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Читання відбудуться 9 червня 2022 року в комбінованому режимі засідання 

та онлайн-конференції за посиланням:  
https://meet.google.com/biu-bzaz-qho?authuser=0 

Початок роботи о 10-00. 

Реєстрація учасників розпочнеться о 940. 

 

Програма Читань передбачає розгляд таких проблем: 
 Зміст і форма в біографічних реконструкціях: пошук оптимальних 

алгоритмів дослідження, репрезентації, комунікації;  

 Конфігурація біографічних репрезентацій: зміна пріоритетів на тлі 

соціокультурних перетворень світу; 

 Сучасні моделі біографічних студій (біографія-реконструкція, 

біографія-інтерв’ю, біографія-фікшн, візуалізована біографія, колективна 

біографія тощо);     

 Український мемуарій та епістолярій: перепрочитання крізь оптику 

поколіннєвих, часових і соціальних комунікацій; 

 Новітні форми і методи розбудови електронних ресурсів біографічної 

інформації: світовий та вітчизняний досвід. 

 

Регламент: 
    Доповіді – до 10 хв. 

    Повідомлення – до 5 хв. 

    Виступи в обговоренні – до 5 хв. 

 

 

 

Науковий керівник 

і модератор: 

Попик Володимир Іванович, директор Інституту 

біографічних досліджень Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, доктор історичних 

наук, професор, член-кореспондент Національної 

академії наук України 

 

 

Учений секретар: 

 

 

Плющик Оксана Валентинівна, учений секретар 

Інституту біографічних досліджень, старший 

науковий співробітник відділу теорії та методики 

біобібліографії Інституту біографічних досліджень 

Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського, кандидат філологічних наук, 

доцент 

  

 

 

 

https://meet.google.com/biu-bzaz-qho?authuser=0
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Відкриття Читань 
 

Попик Володимир Іванович,  
директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент НАН України 

 

Доповіді та повідомлення 
 

Попик Володимир Іванович,  

директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент НАН України 

Реалії воєнної доби і актуальні завдання вітчизняної біографіки 

 

Голубович Інна Володимирівна, 

завідувачка кафедри філософії, факультет історії та філософії Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, докторка філософських 

наук, професорка 

«Biographical turn» у дисциплінарному ракурсі: філософія VS історія  

 

Березівська Лариса Дмитрівна,  

директорка Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського, головна наукова співробітниця відділу педагогічного 

джерелознавства та біографістики, докторка педагогічних наук, професорка, 

член-кореспондентка НАПН України 

Штрихи до біографічних портретів українських педагогів першої 

третини ХХ ст. 

 

Буряк Лариса Іванівна,  

провідна наукова співробітниця відділу теорії та методики біобібліографії 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, докторка історичних наук, професорка 

Колекція фотографій Луїзи Арнер Бойд як елемент біографічного світу 

 

Ковальчук Галина Іванівна,  

директорка Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, докторка історичних наук, професорка 

«Епістолярний монолог Ярослава Стешенка» як взірець біографічного 

дослідження та мистецтва книги 
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Любовець Надія Іванівна,  
завідувачка відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних 

досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 

кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця 

Спогади про війну в сучасному вимірі: інформаційно-комунікативний 

потенціал 

 

Бондарева Олена Євгенівна,  

головна наукова співробітниця кафедри української літератури, 

компаративістики та грінченкознавства Київського університету імені Бориса 

Грінченка, докторка філологічних наук, професорка 

Драматургічна біографіка в контексті видань сучасної драматургії 

 

Марченко Наталія Петрівна, 

старша наукова співробітниця відділу теорії та методики біобібліографії 

Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, старша наукова 

співробітниця 

Наративи «війни» в его-документах дитячих письменниць України 

(2014–2022) 

 

Шаповал Мар’яна Олександрівна,  

професорка кафедри історії української літератури, теорії літератури та 

літературної творчості Навчально-наукового інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, докторка філологічних 

