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ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО» 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

наукової конференції 

 

«ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА: ҐЕНЕЗА В ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ  

(до 30-річчя проголошення незалежності України)» 

 

Місце проведення: 

 

Прес-центр  

Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» 

(м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16) 

 

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» 

(м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51-а) 

 

 

 

Порядок проведення: 

 

10.45-11.00 – Реєстрація учасників (вул. Б. Хмельницького, 8/16) 

11.00-13.00 – Пленарне засідання 

14.00-17-30 – Секційні засідання (вул. Б. Хмельницького, 51-а) 

17-30-18.00 – Подіумна дискусія. Підсумки та вручення сертифікатів  

 

 

Регламент роботи: 

 

Виступ – до 10 хвилин  

Презентації – до 5 хвилин 

Участь у дискусії (запитання, коментарі) – до 3 хвилин 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вітальне слово: 

 

Червак Богдан Остапович, перший заступник Голови Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України 

 

Локтєв Вадим Михайлович, академік НАН України, заслужений діяч науки 

і техніки України, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, 

голова редакційної колегії «Великої української енциклопедії» 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, заслужений 

діяч науки і техніки України, директор Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

«Значущий Інший»: «Велика українська енциклопедія» в енциклопедичному 

просторі 

 

Арістова Алла Вадимівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 

відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво» 

До 30-ї річниці незалежності: довідник «Україна. 30 років незалежності» 

 

Гриценко Павло Юхимович, доктор філологічних наук, професор, 

директор Інституту української мови НАН України 

Українська мова: окреслення актуальних питань  

 

Жулинський Микола Григорович, доктор філологічних наук, професор, 

академік НАН України, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН 

України 

«Українська літературна енциклопедія» в енциклопедичному просторі 

 

Удод Олександр Андрійович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

відділу української історіографії Інститут історії України НАН України 

Академічна та популярна історія: проблема контенту та стилю 

енциклопедичних видань 
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Доброносова Юлія Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету 

Антропологічні виклики мережевого суспільства та мережева природа 

сучасного енциклопедичного дискурсу 

 

Червак Богдан Остапович, перший заступник Голови Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України  

Український контекст трагедії Бабиного Яру у світлі енциклопедичних 

інтерпретацій 

 

Гриневич Людмила Володимирівна, доктор історичних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник Українського науково-

дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine) 

Електронна Енциклопедія Голодомору: концептуальні основи, 

інформаційно-ресурсна база  

 

Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені 

Г. С. Сковороди НАН України 

Колодний Анатолій Миколайович, доктор філософських наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник Інституту 

філософії імені Г. С. Сковороди НАН України 

«Українська Релігієзнавча Енциклопедія»: від ідеї до її реалізації 

 

Ісмагілов Сергій Валерійович, кандидат філософських наук, Голова 

Українського центру ісламознавчих досліджень 

Ісламознавча термінологія в українській енциклопедистці: проблеми та 

шляхи вирішення 

 

Ямчук Павло Миколайович, доктор філософських наук, професор 

професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського 

національного університету садівництва 

Енциклопедичний підхід у новітньому осмисленні філософсько-

українознавчої проблематики 
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ПАНЕЛЬ № 1 

 

Тема дискусії: ЗНАКОВІ ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ  
 

Троян Сергій Станіславович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного 

авіаційного університету / Жешувський університет (Республіка Польща) 

Адам Бурський: польський філософ-енциклопедист епохи Відродження 

 

Глухова Світлана Валентинівна, провідний редактор редакційно-

видавничого відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Ніколя де Кондорсе як знакова постать в історії енциклопедистики 

 

Кобріна Лариса Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший 

науковий співробітник відділу модифікації полімерів Інституту хімії 

високомолекулярних сполук НАН України 

Нобелевські лауреати в енциклопедистиці: біохімік Луїс Ігнарро 

 

