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Народилася 12 липня 1960 р. у м. Новограді-Во-
линському Житомирської області. У 1981 р. закінчила 
Рівненський державний педагогічний інститут імені 
Д. З. Мануїльського та розпочала трудову діяльність 

учителем початкових класів Новоград-Волинської СШ 
№ 1. Упродовж 1985–1989 рр. навчалася в аспірантурі 
Київського педагогічного інституту імені М. Горького; 
в 1989 р. під кер. канд. пед. наук, проф. Г. Д. Панченка 
захистила кандидатську дисертацію та розпочала роботу 
в ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сково-
роди». З 1998 р. працювала завідувачем кафедри педа-
гогіки, а з 2000 р. – голова навчально-методичної ради 
університету. В 2001–2005 рр. навчалася в докторан-
турі НПУ ім. М. П. Драгоманова, а в 2008 р. під кер. д-ра 
пед. наук, проф. Л. П. Вовк захистила докторську дисер-
тацію. Із 2009 р. О. І. Шапран — професор, завідувач 
кафедри загальної і соціальної педагогіки, а з 2010 р. — 
кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельниць-
кий ДПУ ім. Г. Сковороди». Голова спеціалізованої вче-
ної ради із захисту кандидатських дисертацій за двома 
 спе ціальностями.

О. І. Шапран очолює наукову школу за такими 
напрямами роботи: створення та функціонування регі-
ональних університетських комплексів, упровадження 
інноваційних педагогічних технологій у вищій школі, 
формування професійної компетентності майбутніх учи-
телів. Під її керівництвом захищено 12 кандидатських 
дисертацій. Автор понад 100 наукових праць, зокрема 
низки монографій, навчальних посібників, словників. 
Учасник і керівник наукових держбюджетних проектів.

Нагороджена знаками «Відмінник освіти України» та 
«За наукові досягнення», медаллю «Григорій Сковорода».

Заміжня. Дочка О. І. Шапран — докторантка НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, син — учень 8 класу.

ШАПРАН  
ОЛЬГА ІЛЛІВНА

Випускниця аспірантури (1989)  
і докторантури (2005)

Завідувач кафедри педагогіки  
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет  
імені Григорія Сковороди»

Доктор педагогічних наук, професор

Народилася 16 листопада 1971 р. у с. Косівка 
Володарського району Київської області. В 1989 р. 
закінчила Володарську середню школу № 1, а в 
1994 р. здобула фах учителя історії та права в Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Дра-
гоманова. На цьому Людмила Степанівна не зупини-
лася: в 2006 р. здобула диплом спеціаліста Київського 

національного університету імені Т. Г. Шевченка за 
кваліфікацією «Юрист». У 2011 р. закінчила Націо-
нальний університет біоресурсів та природокористу-
вання України, інженер-землевпорядник.

Трудову діяльність Л. С. Шевчук розпочала у 
серпня 1994 р. вчителем історії та права Косівської 
неповної середньої школи. Працювала офіс-адміні-
стратором у ТОВ «Компанія «Дієз-продукт», секре-
тарем судового засідання Шевченківського районного 
суду м. Києва, начальником юридичної служби ТОВ 
«Компанія «Дієз-продукт», заступником начальника, 
згодом начальником Києво-Святошинського район-
ного відділу ДП «Центр державного земельного када-
стру». В 2012–2014 рр. була начальником реєстра-
ційної служби Києво-Святошинського районного 
управління юстиції. А в червні 2014 р. її обрано голо-
вою Києво-Святошинської районної ради.

Людмила Шевчук є депутатом Києво-Святошин-
ської районної ради VI скликання з 2010 р. Безпар-
тійна. Бере активну участь у житті району, маючи чітку 
громадянську позицію. Погляд Людмили Степанівни 
на життя найкраще ілюструють два вислови: «Те, що не 
вбиває, робить нас сильнішими» та «Стався до людей 
так, як хочеш, щоб ставилися до тебе».

Нагороджена Орденом святої великомучениці 
Варвари ІІ ст. та почесною грамотою ДП «Центр дер-
жавного земельного кадастру».

Одружена. Має двох дітей: сина Михайла 
(1994 р. н.) та доньку Софію (2005 р. н.). У вільний 
час залюбки бере участь у археологічних розкопках.

ШЕВЧУК 
ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

Випускниця Інституту 
історичної освіти (1994)

Голова Києво-Святошинської  
районної ради


