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Діана Алєксєєва-Процюк – науковий співробітник Національної академії
внутрішніх справ України. Досліджує історико-правові аспекти перебування
іноземних віськовополонених на території СРСР під час Другої світової
війни та в повоєнний період.
Наталія Барановська – кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Інституту історії України НАН України. Сфера наукових
інтересів – новітня історія України.
Валентина Бездрабко – кандидат історичних наук, доцент, декан
факультету державного управління Київського національного університету культури і мистецтв. Сфера наукових інтересів – історіографія, джерелознавство, документознавство, архівістика.
Олександр Безручко – аспірант Київського національного університету
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Досліджує історію
кіномистецтва в Україні.
Тетяна Гернович – аспірантка історичного факультету Білоруського
державного університету. Коло наукових інтересів – архівне джерелознавство, архівознавство.
Любов Гісцова – старший науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
Сфера наукових зацікавлень: історія Запорозької Січі; родові архіви; історія
архівної справи.
Валерій Горовий – кандидат філософських наук, заступник директора
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, керівник Служби
інформаційного-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ.
Досліджує питання інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек, архівів
та інформаційно-аналітичних центрів.
Анжела Іщук – начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДАГО України. Досліджує історію сучасних політичних
партій України.
Микола Крячок – архівіст, Заслужений працівник культури України.
Коло наукових інтересів – історія розвитку вітчизняної культури в XIX–
XX ст., особові фонди її діячів.
Олег Купчинський – кандидат філологічних наук, Голова Наукового
товариства імені Шевченка. Сфера наукових інтересів – дипломатика і
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текстологія середньовічного українського акта, історія архівної справи,
історична географія України, джерелознавство.
Тетяна Литвинова – докторант історичного факультету, доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету.
Коло наукових інтересів – суспільна думка України другої половини
XVIII – першої половини XIX ст., історія еліти Лівобережної України того
ж періоду.
Дмитро Мєшков – доктор, науковий співробітник університету ім. Гейнріха Гейне (м. Дюссельдорф, ФРН), відповідальний секретар редакції
енциклопедії “Примусові переселення, депортації та “етнічні чистки” в
Європі у 20 ст.”. Наукові інтереси – історія німців в Україні, доля культурних цінностей під час Другої світової війни, охорона здоров’я та медицина
на Півдні України напередодні Першої світової війни, історія примусових
переселень у Центральній та Східній Європі.
Георгій Папакін – доктор історичних наук, начальник управління
інформації та міжнародного співробітництва, член колегії Держкомархіву
України. Сфера наукових інтересів: українські визвольні змагання XX ст.;
історія архівної справи.
Володимир Рудюк – аспірант Інституту державного управління та
інформації Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України. Сфера наукових інтересів – електронна документно-інформаційна діяльність.
Тетяна Себта – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Наукові інтереси – Україна в Другій світовій війні:
Рейхскомісаріат України – політика та практика нацистів у галузі культури,
доля українських культурних цінностей.
Тетяна Слюдикова – історик-архівіст з багаторічним стажем. Колишня працівниця ЦДІАК України. Досліджує питання археографії, джерелознавства XIX ст., життя та діяльність видатних культурних і громадських
діячів України.
Інна Старовойтенко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України. Коло наукових інтересів – епістолярій
громадсько-політичних діячів України початку XX ст.
Вікторія Ткаченко – аспірантка історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Досліджує питання
становлення та розвитку української кінематографії (1922–1930 рр.).
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Людмила Чорна – молодший науковий співробітник Канівського природного заповідника Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, здобувач кафедри новітньої історії України КНУ. Сфера наукових
зацікавлень – історія створення та становлення природних заповідників у
20–30-х рр. ХХ ст.
Вікторія Яременко – аспірантка кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Досліджує питання функціонування преси України в період
окупації.

