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Редакційна колегія збірника 

 

 

Головний редактор  

Вергунов Віктор Анатолійович, 

академік Національної академії аграрних наук 

України, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, заслужений працівник сільського 

господарства України, директор Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Напрями досліджень: 

історія природознавства, історичні аспекти 

становлення та розвитку сільськогосподарської 

дослідної справи в Україні; історія освіти, науки і 

техніки. 

 

 

Заступник головного редактора 

Бородай Ірина Сергіївна,  

доктор історичних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Напрями досліджень: 

історичні аспекти становлення та розвитку 

зоотехнічної науки та освіти в Україні. 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар  

Білоцерківська Алла Сергіївна, 

кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник сектору наукової бібліографії та 

біографістики Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

 

Напрями досліджень: 

історичні аспекти становлення та розвитку 

аграрної науки, освіти та техніки в Україні, наукові 

основи інформаційно-бібліотечного забезпечення 

досліджень в аграрній сфері. 

 



 

Члени редколегії 

 

 

Валькова Ольга Олександрівна, 

доктор історичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу історіографії та джерелознавства 

Інституту історії природознавства і техніки 

ім. С.І. Вавилова Російської академії наук (Москва). 
 

Напрями досліджень: 

соціальна історія природничих наук, джерелознавство 

та історіографія історії науки, наукова біографістика, 

гендерна історія науки. 

 

 

 

 
 

 

Гаджиєв Касум Ахад огли, 

доктор історичних наук, головний науковий 

співробітник, завідувач відділу історії Карабаху 

Інституту історії Національної академії наук 

Азербайджану. 
 

Напрями досліджень: 

історія Азербайджану, історія Карабаху, давня історія 

Барди. 

 

 

Журба Михайло Анатолійович, 

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії та археології слов’ян Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

Напрями досліджень: 

проблеми аграрної історії України і світу; 

узагальнення історичного досвіду аграрних 

перетворень в Україні ЄС; внесок діячів науки, 

науково-дослідних установ у технологію 

сільськогосподарського виробництва; діяльність 

відомих вчених у різних галузях сільського 

господарства; історія освіти, науки і техніки. 



 

 

 

 

Ерве Жан-Жак, 

доктор наук (доктор габілітації), професор, 

іноземний член НААН. 

Напрями досліджень: 

питання реалізації гідравлічних проектів; 

започаткування і координування процесів 

проведення районування і реалізації нових програм 

інвентаризації якості ґрунтів. 

 

Єліна Ольга Юріївна, 

член-кореспондент Міжнародної академії історії 

науки, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, головний науковий співробітник 

Інституту історії природознавства і техніки імені 

С.І. Вавилова Російської академії наук (Москва), 

член наукової ради Європейського товариства 

історії науки. 

Напрями досліджень: 

історія сільськогосподарської науки в Російській 

імперії і Радянському Союзі, історія біохімії в 

Німеччині, історія садівництва, а також соціальні і 

політичні події в науці (науковий патронаж, війна і 

наука). 

 

 

Ілізаров Сімон Семенович, 

доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри науково-технічних і економічних 

документів та архівів факультету технотронних 

архівів Історико-архівного інституту Російського 

державного гуманітарного університету, керівник 

Інформаційно-аналітичного центру «Архів науки і 

техніки» Інституту історії природознавства і техніки 

ім. С.І. Вавилова Російської академії наук. 

напрями досліджень: 

історія вітчизняної науки і культури, історіографія, 

джерелознавство, археографія, музеологія. 



 

 

 

Кандегер Умугульсум, 

доктор історичних наук, головний науковий 

співробітник Міжнародного казахсько-турецького 

університету імені Х.А. Яссаві (Республіка 

Казахстан), співробітник Міністерства освіти 

Туреччини. 

Напрями досліджень: 

сучасна всесвітня історія, сучасна історія 

Турецької Республіки, історія турецької культури. 

 

 

 

Клапчук Сергій Миколайович, 

доктор історичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник сектору наукової 

бібліографії та біографістики Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Напрями досліджень: 

історія української та зарубіжної культури й 

етнополітології. 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Наталія Петрівна, 

доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, головний науковий співробітник 

сектору наукознавства Інституту історії аграрної 

науки, освіти та техніки Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Напрями досліджень: 

історичні аспекти становлення та розвитку 

аграрної науки, освіти і техніки в Україні; наукові 

основи світового і вітчизняного землеробства, 

рослинництва та екології; становлення і розвиток 

аграрних наукових шкіл в Україні. 



 

Коцур Анатолій Петрович, 

доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри етнології та краєзнавства Київського 

національного університету імені Т. Шевченка. 

Напрями досліджень: 

історія української державності, українська 

національна ідея ХІХ–ХХІ ст., сучасна 

вітчизняна історіографія; історія освіти, науки і 

техніки. 

 

 

 
 

 

Коцур Віктор Петрович, 

доктор історичних наук, професор, академік 

НАПН України, ректор ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». 

Напрями досліджень: 

історія України; історія освіти, науки і техніки. 

