
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Зіневич Людмила Василівна
Працює директором Чернігівської міської комунальної централізованої 
бібліотечної системи з 2019 року
Громадянство України
Число, місяць і рік народження 29 липня 1969 року
Місце народження с. Щербашенці Богуславського району Київської 
області, Україна
Освіта вища: 1) Донецький державний університет, у 1992 році, 

«Уіфаїнська мова та література», філолог, викладач української мови та 
літератури; 2) аспірантура Інституту української мови НАН України, 
у 2002 році, «Українська мова», кандидат філологічних наук
Науковий ступінь, вчене звання кандидат філологічних наук, доцент 
Володіння мовами українською, російською - вільно, французькою, 
англійською - зі словником
Нагороди, почесні звання Почесна грамота МОН України, у 1999 році, 
Почесна грамота Чернігівської обласної ради у 2016, 2018 роках, Почесна 
грамота Чернігівської обласної державної адміністрації, у 2017 році, медаль 
«За жертовність і любов до України», у 2017 році, лауреат Чернігівського 
міського конкурсу «Жінка року-2017», у 2017 році,
Прийняття Присяги державного службовця не приймала
Ранг державного службовця не має
Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування 
не приймала
Ранг посадової особи місцевого самоврядування не має
Загальний стаж роботи 25 років
Стаж державної служби не має
Стаж служби ОМС не має
Депутат ради не обиралась
Стягнення не має

Трудова діяльність
10.1992 -08.1994 учитель української мови та літератури школи-гімназії 

№ 31 м. Чернігова, м. Чернігів;



Дані звірені з відомостями оригіналів первинних облікових документів особи.

продовження трудової діяльності
09.1994-11.1994 учитель української мови та літератури, СШ № 1 

м. Чернігова, м. Чернігів;

11.1994-03.2003 викладач, старший викладач кафедри гуманітарних і 
природничих дисциплін Чернігівського інституту 
економіки і управління, м. Чернігів;

03.2003-05.2003 завідувач кафедри германських і слов'янських мов 
Чернігівського державного інституту економіки і 
управління, м. Чернігів;

06.2003-08.2013 завідувач кафедри українознавства Чернігівського 
державного інституту економіки і управління, 
м. Чернігів;

09.2013-08.2014 доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
Чернігівського державного інституту економіки і 
управління, м. Чернігів;

08.2014-08.2018 доцент кафедри суспільних дисциплін Чернігівського 
національного технологічного університету, 
м. Чернігів;

09.2018-02.2019 перебування на обліку у Чернігівському міському 
центрі зайнятості, м. Чернігів;

02.2019 — т/ч директор Чернігівської міської комунальної 
централізованої бібліотечної системи, м. Чернігів.
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