Очеретяний Олександр Олександрович, завідувач сектору з питань 

національно-патріотичного виховання Національного музею історії України у Другій 

світовій війні 

Фактор спадковості поколінь у долях батька і сина В. П. та 

Д. В. Затонських – науковців та розвідників 

 

Черниш Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства 

Редактори українських енциклопедій: просопографічний ракурс 

 

Гаврилишина Наталія Анатоліївна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Репрезентація роду Кочубеїв в енциклопедичних виданнях 

 

Федотова Оксана Олегівна, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, професор Київського національного університету культури і мистецтв 

Вплив М. Маркевича на становлення української енциклопедистики 
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Дземан Михайло Іванович, кандидат медичних наук, доцент, старший 

науковий співробітник НВЦ «Ербіс», ПП «Лабораторія-Ербіс» 

Професор-інтерніст М. М. Бережницький про адаптаціогенез синдрому 

легеневого серця 

 

Шендеровський Василь Андрійович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України 

Козирський Володимир Глібович, кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту 

теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України 

Данило Струк: Енциклопедист, Патріот, Людина 

 

Яценко Олег Миколайович, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу Інституту біографічних досліджень Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

Віртуальна біографічна лабораторія як складова сучасних біографічних 

досліджень 

 

 

ПАНЕЛЬ № 2 

 

Тема дискусії: ПОДІЄВА ІСТОРІЯ В ЕНЦИКЛОПЕДИСТИЦІ 

 

Артюх Альона Віталіївна, кандидат філологічних наук, провідний 

науковий співробітник Київського літературно-меморіального музею-квартири 

Миколи Бажана (філія Національного музею літератури України) 

Роль «Української радянської енциклопедії» та Миколи Бажана в реабілітації 

репресованих діячів української культури 

 

Бойко Олександр Дмитрович, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри історії України Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Проголошення незалежності України: репрезентація в енциклопедичному 

форматі 

 

Вечерський Віктор Васильович, кандидат архітектури, начальник відділу 

архітектурної та містобудівної спадщини Інституту культурної спадщини 

Репрезентація втрачених об'єктів архітектурної спадщини України в 

універсальній енциклопедії 
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Гончарова Ольга Віталіївна, викладач-стажист кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Польська шляхта Київської губернії початку ХХ ст.: культурно-духовні 

виміри 

 

Дабіжа Альона Сергіївна, викладач-стажист кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Модель української сільськогосподарської кооперації доби НЕПу 

 

Джагунова Олена Ігорівна, кандидат історичних наук, викладач кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Краєзнавство в енциклопедистиці: Освіта в Умані на сторінках періодичних 

видань Київської губернії другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. 

 

Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Місцева періодична преса 1920-х років як джерело вивчення культурно-

духовного життя населення Умані 

 

Максимчук Олена Вікторівна, викладач, здобувач кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Жіночі духовні училища в Київській єпархії кінця ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

Онишко Леся Володимирівна, кандидат історичних наук, учений секретар 

Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – музею Революції 

Гідності 

Енциклопедія Майдану як квінтесенція майданознавчих студій 

 

Парацій Володимир Михайлович, старший науковий співробітник 

Бережанського краєзнавчого музею (Тернопільська обл.) 

Історичне місто через призму енциклопедичних видань (др. пол. ХІХ ст. – 

1939 р.): Бережани 

 

Перепелюк Ольга Масимівна, доктор філософії, викладач кафедри історії 

України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Українські народні традиції в церковних наспівах у Київській єпархії ХІХ – 

поч. ХХ ст. 



