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Читання відбудуться 2 червня 2016 року у будинку 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського по вул. 

Володимирській, 62.  
Початок роботи о 10:00, закінчення — о 15:00. 

Перерва — від 12:00 до 12:30. 

Реєстрація розпочнеться о 9:15. 

 

 

 

Програма Читань передбачає розгляд таких проблем: 

 Розвиток теоретичних і методичних уявлень вітчизняної 

біографістики та біобібліографії 

 Проблемно-тематичний діапазон української біографіки 

 Проблеми формування вітчизняних ресурсів 

біобібліографічної інформації 

 Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання 

 
Регламент: 

 Доповіді – до 10 хв. 

 Повідомлення – до 7 хв. 
 Виступи в обговоренні – до 5 хв. 
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Відкриття Читань 

 
Попик Володимир Іванович, генеральний директор Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського, директор Інституту біографічних досліджень, 

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України 

 

 

Наукові доповіді та повідомлення 
 

Попик Володимир Іванович,  доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, директор Інституту біографічних досліджень НБУВ 

Формування сучасної дослідницької парадигми вітчизняної біографіки в 

роки незалежності України 

 

Бездрабко Валентина Василівна, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри документознавства та інформаційної діяльності Київського 

національного університету культури і мистецтв 

Теоретичні засади й методологічний інструментарій вітчизняної 

біографістики 

 

Буряк Лариса Іванівна, доктор історичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних 

досліджень НБУВ 

Жіноча біографістика як науковий напрям: традиції й сучасні 

репрезентації 

 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, директор 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського   

Історія освіти України крізь призму біографіки 

 

Ляшко Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних 

досліджень НБУВ  

Книгознавчі, бібліотекознавчі, бібліографічні теми в контексті 

біографістики і біографіки за публікаціями в наукових збірниках «Українська 

біографістика» та «Наукові праці НБУВ» (1996–2014) 

 

Воропаєва Тетяна Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Роль особистості в українській історії крізь призму біографістики 

 

Любовець Надія Іванівна, кандидат історичних наук, завідуюча відділом теорії 

та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ 
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Основні тенденції розвитку вітчизняної мемуаристики в роки 

незалежності України 

 

Сумарокова Віра Григорівна, кандидат мистецтвознавства, професор 

Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського 

«Жива історія» як важлива складова української біографіки: підходи, 

спроба структуризації 

 

Томазов Валерій В’ячеславович, кандидат історичний наук, науковий 

співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних 

досліджень НБУВ, завідувач сектору генеалогічних та геральдичних досліджень 

Інституту історії України НАН України 

Генеалогія на сторінках біографічних довідників: традиції та перспективи 

 

Марченко Наталія Петрівна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних 

досліджень НБУВ 

«Герой» як виклик: вітчизняна біографіка для дітей в Україні (1991–

2016 рр.) 

 

Демченко Тамара Павлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

та археології України Інституту історії, етнології та правознавства імені 

О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету 

імені Т.Г. Шевченка, заслужений працівник освіти України 
 

Іваницька Світлана Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій 

Проблемно-тематичний діапазон у біографічних нарисах Євгена 

Онацького «Портрети в профіль» 

 

Арпентьєва Маріям Равільївна, доктор психологічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник кафедри психології розвитку і освіти Калузького 

державного університету імені К.Е. Ціолковського 

Біографія поета як біографія його віршів 

 

Бугаєва Олена Валентинівна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних 

досліджень НБУВ 

Теорія і практика дослідження музичної біографіки української діаспори 

на прикладі нотної колекції Льва Рейнаровича у фондах Української бібліотеки 

м. Стемфорд (США) 

 

Котлярова Тетяна Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу 

теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ 

Біографія як жанр наукової періодики 
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Левченко Валерій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри «Українознавство, історико-правові та мовні дисципліни» Одеського 

національного морського університету 

Інтелектуальна біографія — ключова модель дослідження історії 

генерацій вчених-істориків Одеси 
 

* * * 
 

Яценко Олег Миколайович, кандидат історичних наук, завідуючий відділом 

формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних 

досліджень НБУВ 

Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках 

«Українського національного біографічного архіву»: принципи будови розділів, 

особливості організації, джерела наповнення 

 

Матковський Олександр Миколайович, провідний концертмейстер кафедри 

мистецької педагогіки та хореографії факультету мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Напрями та тенденції формування вітчизняних ресурсів бібліографічної 

інформації з музикознавства 

 

Вернік Юлія Вікторівна, науковий співробітник відділу формування 

біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень 

НБУВ 

Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників 

 

Вакульчук Ольга Анатоліївна, кандидат історичних наук, завідувач відділу 

газетних фондів НБУВ 

Анотований бібліографічний покажчик «Симон Петлюра на сторінках 

українських газет 1917–1920 рр.: матеріали до біобібліографії» у системі 

бібліографічних ресурсів НБУВ 

 

Єрмашов Тарас Васильович, здобувач Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України 

Персональна біобібліографія Сергія Єфремова як інформаційний ресурс 

 

Муріна Світлана Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу 

формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних 

досліджень НБУВ 

Особливості використання джерельної бази біографічної інформації в 

процесі наповнення УНБА 

 

* * * 

 

Абліцов Віталій Григорович, журналіст, письменник, член СПУ 
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Проблема самоідентифікації на матеріалах автобіографій учасників 

зарубіжного й вітчизняного нобелівського руху 

 

Петрикова Валентина Теодорівна, кандидат історичних наук, доктор 

філософії, доцент Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

Бібліографічна константа наукової діяльності вчених України в 20-ті 

роки ХХ ст. (за матеріалами анкетування Бібліографічної комісії УАН, 1925–

1931 рр.) 