наук, доцентка 

Наративна реконструкція біографії митця в сучасній українській 

драматургії 

 

Бугаєва Олена Валентинівна, 

старша наукова співробітниця відділу теорії та методики біобібліографіі 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, старша наукова 

співробітниця 

Музична символіка України на тлі війни: сучасні моделі біографічних 

студій 

 

Яценко Олег Миколайович,  

завідувач відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник 

Український національний біографічний архів: традиційна й нова 

конфігурація формування контенту біографічного матеріалу 
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Вернік Олексій Леонідович, 

старший науковий співробітник відділу формування біобібліографічних 

інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник 

Вернік Юлія Вікторівна, 

наукова співробітниця відділу формування біобібліографічних 

інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

Комарянська Тетяна Вікторівна, 

Молодша наукова співробітниця відділу формування біобібліографічних 

інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

Віртуальна наукова біографічна лабораторія в умовах війни 

 

Литвинюк Людмила Вікторівна, 

завідувачка кафедри філософії і економіки освіти Полтавської академії 

неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, кандидатка педагогічних наук 

Некролог як експрес-біографія 

 

Боронь Олександр Вікторович,  

заступник директора з наукової роботи Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України, завідувач відділу шевченкознавства, доктор 

філологічних наук, старший науковий співробітник 

Сучасні версії Шевченкового псевдобатьківства 

 

Александрова Галина Андріївна,  

провідна наукова співробітниця відділу теорії та методики біобібліографії 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, докторка філологічних наук, старша наукова 

співробітниця 

Мемуари про М. І. Стороженка і проблеми національно-культурної 

ідентичності 

 

Романов Сергій Миколайович,  

завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського 

національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), доктор 

філологічних наук, доцент 

Наукова біографія Лесі Українки: можливості реконструкції 
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Школа Валентина Миколаївна, 

професорка кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського 

державного педагогічного університету, докторка філологічних наук, 

професорка 

Мемуарна спадщина Олени Пчілки 

 

Яблонська Ольга Василівна,  

професорка кафедри української літератури Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, кандидатка філологічних наук, доцентка 

Спогади про Модеста Левицького як біографічне джерело 

 

Шалак Оксана Іванівна,  

старша наукова співробітниця відділу теорії та методики біобібліографії 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, кандидатка філологічних наук 

Листування Каленика Шейковського (1835–1903): прочитання крізь 

призму сучасності 

 

Томозов Валерій В’ячеславович,   

старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник 

Томозова Наталія Миколаївна,  

молодша наукова співробітниця відділу екранно-сценічних мистецтв та 

культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

імені М.Т. Рильського НАН України 

Спогади Федора Нірода як джерело для реконструкції біографії митця 

 

Бонь Олександр Іванович, 

доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат історичних наук, доцент 

Остап Вишня під наглядом ДПУ в 1920 роках 

 

Іваницька Світлана Григорівна,  

викладачка соціогуманітарних дисциплін педагогічного фахового коледжу 

Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії (м. Запоріжжя), 

докторка історичних наук, доцентка.  

Демченко Тамара Павлівна,  

кандидатка історичних наук, доцентка (м. Чернігів)  

Переживання радянського в мемуарно-документальній прозі Анатоля 

Галана (Калиновського): (ре)трансляція досвіду поколінь 

 

https://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0000774
https://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0000774
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Васьків Микола Степанович,  

професор кафедри журналістики і нових медіа Інституту журналістики 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, 

професор 

Віктор Женченко та його внесок в українське поетичне та класичне 

вокальне мистецтво  

Міхно Олександр Петрович,  

директор Педагогічного музею України, старший науковий співробітник 

відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Український педагог початку ХХ століття: колективна біографія за 

матеріалами некрологів у фаховій педагогічній періодиці 

 