7 

 

Скус Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Шкільна освіта на Уманщині в роки «Великого терору» 

 

Стрілець Василь Васильович, доктор історичних наук, кандидат 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних 

наук Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Спілка визволення України в енциклопедіях 

 

Тацієнко Наталія Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Селянство Уманського повіту в імперський період: соціоментальні виміри 

 

Тодоров Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського 

національного університету 

Річна національна програма Україна-НАТО в контексті енциклопедистики 

 

Чучалін Олександр Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Господарсько-економічні комплекси православних монастирів Південної 

Київщини у ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 

 

ПАНЕЛЬ № 3 

 

Тема дискусії: МІСІЯ ТА ВІЗІЯ СУЧАСНИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЙ 

 

Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри видобування нафти, газу і конденсату Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 

Манець Іван Григорович, кандидат технічних наук, доктор філософії, 
старший науковий співробітник, дійсний член Міжнародної академії наук екології та 

безпеки життєдіяльності 

Вплив «Гірничої енциклопедії» на розвиток галузевої технічної 

енциклопедистики 
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Булгакова Оксана Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Сучасна українська енциклопедистика: просвітницька місія у навчальному 

процесі вищої школи 

 

Гірік Сергій Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Проект енциклопедії «Українська мова» (1988) і його втілення: змістові й 

формальні зміни 

 

Зав’ялова Людмила Володимирівна, кандидат біологічних наук, науковий 

співробітник відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного 

НАН України 

Сучасні регіональні енциклопедії в Україні: інформативність і фактологічне 

наповнення 

 

Кушнір Людмила Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент, 

вчитель географії Комунального закладу «Розсошенська гімназія Щербанівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області» 

Укладання еколого-географічного глосарію для енциклопедичного словника 

 

Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор Київського медичного університету 

Місія та візія персоналій в сучасних енциклопедіях через порівняльний аналіз 

студентських опитувань (1991-2021 рр.) 

 

Філімонова Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, учений секретар Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Педагогічні енциклопедичні видання в період незалежності України: 

порівняльний аналіз 
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ПАНЕЛЬ № 4 

  

Тема дискусії: МОВА І СТИЛЬ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 

Коляструк Ольга Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри культури, методики навчання та спеціальних історичних 

дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

Енциклопедична стаття як зброя обстоювання української культурної 

спадщини 

 

Березюк Тетяна Іванівна, провідний редактор науковий редакційно-

видавничого відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Особливості редагування статей категоріально-понятійного ряду «Великої 

української енциклопедії» 

 

Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Необхідність термінологічного визначення педагогічних понять в умовах 

швидкого розвитку технологій 

 

Мудрак-Ковалів Олеся Вікторівна, кандидат філологічних наук, науковий 

співробітник відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Корпус авторів українських енциклопедичних видань: порівняльний аналіз 

 

Тищенко Андрій Олександрович, науковий співробітник відділу 

соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво» 

Ілюстрування універсальної енциклопедії (на прикладі «Української 

радянської енциклопедії» та сучасних видань) 
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ПАНЕЛЬ № 5 

 

Тема дискусії: ЕНЦИКЛОПЕДИЗМ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РУХ: ВІД 

ПРОСВІТНИЦТВА ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Арістова Алла Вадимівна, доктор філософських наук, професор завідувач 

відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво» 

Середньовічна енциклопедистика Сходу: мусульманська традиція 

 

Бабка Володимир Леонідович, кандидат політичних наук, старший 

науковий співробітник відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Роль енциклопедистики в інформаційному суспільстві 

 

 

Єнін Максим Наімович, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціології Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 Інформаційне наповнення та контент електронної версії «Великої 

української енциклопедії» в оцінках аудиторії 

 

Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Регіональна енциклопедистика як складова регіональної пам'яті 

 

Шліхта Ірина Василівна, кандидат історичних наук, доцент, науковий 

співробітник Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення 

Голодомору 

Електронна енциклопедія Голодомору: критерії добору гасел 

 

Проців Микола Павлович, заступник директора з наукової роботи 

Бережанського краєзнавчого музею 

Бережанський енциклопедичний словник: Ідея! Зміст. Перспектива? 
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ПАНЕЛЬ № 6 

 

Тема дискусії: УКРАЇНСЬКІ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ПРОЕКТИ ТА СВІТОВА 

ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА 

 

Гайко Геннадій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри геоінженерії Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Перші енциклопедії Китаю – вплив на культурну та виробничу сфери 

