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Н А Ш І  А В Т О Р И

АБЛІЦОВ Віталій Григорович — журналіст, громадський діяч (Київ).
БОЙКО Галина Василівна — заступник директора-головний зберігач 

фондів Державного архіву Київської області (Київ).
БУГАЄВА Олена Валентинівна — старший науковий співробітник 

Інституту біографічних досліджень НБУВ, кандидат історичних 
наук (Київ).

БУРЯК Лариса Іванівна — професор, завідувач відділу Державної на-
укової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних 
наук  (Київ).

ГАЛЯРНИК Надія Романівна — головний бібліотекар Фонду професо-
ра В. Т. Полєка Наукової бібліотеки Прикарпатського національного 
університету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

ГЕНЕРАЛЮК Леся Станіславівна — старший науковий співробітник 
відділу слов'янських літератур Інституту літератури імені Тараса 
Шевченка НАН України, доктор філологічних наук (Київ).

ГРАНЧАК Тетяна Юріївна — старший науковий співробітник, завідувач 
відділу політологічного аналізу СІАЗ НБУ імені В. І. Вернадського, 
доктор наук із соціальних комунікацій (Київ).

ГОНЧАРЕНКО Надія Кузьмівна — старший науковий співробітник 
Українського центру культурних досліджень (Київ).

ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна — доцент кафедри історії та археології 
України Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лаза-
ревсь кого Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т. Г. Шевченка, кандидат історичних наук (м. Чернігів).

ЗАЄЦЬ Олена Василівна — науковий співробітник відділу бібліотечних 
зібрань та історичних колекцій НБУВ, кандидат історичних наук

ІВАНИЦЬКА Світлана Григорівна — доцент кафедри соціально-гума-
нітарних дисциплін Запорізького інституту економіки та інформа-
ційних технологій, кандидат історичних наук (м. Запоріжжя).

КАМІНСЬКА Наталія Василівна — професор кафедри загальноправо-
вих дисциплін навчально-наукового інституту права та психології На-
ціональної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук (Київ).

КІВШАР Таїсія Іванівна — старший науковий співробітник Інституту 
біографічних досліджень НБУВ, доктор історичних наук, професор 
(Київ).

КОТЛЯРОВА Тетяна Володимирівна — молодший науковий співробіт-
ник Інституту біографічних досліджень НБУВ, учений секретар ІБД 
НБУВ (Київ).

КУЧЕРЕНКО Свiтлана Володимирiвна — співробітниця Благодійного 
Фонду імені Івана і Юрія Липів м. Одеси, здобувач відділу укра-
їнської історії Національного Науково-Дослідного Інституту Ук-
раїнознавства і Всесвітньої Історії (м. Одеса).
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ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна — старший науковий співробітник, завід-
увач відділу Інституту біографічних досліджень НБУВ, кандидат іс-
торичних наук (Київ).

ЛЯШКО Світлана Миколаївна — провідний науковий співробітник 
Інституту біографічних досліджень НБУВ, кандидат історичних 
наук (Київ).

МАРЧЕНКО Наталія Петрівна — старший науковий співробітник 
Інституту біографічних досліджень НБУВ, кандидат історичних 
наук (Київ).

МУРІНА Світлана Володимирівна — молодший науковий співробітник 
Інституту біографічних досліджень НБУВ (Київ).

НЕПОМНЯЩИЙ Андрій Анатолійович — професор кафедри історії 
України та спеціальних дисциплін Таврійського національного уні-
верситету імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук (АРК, 
м. Сімферополь).

НОВАЛЬСЬКА Тетяна Василівна — професор кафедри книгознавства і 
бібліотекознавства Київського національного університету культури 
і мистецтв, доктор історичних наук (Київ).

ПЕТРИЧЕНКО Катерина Вікторівна — провідний науковий співробіт-
ник відділу використання інформації документів Центрального дер-
жавного архіву зарубіжної україніки (Київ).

ПЕТРИКОВА Валентина Теодорівна — доцент Харківської державної 
академії дизайну і мистецтв, кандидат історичних наук (м. Харків). 

ПОПИК Володимир Іванович — генеральний директор НБУВ, директор 
Інституту біографічних досліджень, доктор історичних наук (Київ). 

ПРОКОПЧУК Віктор Степанович — директор наукової бібліотеки, про-
фесор кафедри архівознавства та спеціальних історичних дисциплін 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, доктор історичних наук (м. Кам’янець-Подільський). 

РАХНО Олександр Якович — завідувач кафедри історії та археології 
України Чернігівського національного педагогічного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, кандидат історичних наук, доцент (м. Чернігів).

СТАМБОЛ Ігор Іванович — аспірант кафедри історії України історич-
ного факультету Одеського національного університету імені Іллі 
Мечникова (м. Одеса).

ШОВКОПЛЯС Тетяна Іванівна — науковий співробітник НБУВ, відділ 
комплексного бібліотечного обслуговування (Київ).

ЯСНОВСЬКА Людмила Василівна — доцент кафедри історії та архео-
логії України Чернігівського національного педагогічного універси-
тету імені Т. Г. Шевченка, кандидат історичних наук (м. Чернігів).

ЯЦЕНКО Олег Миколайович — старший науковий співробітник, завіду-
вач відділу Інституту біографічних досліджень НБУВ, кандидат істо-
ричних наук (Київ).