Куцаєва Тамара Олександрівна, 

старша наукова співробітниця відділу Новітньої історії України 

Національного музею історії України, кандидатка історичних наук 

Ткачук Костянтин Олександрович, 

керівник дослідних програм Громадської організації «Культура заради 

майбутнього» 

Нове до біографії Якова Новицького: юдаїка 

 

Школа Галина Миколаївна, 

доцентка кафедри української філології та славістики Київського 

національного лінгвістичного університету, кандидатка філологічних наук, 

доцентка 

Джерельна база біографії «Трохим Зіньківський» Бориса Грінченка 

 

Карпінчук Галина Володимирівна, 

наукова співробітниця відділу шевченкознавства Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка, кандидатка філологічних наук 

Досьє шевченкознавців 1920–1930-х років 
 

Пазюра Наталка Василівна,  

молодша наукова співробітниця відділу української історіографії Інституту 

історії України НАН України 

Родинна історія Стороженків середини ХІХ - першої третини ХХ ст. у 

світлі колективної біографії 
 

Горська Наталія Олексіївна, 

редакторка Науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних 

видань Національної історичної бібліотеки України 

«Україна буде, вона мусить бути, вона сильна» (родини Шульгиних та 

Шишманових в українському відродженні) 
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Оленич Лариса Богданівна, 

завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

Тернополяни – дійсні члени філологічної секції наукового товариства 

імені Шевченка (1873–1940) 

 

Дроздовська Олеся Романівна, 

старша наукова співробітниця Науково-дослідного інституту пресознавства 

Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, 

кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця 

Реконструкція творчих біографій діячів української преси 1900–1939 рр.: 

практичний досвід 

 

Мокроусова Олена Георгіївна, 

головна фахівчиня Київського науково-методичного центру з охороні, 

реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних 

територій, кандидатка історичних наук  

Доля українських архітекторів у роки Другої світової війни: окупація, 

евакуація, фронт, еміграція 

 

Стамбол Ігор Іванович, 

старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук  

Біографічний резонанс: дані гугл-трендів про відомих українців за три 

місяці війни 

 

Філіппова Наталя Павлівна, 

наукова співробітниця відділу формування біобібліографічних 

інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка наук з соціальних 

комунікацій 

Місце Канадіани у дослідженні біобібліографії екстеріорики в умовах 

воєнного часу 

 

Плющик Оксана Валентинівна,  

старша наукова співробітниця відділу теорії та методики біобібліографії 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, кандидатка філологічних наук, доцентка 

Використання біографічних наративів у інформаційно-психологічних 

операціях під час сучасної російсько-української війни 

 



 9 

Данилюк-Терещук Тетяна Ярославівна,  

директорка Музею Лесі Українки Волинського національного університету 

імені Лесі Українки, кандидатка філологічних наук 

«Стоїк наших часів...»: Микола Ковалевський у спогадовому наративі 

родини Косачів 

 

Ольховська Людмила Василівна,  

провідна наукова співробітниця Полтавського літературно-меморіального 

музею В. Г. Короленка  

Софія Володимирівна Короленко: спадкоємиця духовної та матеріальної 

спадщини батька 

 

Головко Олеся Володимирівна,  

наукова співробітниця Полтавського літературно-меморіального музею 

В.Г. Короленка 

Полтавські сторінки життя Володимира Короленка  

 

Харчук Роксана Борисівна,  

старша наукова співробітниця відділу шевченкознавства Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, кандидатка філологічних наук 

Короткий курс українофобії: два оповідання Міхаіла Булгакова 

 

Мусіна Зейтуна Хамзяївна, 

завідувачка сектору науково-бібліографічного відділу Національної 

історичної бібліотеки України  

Литвин Ольга Володимирівна, 

методистка І-ої категорії науково-бібліографічного відділу Національної 

історичної бібліотеки України 

Джерела особового походження в інформаційних ресурсах Національної 

історичної бібліотеки України (на прикладі бази даних «Українські 

історики міжвоєнної доби (1918–1939 рр.)») 

