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НАШІ  АВТОРИ

ГАЛЬКЕВИЧ Тетяна Анатоліївна — молодший науковий 
співробітник Відділу образотворчих мистецтв НБУВ (Київ)

ГОНЧАРЕНКО Марія Іллівна — науковий співробітник 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнології 
імені М.Т.Рильського НАН України, архітектор (Київ)

ГОНЧАРЕНКО Максим Едуардович — доцент Київського 
Національного університету культури і мистецтв, кандидат 
архітектури (Київ)

ДОРКЕНУ Алла Миколаївна — завідувач філії Державної на-
укової педагогічної бібліоткеки України імені В. О. Сухом-
линського (Київ)

ІВАНИЦЬКА Світлана Григорівна — доцент кафедри украї-
нознавства Запорізького інституту економіки та інформа-
ційних технологій, кандидат історичних наук (Запоріжжя) 

ІВАЩУК Леся Анатоліївна — молодший науковий співробіт-
ник Фонду президентів України Національної бібліотеки 
україни імені В. І. Вернадського (Київ)

КІВШАР Таїсія Іванівна — старший науковий співробітник 
Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктор історич-
них наук, професор (Київ)

КОРОЛЕНКО Богдан Анатолійович — молодший науко-
вий співробітник Центру українознавства філософського 
факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (Київ)

ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна — старший науковий 
співробітник, учений секретар Інституту біографічних 
досліджень НБУВ, кандидат історичних наук (Київ)

ЛЯШКО Світлана Миколаївна — провідний науковий спів-
робітник Інституту біографічних досліджень НБУВ, канди-
дат історичних наук (Київ).

МАРЧЕНКО Наталія Петрівна — старший науковий співро-
бітник Інституту біографічних досліджень НБУВ, канди-
дат історичних наук (Київ).

МИХАЙЛОВА Рада Дмитрівна — науковий співробітник 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
імені М.Т. Рильського НАН України, доцент (Київ).
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ПОЛТАВЕЦЬ Сергій Васильович — науковий співробітник 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень іме-
ні І. Ф. Кураса НАН України, кандидат політичних наук 
(Київ)

ПОПИК Володимир Івнович — в. о. директора Інституту бі-
ографічних досліджень НБУВ, керівник Сектору суспіль-
них наук Науково-організаційного відділу Президії НАН 
України, кандидат історичних наук (Київ)

ПРОКОПЧУК Віктор Степанович — директор наукової бі-
бліотеки Кам’янець-Подільського національного універси-
тету імені Івана Огієнка, професор кафедри історії народів 
Росії і спеціальних історичних дисциплін, доктор історич-
них наук (Кам’янець-Подільський)

РАБЧУН Оксана Станіславівна — молодший науковий спів-
робітник Національної бібліотеки України імені В.І. 
Вернадського ( Київ)

РЕВА Лариса Григорівна – науковий співробітник Інституту 
біографічних досліджень НБУВ, кандидат філологічних 
наук (Київ)

СТАРОВОЙТЕНКО Інна Володимирівна – науковий співро-
бітник Інституту української археографії та джерелознав-
ства імені М. С. Грушевського НАН України, кандидат істо-
ричних наук (Київ)

ЦИНКОВСЬКА Ірина Іванівна — молодший науковий спів-
робітник Відділу образотворчих мистецтв НБУВ (Київ).

ЧЕРНОВОЛ Ірина Володимирівна — провідний бібліограф 
бібліотеки Інституту археології НАН України (Київ).

ЮХИМЕЦЬ Гліб Миколайович — завідувач Відділу образот-
ворчих мистецтв НБУВ, кандидат мистецтвознавства (Київ).


