
 

 
 

Чернишевич Олена Володимирівна 

 

Місце і дата народження: 03 вересня 1984 року, м. Куйбишев (нині – 

Самара), Російська Федерація  

 

Посада: доцент кафедри історії зарубіжної україністики 

 

Вчене звання, науковий ступінь: кандидат історичних наук (з 2009 року), 

доцент (з 2015)  

 

Освіта: в червні 2006 року закінчила з відзнакою історичний факультет 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула 

кваліфікацію магістра; 

З жовтня 2006 року – аспірант історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. В червні 2009 року 

достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук. 

З листопада 2010 року по червень 2014 року  навчалася в Інституті 

післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за спеціальністю «правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. 

  

Трудовий шлях:  

Під час навчання впродовж півтора року працювала методистом в 

науковій частині Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

- вересень 2009 р. - квітень 2010 р. - викладач кафедри країнознавства 

Інституту славістики та міжнародних відносин Київського славістичного 

університету;  

- квітень 2010 р. - серпень 2013 р. – головний спеціаліст Міністерства 

охорони здоров’я України; 



- вересень 2013 р. – лютий 2016  р. – асистент, доцент (з грудня 2015 

року) кафедри новітньої історії України історичного факультету;  

- лютий 2016 – жовтень 2016 р. – заступник декана історичного 

факультету з навчальної та виховної роботи;  

- з жовтня 2016 р. і по теперішній час – доцент кафедри історії зарубіжної 

україністики історичного факультету.  

 

Тема дисертації «Становлення та розвиток інституту президентства в 

Україні (1991 – 2006 рр.): історичний аспект» 

Наукові інтереси: дослідження історії незалежної України, внутрішня та 

зовнішня політика, діяльність органів державної влади. Також у сфері інтересів 

сучасна українська культура, релігійно-церковне життя, питання української 

діаспори.  

 

Загальна кількість публікацій: близько 20 

 

Вказати 5-10 найкращих (за вибором) статей, монографій, підручників, 

посібників: 

Посібники 

 

- Чернишевич О.В., Загривий В.І. Логіка в таблицях і схемах: навч. посіб. / 

Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. Степана Дем'янчука ; [уклад.] Чернишевич О. 

В., Загривий В. І. - Рівне : Тетіс, 2010. - 111 с. 

Статті 

- Слюсаренко А.Г., Чернишевич О.В. Становлення та трансформація інституту 

президентства в Україні в 1990-ті роки: аналіз історіографії проблеми / Вісник 

Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2006. - 

№85-86 / 2006. – с. 102 – 104 (всього 120). 

 

- Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства у 

політичній системі України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / Вісник Академії 

праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2007. - № 2 

(39). – с. 177 – 182 (всього 194).  

 

- Чернишевич О.В. Система влади в Україні (1991 – 1994): історичний аспект / 

Часопис української історії. Збірник наукових статей. – Київ, 2006. – Вип.5 – 

с.130 – 134 (всього 164) 

 

- Чернишевич О.В. До питання впливу інституту президентства на внутрішню 

та зовнішню політику України: історичний аспект (у плані дискусії) / 

Університет. – 2009. - №2. – с. 108 – 113 (всього 132)  

 

- Чернишевич О.В. Міністерство як орган в системі центральних органів 

виконавчої влади в Україні: конституційно – правовий аспект / Часопис 

Київського університету права. – К., 2013. - №4. – с. 127 – 130 (всього 432). 

 



- Чернишевич О.В. Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ – ХХІ століть: 

правовий та історичний аспект / Вісник Академії адвокатури України. – К., 

2014. – Том 11. - №1 (29). – с.27 – 35 (всього 152). 

Тези 

 

- Чернишевич О.В. Державна Дума України як приклад державотворчих 

процесів періоду незалежної України на початку 90-х років ХХ століття / 

Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції 

(м.Житомир, 15-16 листопада 2013 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: 

Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. – 302 с. (моя 160 – 162).  

 

- Чернишевич О.В. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 16 

квітня 2000 року як приклад історичного досвіду врегулювання політичної 

кризи в Україні / Історико-філософські дослідження молодих учених: 

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2014 

року). – Суми:  СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 200 с.   (моя 185 – 188). 

 

- Чернишевич О.В. Питання ядерного роззброєння як складова зовнішньої 

політики Президента України Леоніда Кравчука / Матеріали VIІ Волинської 

всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування 

Житомирського державного університету імені Івана Франка), м.Житомир, 7-8 

листопада 2014 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014. – 220 с. 

(моя 75-77). 

 

 

 
 