 

Коцур Надія Іванівна, 

доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри медико-біологічних дисциплін і 

валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

 

Напрями досліджень: 

формування вітчизняної гігієнічної науки у 

другій половині ХІХ – 20-х рр. ХХ ст., 

санітарно-епідеміологічна діяльність земських 

лікарів, наукових медичних товариств; 

імунопрофілактика дитячого населення; історія 

освіти, науки і техніки. 



 

 Куйбіда Віктор Віталійович, 

кандидат біологічних наук, доктор історичних 

наук, професор кафедри біології з методикою 

навчання, декан факультету фізичного 

виховання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

Напрями досліджень: 
історичні аспекти становлення та розвитку 

природничої та аграрної науки, освіти та 

техніки в Україні, народна природнича 

термінологія. 

 

 Курок Олександр Іванович, 

доктор історичних наук, професор, ректор 

Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. 

Напрями досліджень: 

педагогіка; історія освіти, науки і техніки. 

 

 

 

 

 

 
 Кучер Володимир Іванович, 

доктор історичних наук, професор, головний 

науковий співробітник сектору наукознавства 

Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН. 

Напрями досліджень: 

соціально-політична історія України 20–30-х 

років ХХ століття та Другої світової війни, 

історія освіти, науки і техніки. 



 

 Михайлюк Віталій Павлович, 

доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри всесвітньої історії та історії України 

Східноукраїнського університету імені 

Володимира Даля. 

Напрями досліджень: 

всесвітня історія; історія України; питання 

дослідження виникнення конфліктів у контексті 

історії України; історія освіти, науки і техніки. 

 

 

 

 Надь Янош, 

доктор наук, професор, іноземний член НААН, 

проректор Дебреценського університету 

(Угорщина), президент Центру агроекономічних 

наук і професор – керівник Інституту 

землекористування, техніки і розвитку 

територій. 

Напрями досліджень: 

історія аграрної науки; розвиток угорської вищої 

освіти та наукової діяльності; історія освіти, 

науки і техніки. 

 

 

 
 Падалка Сергій Семенович, 

доктор історичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу новітньої історії 

та політики Інституту історії України НАН 

України. 

Напрями досліджень: 

нова і новітня історія України, історія освіти, 

науки і техніки. 

  
  



 

Пилипчук Олег Ярославович, 

доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри екології та безпеки життєдіяльності 

Державного економіко-технологічного 

університету транспорту. 

Напрями досліджень: 

зоологія, екологія, історія освіти, науки і 

техніки. 

 

  

 

Рижук Сергій Миколайович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН, головний науковий 

співробітник сектору наукової бібліографії та 

біографістики Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Напрями досліджень: 

історія аграрної науки, історія освіти, науки і 

техніки. 

 

 

 

 

 

Рогожа Михайло Миколайович,  

доктор історичних наук, доцент, головний 

науковий співробітник сектору наукової 

бібліографії та біографістики Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки 

НААН. 

Напрями досліджень: 

історія становлення та розвитку зоологічної 

науки й освіти в Україні, зокрема, зоогеографії, 

орнітології та суміжних наук. 



 

Уткін Олександр Іванович, 

доктор історичних наук, професор, головний 

науковий співробітник сектору архівів 

Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН. 

 

Напрями досліджень: 

історія України; історія науки, освіти та 

техніки в західній українській діаспорі. 

 

 

 

 Шаравара Тамара Олексіївна, 

доктор історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри іноземних мов та українознавства 

Полтавської державної аграрної академії. 

Напрями досліджень: 

питання історії та теорії держави і права 

України, сучасне цивільне та сімейне право 

України, перебіг військових, судових, 

фінансових, освітніх, селянських реформ та 

реформ місцевого й міського самоврядування 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття в 

Російській імперії; історія аграрної науки, 

історія освіти, науки і техніки. 
  

 Шевченко Володимир Федорович, 
 

доктор історичних наук, професор, заслужений 

працівник освіти України, головний науковий 

співробітник сектору архівів Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки 

НААН. 

 

Напрями досліджень: 

історія України, її держави і права; історія 

освіти, науки і техніки; військова історія; 

історія сільського господарства України; 

історія аграрної науки. 

 



 Шелепов Володимир Васильович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу 

науково-методичної роботи та реферування 

Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН. 

Напрями досліджень: 

історія аграрної науки, історія освіти, науки і 

техніки. 

 

 

 

 
 

 

 

Шенк Гібфрід, 

доктор сільськогосподарських наук, президент 

Strategic Communication Concepts. 

Напрями досліджень: 

історія становлення та розвитку цукрової 

промисловості в Україні; економіка, політика і 

суспільство Східної Європи, маркетинг, 

управління проектами, стратегія організації, 

коучинг, зв’язки з громадськістю. 

 

 Щебетюк Наталія Борисівна, 

доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач сектору наукознавства 

Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН. 

Напрями досліджень: 

історія науки й техніки, розвиток аграрної науки 

в Україні 20–60-х рр. ХХ ст., ретроспективна 

біобібліографістика. 

 

 

 

 

 