 

Бессонова Марина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

The Canadian Encyclopedia (Канадська енциклопедія) як вимір сучасної 

культурної дипломатії Канади 

 

Косяк Світлана Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

суспільних наук Черкаського інституту пожежної безпеки Національного 

університету цивільного захисту України імені Героїв Чорнобиля 

Діаспоріана як сегмент сучасної енциклопедистики 

 

Перга Тетяна Юріївна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут 

всесвітньої історії НАН України» 

Енциклопедії української діаспори в Австралії 

 

Опацький Ігор Юрійович, кандидат історичних наук, викладач кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Внесок українських діаспорних вчених у становлення української 

енциклопедистики 
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ПАНЕЛЬ № 7 

 

Тема дискусії: УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА: ЗДОБУТКИ, 

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Іваненко Анатолій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу технічних наук Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Відображення процесів формування та еволюції Збройних Сил України на 

сторінках «Великої української енциклопедії» 

 

Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору 

наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших 

бакалаврів в системі фахової передвищої освіти Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» 

Використання електронної енциклопедії при викладанні філологічних 

дисциплін 

 

Кушнір Леонід Леонідович, кандидат економічних наук, доцент, науковий 

співробітник Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського 

Залучення інформації енциклопедичного характеру до практики музейної 

діяльності 

 

Удалова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

сектору наукового забезпечення освітнього процесу відділу науково-методичного 

забезпечення підвищення якості освіти Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

Використання здобутків енциклопедистики у наукових дослідженнях 

освітян 

 

Шевчук Олександр Григорович, доцент кафедри математики, фізики та 

економіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Структурний аналіз астрономічних енциклопедій як базис для наповнення 

астрономічним контентом універсальних енциклопедій 

 

Рогушина Юлія Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України 

Строкань Оксана Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
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Прийма Сергій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Гладун Анатолій Ясонович, кандидат технічних наук, доцент 

Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем 

НАН України та МОН України 

Корякіна Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Ісмаілова Ленмара Ленурівна, викладач Національного медичного 

університету ім. О. О. Богомольця 

Використання енциклопедійних WEB-ресурсів для інформаційної підтримки 

сервісів валідації результатів навчання в агродорадництві 

 

Гладун Анатолій Ясонович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального 

центру інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України 

Рогушина Юлія Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України 

Мереологія як основа визначення семантичних зв’язків між 

енциклопедичними гаслами 

 

Козирський Володимир Глібович, кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту 

теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України  

Полевецька Олена Василівна, інженер Інституту фізики НАН України 

Тимочко Микола Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені 

В. Є. Лашкарьова НАН України 

Шендеровський Василь Андрійович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України 

Енциклопедистика як підвалина інформаційного простору 

 

 

 

ПОДІУМНА ДИСКУСІЯ.  

 

 

 

 

ПІДСУМКИ ТА ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
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УЧАСНИКИ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Антонюк Андрій Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний інженер з комп’ютерних систем Державної наукової 

установи «Енциклопедичне видавництво» 

Арістова Алла Вадимівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 

відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво» 

Артюх Альона Віталіївна, кандидат філологічних наук, провідний 

науковий співробітник Київського літературно-меморіального музею-квартири 

Миколи Бажана (філія Національного музею літератури України) 

Бабка Володимир Леонідович, кандидат політичних наук, старший 

науковий співробітник відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Березюк Тетяна Іванівна, провідний редактор науковий редакційно-

видавничого відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Бессонова Марина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри видобування нафти, газу і конденсату Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 

Богорадова Юлія Віталіївна, провідний редактор науковий редакційно-

видавничого відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Божко Світлана Михайлівна, завідувач сектору консультацій з 

громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Державного комітету телебачення та 

радіомовлення України 

Бойко Олександр Дмитрович, доктор політичних наук, професор, 

професор кафедри історії України Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Булгакова Оксана Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

