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 Бабушко Світлана Ростиславівна – доцент кафедри іноземних мов 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, 

доктор філологічних наук. 

 Бонь Олександр Іванович – доцент кафедри історії України Київського 

університету імені Бориса Грінченка, голова осередку КМО НСКУ, 

кандидат історичних наук. 

 Вакулишин Сергій Миколайович – методист Центру позашкільної роботи 

Святошинського району м. Києва, голова Святошинського районного 

осередку КМО НСКУ. 

 Гончаров Олександр Петрович – доцент кафедри етнології та 

краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, член президії правління НСКУ, голова правління Київської 

міської організації НСКУ, кандидат історичних наук. 

 Гримич Марина Віллівна – завідувач відділу міжнародного менеджменту 

українознавства Науково-дослідного інституту українознавства МОН 

України, доктор історичних наук. 

 Дмитрук Володимир Іванович – старший науковий співробітник 

Інституту історії України НАН України, член президії правління НСКУ, 

відповідальний секретар НСКУ, кандидат історичних наук. 

 Дмитренко Микола Костянтинович – завідувач відділу фольклористики 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 

М.Т. Рильського НАН України, доктор філологічних наук, професор. 

 Іваницька Лілія Василівна – доцент кафедри української історії та 

етнополітики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат історичних наук. 

 Катаргіна Тетяна Іванівна – старший науковий співробітник Інституту 

історії України НАН України, кандидат історичних наук. 

 Киркевич Віктор Геннадійович, краєзнавець, заслужений працівник 

культури України. 

 Кручек Олександр Алікович – завідувач відділу науки та аспірантури 

Київського університету туризму, економіки і права, голова осередку 

КМО НСКУ, кандидат історичних наук, доцент. 

 Маньковська Руслана Вікторівна – старший науковий співробітник 

Інституту історії України НАН України, член президії правління НСКУ, 

перший заступник голови НСКУ, кандидат історичних наук, доцент. 

 Новохатський Костянтин Євгенович – заступник голови Державного 

комітету архівів України, заслужений працівник культури України. 

 Патриляк Іван Казимирович – декан історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних 

наук. 



 Попович Сергій Іванович – завідувач кафедри туризму Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, кандидат історичних 

наук. 

 Реєнт Олександр Петрович – голова Національної спілки краєзнавців 

України, заступник директора Інституту історії України НАН України, 

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор. 

 Руденко Леонід Григорович – директор Інституту географії НАН 

України, академік НАН України, доктор географічних наук, професор. 

 Самойленко Любов Григорівна – завідувач Археологічного музею 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 Сацький Павло Вікторович – доцент кафедри політичної історії 

Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана, голова осередку КМО НСКУ, кандидат історичних наук. 

 Семенюк Володимир Євгенійович – завідувач краєзнавчого відділу 

Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання, голова осередку КМО НСКУ. 

 Смілянець Світлана Іванівна – заступник генерального директора з 

наукової роботи Національної історичної бібліотеки України. 

 Соболєва Олена Володимирівна – старший науковий співробітник відділу 

культурологічних досліджень Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України, відповідальний секретар КМО НСКУ, 

кандидат історичних наук. 

 Терес Наталія Володимирівна – доцент кафедри етнології та краєзнавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

заступник голови правління КМО НСКУ, член комісії з найменувань при 

Київському міському голові, голова Голосіївського районного осередку 

КМО НСКУ, кандидат історичних наук. 

 Томазов Валерій В’ячеславович – завідувач сектору генеалогічних і 

геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України, 

кандидат історичних наук. 

 Третяк Кирило Олегович – керівник Управління забезпечення 

міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України, 

києвознавець, кандидат історичних наук, доцент. 

 Устименко Василь Євдокимович – краєзнавець, лауреат Премії імені 

Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України. 


