
АНТОЩАК Марина Миколаївна (28.01.1966, с. Обіточне Чернігівського р-ну Запорізької обл.) – 

кандидат історичних наук (2010 р.). 

У 1988 р. закінчила історичний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю 

“Історія”, отримала кваліфікацію “історик, викладач історії та суспільствознавства”. З 1988 р. працювала 

вчителем історії Бердянської СШ № 16, має звання вчитель-методист вищої категорії. З 2004 р. за 

сумісництвом працювала старшим викладачем кафедри історії та психології Бердянського університету 

менеджменту і бізнесу. Отримала сертифікати тренінгу “Основи місцевого самоврядування” (вересень-

жовтень 2004 р.) та семінару з громадянської освіти за програмою “Партнери в освіті – літні семінари 2005”, 

адміністрованого організацією Американські ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS. 

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію “Громадська та освітньо-наукова діяльність М.О. Корфа”. 

Науковий керівник – В.Г. Ткаченко. 

З 2011 р. працює у Бердянському державному педагогічному університеті. З вересня 2013 р. – доцент 

кафедри філософії та всесвітньої історії.  

Сфери наукових інтересів: впровадження земської та освітянської реформ на теренах Південної України 

у ХІХ ст., розвиток народної, ремісничої та сільськогосподарської освіти, персоналії, що зробили вклад в 

розвиток народної освіти регіону. 

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2001 р.); 

почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.); подяка Українського національного фонду 

“Взаємопорозуміння і примирення” при Кабінеті Міністрів України (2005 р.); диплом за ІІ місце у 

міжнародному конкурсі “Педагогічна спадщина М.О. Корфа” (2010 р.). 
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