд, знятих з реєстрації у селах 

Волині в 1960-1980-х рр. .  / О.Л.Майборода // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, 2015. Вип.2 – Ч.1. - С.203-206. 

  

5.Майборода О.Л. Джерельна база дослідження соціально-культурного розвитку волинського села у період так 

званого розвинутого соціалізму / О.Майборода // Науковий вісник Миколаївського національного університету 

імені В.О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Миколи Шитюка. - № 2 

(40), листопад 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 118-121. 
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6.Майборода О.Л. Діяльність сільських клубів Волині у 60-80- х рр. ХХ ст. / О. Майборода // Вісник Львівської 

комерційної академії, 2015. Вип.13 – 236 с. – С.114-119. 

  

7.  Жук О.М., Михальчук О.Л. Практикум з історії України: Навчальний посібник / О.М.Жук, О.Л.Михальчук. 

– Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2011. – 276 с. 

8. Жук О.М., Михальчук ( Майборода) О.Л. Історія України: навчальний посібник [ Електронний ресурс]  

// Режим доступу :www.Iib.lntu.info  

Посилання на профілі у: 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_3xtaNoAAAAJ&hl=uk 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Maiboroda 

Academia.edu:https://independent.academia.edu/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD

%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 
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