Вербич Наталія Сергіївна, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту української мови НАН України 

Вечерський Віктор Васильович, кандидат архітектури, начальник відділу 

архітектурної і містобудівної спадщини Інституту культурної спадщини  

Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
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Гаврилишина Наталія Анатоліївна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Гайко Геннадій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри геоінженерії Інституту енергозбереження і енергоменеджменту 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

Гірік Сергій Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Гладун Анатолій Ясонович, кандидат технічних наук, доцент 

Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем 

НАН України та МОН України 

Глухова Світлана Валентинівна, провідний редактор науковий 

редакційно-видавничого відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво» 

Гончарова Ольга Віталіївна, викладач-стажист кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Гриневич Людмила Володимирівна, доктор історичних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник Українського науково-

дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine) 

Гриценко Павло Юхимович, доктор філологічних наук, професор, 

директор Інституту української мови НАН України 

Гришанова Ірина Юріївна, науковий співробітник Інституту програмних 

систем НАН України 

Гутман Михайло Борисович, провідний редактор художній редакційно-

видавничого відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Дабіжа Альона Сергіївна, викладач-стажист кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Давиденко Ірина Вікторівна, завідувач редакційно-видавничого відділу 

Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Джагунова Олена Ігорівна, кандидат історичних наук, викладач кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Дземан Михайло Іванович, кандидат медичних наук, доцент, старший 

науковий співробітник НВЦ «Ербіс», ПП «Лабораторія-Ербіс» 

Доброносова Юлія Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, 

доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету  

Єнін Максим Наімович, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент 
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кафедри соціології Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Жулинський Микола Григорович, доктор філологічних наук, професор, 

академік НАН України, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН 

України 

Задорожня Ірина Володимирівна, молодший науковий співробітник  

Інституту української мови НАН України 

Зав’ялова Людмила Володимирівна, кандидат біологічних наук, науковий 

співробітник відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного 

НАН України 

Іваненко Анатолій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу технічних наук Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Ісмагілов Сергій Валерійович, кандидат філософських наук, Голова 

Українського центру ісламознавчих досліджень 

Ісмаілова Ленмара Ленурівна, викладач Національного медичного 

університету ім. О. О. Богомольця 

Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач сектору 

наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших 

бакалаврів в системі фахової передвищої освіти Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» 

Каченюк Ірина Миколаївна, завідувач сектору кадрової та організаційної 

роботи Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, заслужений 

діяч науки і техніки України, директор Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Кобріна Лариса Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший 

науковий співробітник відділу модифікації полімерів Інститут хімії 

високомолекулярних сполук  НАН України 

Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, завідувач 

відділу Інституту обдарованої дитини НАПН України 

Козирський Володимир Глібович, кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту 

теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України  

Колісник Сергій Віталійович, провідний інженер з комп’ютерних систем 

Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Колодний Анатолій Миколайович, доктор філософських наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки, провідний науковий співробітник Інституту 

філософії імені Г. С. Сковороди НАН України 
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Коляструк Ольга Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри культури, методики навчання та спеціальних історичних 

дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

Корякіна Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Косяк Світлана Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

суспільних наук Черкаського інституту пожежної безпеки Національного 

університету цивільного захисту України імені Героїв Чорнобиля 

Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Кушнір Людмила Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент, 

вчитель географії Комунального закладу «Розсошенська гімназія Щербанівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області» 

Кушнір Леонід Леонідович, кандидат економічних наук, доцент, науковий 

співробітник Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського 

Локтєв Вадим Михайлович, академік НАН України, заслужений діяч науки 

і техніки України, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, 

голова редакційної колегії «Великої української енциклопедії» 

Лупаренко Лілія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач 

відділу цифрової трансформації Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України 

Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Максимчук Олена Вікторівна, викладач, здобувач кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Манець Іван Григорович, кандидат технічних наук, доктор філософії, 
старший науковий співробітник, дійсний член Міжнародної академії наук екології та 