 

Галярник Надія Романівна, 

головна бібліотекарка, хранителька Іменного фонду  

професора В.  Т. Полєка 

Гуцуляк Олег Борисович, 

учений секретар Наукової бібліотеки Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, кандидат філософських наук, доцент 

З епістолярної спадщини знаних українських бібліографів Мирослава 

Мороза (1923-2006) та Володимира Полєка (1924-1999) 
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Яблонський Максим Романович, 

старший викладач кафедри соціальних комунікацій Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, кандидат наук із соціальних 

комунікацій 

Портрет журналіста Петра Волиняка у світлі мемуарів 

 

Котлярова Тетяна Володимирівна, 

молодша наукова співробітниця відділу теорії та методики біобібліографії 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського  

«Герой мого роману»: постаті сучасних романістів на сторінках журналу 

«Слово і Час» 
 

Кропочева Наталія Миколаївна, 

молодша наукова співробітниця Державної науково-педагогічної бібліотеки 

імені В. О. Сухомлинського 

Вольфганг Ратке (1571–1635): бібліографічні та біографічні конотації до 

його портрету у вітчизняних та зарубіжних джерелах 
 

Осіння Наталія Володимирівна, 

молодша наукова співробітниця відділу механіки еластомерних конструкцій 

гірничих машин Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН 

України 

Біобібліографія у науковій спадщині вчених-геологів і гірників 

 

Дяченко Людмила Миколаївна, 

старша наукова співробітниця відділу педагогічного джерелознавства та 

біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського, кандидатка педагогічних наук 

Видання німецькою мовою другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. як 

джерельна база біографічних та історико-педагогічних досліджень  

 

Парацій Володимир М ихайлович, 

старший науковий співробітник Бережанського краєзнавчого музею 

(Тернопільська обл.) 

Воєнна мемуаристика як підґрунтя об’єктивної самопрезентації: з 

методичних схем у середовищі Українського Січового Стрілецтва 

 

Якобчук Надія Олександрівна, 

старша наукова співробітниця відділу педагогічного джерелознавства та 

біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В.О. Сухомлинського, кандидатка історичних наук 

Мемуарій як джерело дослідження біографії (на прикладі масиву 

спогадів і некрологів, присвячених В.П. Науменку) 
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Патик Вікторія Василівна,  

старша наукова співробітниця відділу теорії та методики біобібліографіі 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук 

Особові та фамільні архівні фонди ЦДІАК України і ЦДІАЛ України 
 

Левченко Валерій Валерійович,  

доцент кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін 

Одеського національного морського університету, кандидат історичних наук, 

доцент 

Фонд особового походження історика С. І.-Я. Борового як джерело 

історико-біографічних досліджень 
 

Климович Наталія Миколаївна,  

начальниця відділу використання інформації документів та комунікацій 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України 

«Комплексна система інформатизації Центрального державного архіву-

музею літератури і мистецтва України»: біографічний аспект 
 

Касян Людмила Григорівна, 

завідувачка сектору публікації документів Центрального державного 

кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного 

Репрезентація біографічного контенту на інформаційних ресурсах 

Центрального державного кінофотофоноархіву України імені 

Г. С. Пшеничного 
 

Гайда Лариса Анатоліївна, 

провідна наукова співробітниця Педагогічного музею України  

Дослідницький проєкт «Шкільне музейництво в біографіях і фактах» як 

компонент освітньо-культурологічного середовища України 
 

Блохіна Наталія Олексіївна, 

викладачка кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Реконструкція історії київського жіночого руху початку ХХ століття 

крізь наратив однієї жіночої біографії 
 

Босенко Олексій Олексійович,  

молодший науковий співробітник відділу формування біобібліографічних 

інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

Електронні ресурси української іконографії в інтернет мережі: 

інноваційні методи пошуку 


