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Трудова діяльність: Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені 

В. Г. Короленка, учитель історії та права (1993), кандидат історичних наук (2006), доцент 

(2012) 

Займані посади: асистент кафедри географії та краєзнавства (2000), старший викладач 

ПДПІ імені В. Г. Короленка, доцент кафедри історії України Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

Дисертація  «Сучасна українська та російська історіографія НЕПу»,на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (Запорізький національний 

університет, 2006 р.) 

Стажування кафедра українознавства Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка (2010 р.) 

«Етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії імені 

М.Т.Рильського НАН України, м. Київ (2015 р.) 

Навчальна та методична робота 

Навчальні курси «Етнографія України», «Історіографія історії України», «Історія 

України» для неісторичних факультетів, «Історичне краєзнавство, музеєзнавство та 

архівознавство», «Архівознавство та архівна справа», «Методика архівної фондової 

роботи», «Музеєзнавство та музейна справа», «Музеєзнавство,музейна справа з основами 

екскурсійної роботи», «Основи музейного екскурсознавства», «Календарно-родинна 

обрядовість українців», навчальна архівно-музейна практика, навчальна архівна та 

музейно-етнографічна практика. 

Наукова робота: Керівник наукової теми кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. 

Короленка «Роль музеїв та музейної справи в розвитку історичного краєзнавства на 

Полтавщині».  

Голова журі секції «Етнологія» міського та обласного рівнів Конкурсу – захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН  
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Коло наукових інтересів:  Історіографія НЕПу, Звичаєво-обрядова культура 

українців», «Проблема національної ідентичності українського народу: регіональний 

вимір». «Народні музеї Полтавщини», «Календарно-родинна обрядовість українців: 

методика етнографічного польового дослідження».  

Авторка 120 публікацій на означену тематику. Основні праці: 

Шаповал Л.І. Словник етнографічних (етнологічних) понять і термінів [Текст] / 

Л.І.Шаповал. – Вид.2-е змін., доп. – Полтава: «АСМІ», 2016.-298 с. 

Шаповал Л.І. Сучасна українська та російська історіографія нової економічної 

політики (1921-1929 рр.) [Текст]: бібліографічно-довідковий покажчик /Шаповал Л.І.; 

ПНПУ імені В. Г.Короленка. – Полтава: ТОВ»АСМІ», 2011. – 332 с. 

Шаповал Л. І. Лемки на Зіньківщині (Полтавщина): до питання регіональної 

ідентичності етнографічної групи // ЕМІНАК: наук. квартальник – № 2 (квітень-червень). 

– Т.2. – Київ-Миколаїв, 2016. – С.67-92. 

Навчальна архівна та музейна практика: навч.-метод. посіб. / О.П. Лахно, 

Л.І. Шаповал. – Полтава: Друкарська майстерня, 2017. – 30 с. 

Навчально - методичний посібник «Етнографія України. Методичні рекомендації 

для студентів історичного факультету / Укладач : Шаповал Л. І., Полтава, 2011 . – 80 с. 

Курсова робота з етнографії: Методичні рекомендації для студентів історичного 

факультету / Л.І. Шаповал. – Полтава: АСМІ. – 2010. – 26 с. 

Шаповал Лариса  Доля лемків в Україні (Полтавщина) у 40-х роках ХХ – на 

початку ХХІ століття: питання само ідентифікації // Матеріали до української етнології: 

щорічник. Зб-к наук. праць. Вип.10 (13) / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ ім. 

М.Т. Рильського. – К., 2011. – С.29-38. 

Шаповал Л.І. Висвітлення сучасними українськими істориками історії 

підприємництва періоду НЕПу // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / 

Ред. кол.: В.А.Смолій, О.І. Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 

2015. – Вип.10. – С. 38 - 42.  

Шаповал Л.І. Теоретичні та фактологічні основи сучасної української історіографії 

нової економічної політики // Наукові праці історичного факультету Запорізького 

державного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006.  – Вип. ХХ. – 512 с. 

Методична робота: 1. Консультування учителів шкіл міста Полтава  й Полтавської 

області по написанню науково-дослідницьких робіт учнями членами Національного 

центру “Мала академія наук України”, зокрема: Полтавський центр позашкільної освіти 

учнівської молоді Полтавської міської ради, КЗ Полтавська гімназія № 13, КЗ Полтавська 

гімназія № 14  

2. Методичні семінари для учителів міста Полтава й Полтавської області на історичну, 

архівну, етнологічну тематику.  

3.Організатор проведення етнографічних заходів по вивченню, популяризації  традиційно-

побутової культури українців:  

 

Керівництво науковою роботою студентів - бакалаврів, магістрів 
Шабельник Вікторія Віталіївна, студентка ІІІ-го курсу, групи І-32 історичного факультету 

ПНПУ імені В. Г. Короленка – Диплом ІІІ ступеня, Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія» Центрально-

українського державного педагогічного університету імені В. Винниченка факультету 

історії та права у м. Кропивницькому, 11-12 квітня 2018 р. 

Шаповал Анна Юріївна, студентка І курсу історичного факультету ПНПУ ім. В.Г. 

Короленка – Диплом ІІ-го ступеня Всеукраїнського Конкурсу студентських робіт з 



українознавства (Історія), секція «Етнологія», м. Харків, Східний інститут українознавства 

ім.. Ковальських, ХНУ імені. В. Каразіна, Харків, 24 квітня 2015 р. 

Пасько Яна Миколаївна, студентка історичного факультету ПНПУ ім. В.Г. 

Короленка, група ІП-22. – Диплом ІІІ-го ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт на здобуття премії ім.  Ковальських у галузі українознавства (історія) – м. 

Харків, Східний інститут українознавства ім.. Ковальських, ХНУ імені. В. Каразіна.18 

квітня 2009 р. 

Максименко Марина Володимирівна, студентка історичного факультету ПНПУ ім. 

В.Г. Короленка, група ІП-54 – Диплом за ІІІ-е місце у Міжнародному конкурсі наукових 

робіт з українознавства для студентів та молодих учених (м. Київ, Національний науково-

дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, 13-14 грудня 2012 року) 

Семко Марина Миколаївна, студентка історичного факультету ПНПУ ім. В.Г. 

Короленка,  ІП-22. – Диплом ІІІ-го ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт на здобуття премії ім. Ковальських у галузі українознавства (історія),ХНУ 

ім. В. Каразіна, Харків, 12 квітня 2013 р. 

 

Організаторська та громадська робота: 
 

Член Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України; 

Член Національної Асоціації Україністів: Співголова Полтавського обласного відділення 

громадського Товариства зв’язків із закордонним українством «Україна-Світ»; член ради 

факультету історії та географії ПНПУ імені В. Г. Короленка, секретар кафедри історії 

України. 

 