 

Коник Олександр Олександрович, доктор історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету 

Підпільна бібліотека у спогадах херсонських борців із царизмом (кінець 

ХІХ – початок ХХ ст.) 

 

Степко Вероніка Віталіївна, завідувач бібліографічно-інформаційним відділом 

Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв 

Наукова бібліотека як центр біографічних досліджень видатних діячів 

КНУКіМ 

 

Нагайко Тарас Юрійович, кандидат історичних наук, докторант кафедри 

історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Опубліковані біографічні відомості про діячів українського громадівського 

руху: джерельна та методологічна візії 

 

Нагайко Катерина Миколаївна, аспірант кафедри історії та культури України 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди» 

Персональний склад «Української» Громади 60–90-х рр. ХІХ ст.: кількісно-

якісний ценз 

 

Ільницький Василь Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової 

та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка  

Теоретико-методологічні засади біографічних досліджень життєвого та 

бойового шляху учасників українського визвольного руху (1945–1954) 

 

Шептицька Тетяна Леонідівна, кандидат філологічних наук, заступник 

генерального директора з наукової роботи Національного історико-

меморіального заповідника «Биківнянські могили» 

Биківнянський мартиролог: проблемні аспекти дослідження біографій 

репресованих 

 

Томазова Наталія Миколаївна, молодший науковий співробітник Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН 

України 
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Театри національних меншин в Києві: біографічний вимір 

 

Парацій Володимир Михайлович, завідувач науково-дослідного відділу 

Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани (Тернопільська 

область) 

Історична особистість через призму власної бібліотеки: на прикладі 

книгозбірні Потоцьких в Райському палаці (др. пол. ХІХ ст. — 1930-ті рр.) 

 

Беценко Тетяна Петрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української мови Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

Укладання життєписів філологів-лінгвістів: методичні підходи 

 

 

Михно Людмила Петрівна, магістр, бібліотекар Наукової бібліотеки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Специфіка обробки та впорядкування біографічної їнформації з 

лінгвістичного краєзнавства 

 

Осіння Наталія Володимирівна, молодший науковий співробітник Інституту 

геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України (Дніпропетровськ) 

Науково-бібліографічна і педагогічно-просвітницька діяльність вчених-

геологів та гірників в Україні у Х1Х — на початку ХХ ст. (історіографія 

питання) 

 

* * * 
 

Міщук Сергій Миколайович, доктор історичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту 

біографічних досліджень НБУВ 

Досвід останніх десятиліть щодо повернення українському суспільству 

замовчуваних і забутих імен Волині (на прикладі постаті Ореста Фотинського) 

 

Демуз Інна Олександрівна, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» 

Епістолярна спадщина П.Я. Стебницького як джерело з історії 

громадського життя України кінця ХІХ — початку ХХ ст. 

 

Петровський Едуард Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

«Літописець Лебединцевих»: інтелектуальний доробок Івана 

Гордієвського у вивченні біографій представників роду 
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Мокроусова Олена Георгіївна, кандидат історичних наук, головний фахівець 

відділу обліку пам’яток Київського науково-методичного центру з охорони, 

реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій 

Архітектор Олександр Беретті (1816–1895): персональний вимір. До 200-

річчя від дня народження 

 

Сікорська Ірина Михайлівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий 

співробітник відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України 

Микола Гордійчук: феномен музикознавця-універсала 

 

Стамбол Ігор Іванович, молодший науковий співробітник відділу теорії та 

методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ 

Листування І. Липи як історико-біографічне джерело 

 

Кучеренко Світлана Володимирівна, заступник голови Благодійного Фонду 

імені Івана і Юрія Липів м. Одеси, здобувач відділу української історії 

Національного науково-дослідного інституту українознавства 

Біобібліографічне дослідження творчої спадщини Юрія Липи 

 

Патик Вікторія Василівна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних 

досліджень НБУВ 

Наукова та педагогічна діяльність Андрія Лободи (до 145-річчя від дня 

народження академіка) 

 

Вовк Ольга Ігорівна, кандидат історичних наук, заступник директора Центру 

краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

Психологічні сюжети у структурі вітчизняних історико-біографічних 

наративів (на прикладі життєпису Василя Каразіна) 

 

Іваницька Світлана Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій 

Теоретико-методологічні принципи біографічного історіописання в 

публіцистичних текстах Сергія Єфремова 1900–1917 років 

 

Яковлєв Юрій Олегович, аспірант кафедри історії України Інституту історії, 

політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Діяльність Лева Турбацького в Русько-українській радикальній партії 

(1890-ті рр.) 
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Тарнавська Сніжана Вікторівна, кандидат історичних наук, завідувач сектору 

джерелознавства, бібліографії та біографістики відділу історії освіти Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського 

Внесок Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В.О. Сухомлинського в розвиток вітчизняної біобібліографії 

 

Прихода Ярослава Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Біографічна інформація у навчальних виданнях 

 

Гончаренко Надія Кузьмівна, викладач кафедри суспільних наук 

Міжнародного науково-технічного університету 

Специфіка представлення біографій у шкільних підручниках з історії 

України XX століття 

 