безпеки життєдіяльності 

Маслова Наталя Володимирівна, головний бухгалтер-начальник 

фінансово-економічного відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво» 

Молоткін Олександр Юрійович, молодший науковий співробітник відділу 

технічних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

 

Мудрак-Ковалів Олеся Вікторівна, кандидат філологічних наук, науковий 
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співробітник відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Онишко Леся Володимирівна, кандидат історичних наук, учений секретар 

Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – музею Революції 

Гідності 

Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор Київського медичного університету 

Опацький Ігор Юрійович, кандидат історичних наук, викладач кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Очеретяний Олександр Олександрович, завідувач сектору з питань 

національно-патріотичного виховання Національного музею історії України у Другій 

світовій війні 

Панчук Дар’я Миколаївна, бібліограф відділу природничих наук 

Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Парацій Володимир Михайлович, старший науковий співробітник 

Бережанського краєзнавчого музею (Тернопільська обл.) 

Перга Тетяна Юріївна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут 

всесвітньої історії НАН України» 

Перепелюк Ольга Масимівна, доктор філософії, викладач кафедри історії 

України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Пінчук Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України 

Полевецька Олена Василівна, інженер Інституту фізики НАН України 

Прийма Сергій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

Проців Микола Павлович, заступник директора з наукової роботи 

Бережанського краєзнавчого музею 

Рогушина Юлія Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу автоматизованих інформаційних систем 

Інституту  програмних систем НАН України 

Рудюк Олена Феліксівна, провідний економіст фінансово-економічного 

відділу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Скус Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 
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Солоіденко Галина Іванівна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського 

Стрілець Василь Васильович, доктор історичних наук, кандидат 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних 

наук Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Строкань Оксана Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

Cухіна Ірина Вячеславівна, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту спеціальної 

педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 

Тацієнко Наталія Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Тимочко Микола Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені 

В. Є. Лашкарьова НАН України 

Тищенко Андрій Олександрович, науковий співробітник відділу 

соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво» 

Ткаченко Максим Борисович, фахівець з комп’ютерної графіки відділу 

комунікативних систем, веб-дизайнер порталу «Велика українська енциклопедія» 

Тодоров Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського 

національного університету 

Торопчинова Катерина Леонідівна, науковий співробітник відділу 

технічних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» 

Троян Сергій Станіславович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного 

авіаційного університету / Жешувський університет (Республіка Польща) 

Удалова Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

сектору наукового забезпечення освітнього процесу відділу науково-методичного 

забезпечення підвищення якості освіти Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

Удод Олександр Андрійович, доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач відділу української історіографії Інституту 

історії України НАН України 

Федотова Оксана Олегівна, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, професор Київського національного університету культури і мистецтв 
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Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені 

Г. С. Сковороди НАН України 

Філімонова Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, учений секретар Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

Хільчевський Валентин Кирилович, доктор географічних наук, професор, 

професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Червак Богдан Остапович, перший заступник Голови Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України 

Черниш Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства 

Чучалін Олександр Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Шевчук Олександр Григорович, доцент кафедри математики, фізики та 

економіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Шендеровський Василь Андрійович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України 

Шліхта Ірина Василівна, кандидат історичних наук, доцент, науковий 

співробітник Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення 

Голодомору 

Ямчук Павло Миколайович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського 

національного університету садівництва 

Яценко Олег Миколайович, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу Інституту біографічних досліджень Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
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КОНТАКТИ 

 

 

Офіційний сайт Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво»: https://ev.vue.gov.ua/ 

 

Сторінка Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» у 

Facebook: https://www.facebook.com/vue.gov.ua/ 

 

Сторінка Великої української енциклопедії у Facebook: 

https://www.facebook.com/vue.ua/ 

 

Телеграм-канал енциклопедії, скануйте код нижче та приєднуйтеся: 

 

 
 

https://ev.vue.gov.ua/
https://www.facebook.com/vue.gov.ua/
https://www.facebook.com/vue.ua/

