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до протоколу №1 від 21.05.2017 

 

Список кандидатів до 

Експертної ради з підтримки проектів у сфері культурної спадщини (бібліотеки, 

музейна справа, архіви, ремесла, матеріальна та нематеріальна культурна спадщина) 

яких допущено до другого етапу конкурсу з добору експертів 

 

 

№ 

п/п 

ПІБ Інформація про кандидата 

1. Агаркова Вікторія Вікторівна 

 

Директорка Миколаївської обласної 

універсальної бібліотеки імені О. Гмирьова, 

розробниця стратегії розвитку бібліотеки, 

розробниця програми адвокаційної діяльності 

Української бібліотечної асоціації на 2017-2021 

роки, займалася координацією проектів 

бібліотеки за підтримки міжнародних донорів, 

започаткувала нові ініціативи в бібліотеці, як-

от «Бібліотечні сутінки», «Вихідний день в 

бібліотеці» 

2. Аліференко Інна Михайлівна 

 

Голова Чернігівського обласного відділення 

Української бібліотечної асоціації, член колегії 

Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій, член експертної 

ради з відбору україномовних книг при 

Міністерстві культури України, координаторка 

проекту Бібліоміст в Чернігові, координаторка 

проекту «Центр правової інформації», 

керівниця проекту "Вікно в Америку" 

3. Бардашевська Анна Іванівна 

 

Директорка комунального закладу Херсонська 

обласна бібліотека для дітей імені 

Дніпровської Чайки Херсонської обласної 

ради. Заслужена працівниця культури 

4. Баркова Ольга Валентинівна 

 

Наукова співробітниця Українського інституту 

науково-технічної експертизи та інформації. 

Наукова співробітниця Малої Академії наук. В 

минулому: викладачка курсу «Цифрова 

культурна спадщина» Академії керівних кадрів 

культури і мистецв. Членкиня європейської 

асоціації з оцифрованої культурної спадщини 

«Europeana Network Association». Голова 

оргкомітету серії міжнародних науково-

практичних заходів «Оцифроване надбання» 

(фестиваль оцифрованого контенту «Дігіталі 

Фест», літня школа цифрових компетенцій в 

Одесі. Координаторка в Україні проектів 

«Europeana Foundation» 



5. Ворончук Ірина Олексіївна 

 

Дослідниця, яка працює в МОН. Докторка 

історичних наук, керує конкурсним проектом 

НДР «Матеріальні структури українського 

повсякдення ранньомодерної доби» (2017-2019 

рр.) (Держбюджетна сума 1.900.000 грн.) 

6. Воронюк-Волошина Леся 

Олександрівна 

Голова громадської організації «Всесвітній 

день вишиванки», керівниця студії 

документальних етнографічних фільмів 

«ДеВиФільми», сценаристка та авторка ідеї 

першого повнометражного документального 

фільму про вишиті сорочки «Спадок нації», 

документального фільму про ткацтво 

«Витканий вирій» 

7. Гаврилів Ганна Мирославівна 

 

Фахівчиня з об’єктів нерухомості, що належать 

до архітектурної спадщини регіону 

(Українсько-Польська Правнича спілка «Лексія 

Консалт»). З 2016 року куратор Ініціативної 

групи з відродження Поморянського замку 

8. Герасим Леся Орестівна 

 

Заступниця директора з розвитку (Музей 

народної архітектури і побуту у Львові імені 

Климентія Шептицького). Досвід експертного 

оцінювання НКП Європейської програми 

фінансування досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020» 

9. Геращенко Олена Миколаївна 

 

Директорка Обласної наукової бібліотеки імені 

Чижевського. Членкиня багатьох рад та 

робочих груп. Має досвід проектної діяльності 

та фандрейзингу з 1995 року 

10. Граніч Наталія Василівна 

 

Директорка Волинської обласної бібліотеки 

для дітей 

11. Дзюба Наталія Йосипівна 

 

Заступниця генерального директора 

Національної бібліотеки для дітей. Має 

багаторічний бібліотечний досвід 

та досвід впровадження новітніх технологій, 

розроблення електронних систем і каталогів, 

вивчає світовий досвід з питань оцифрування 

та автоматизації бібліотечної справи 

12. Дзюбенко Наталія В’ячеславівна 

 

Завідувачка відділу прикладної музеології 

Державного природознавчого музею 

Національної академії наук України, членкиня 

Музейної ради при Міністерстві культури 

України, була учасницею наукових резиденцій 

в Європейських університетах 

13. Зубрицька Олена Анатоліївна 

 

Старша експертка Представництва Програми 

Транскордонного Співробітництва Польща-

Білорусь-Україна (сектор «Спадщина»), має 

11-річний досвід роботи у сфері міжнародної 

технічної допомоги. Володіє знаннями в 

області міжнародних та національних проектів. 

Має досвід проведення тренінгів для 

бенефіціарів для реалізації проектів 



14. Кічатий Леонід Святославович 

 

Директор Державного історико-культурного 

заповідника в м.Дубно, член Міжнародного 

центру впровадження програм ЮНЕСКО 

(Тернопільське обласне відділення). Має 

досвід впровадження культурно-

просвітницької діяльності у сфері культурної 

спадщини, проведення музеєфікації палацу 

князів Любомирських, розроблення проектних 

заявок у сфері збереження культурної 

спадщини від Посольсьва США та Посольства 

Фінляндії в Україні. Нагороджений орденом 

Володимира Великого ІІІ ступеня 

15. Ковальчук Віктор Павлович Керівник етнокультурного центру «Веснянка» 

у м. Рівне. Організатор та директор фестивалю 

«Древлянська джерела», член експертних рад 

та комісій у сфері збереження нематеріальної 

культурної спадщини управління культури і 

туризму Рівненської ОДА та управління 

культури і туризму Рівненського 

міськвиконкому 

16. Куцаєва Тамара Олександрівна Кандидатка історичних наук, заступниця 

генерального директора Національного музею 

історії України 

17. Лазоренко Віктор Іванович Заступник генерального директора 

Національного історико- культурний 

заповідника «Чигирин» 

18. Ликова Вікторія Вікторівна 

 

Фахівець з питань секторальної політики при 

Міністерстві соціальної політики України в 

рамках проекту «Association 4U», членкиня 

редакційної колегії наукових збірників, авторка 

понад 20 публікацій, учасниця етнологічних та 

археографічних експедицій, учасниця 

міжнародних шкіл у сфері історії і культури, в 

минулому - викладачка джерелознавства, 

історіографії 

19. Лукашук Валентина Сергіївна 

 

Головна спеціалістка з питань охорони 

культурної спадщини Управління культури, 

національностей, релігій та туризму 

Хмельницької ОДА, авторка проектів у сфері 

культурної спадщини 

20. Моргун Віталій Юрійович Директор Підгородненського міського будинок 

культури ім. Тараса Шевченка, брав участь в 

процесі внесення Козацьких пісень 

Дніпропетровщини до списку елементів 

нематеріальної культурної спадщини 

ЮНЕСКО, має досвід розробки соціальних 

проектів, експерт з розвитку місцевих громад, 

має досвід управління проектами 

21. Мороко Владислав Валерійович 

 

Директор Департаменту культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької ОДА, 

Заслужений працівник культури України, 



проводив інвентаризацію пам яток культури, 

оновлено список пам яток культури 

національного значення 

22. Мусієнко Наталія Борисівна 

 

Провідна наукова співробітниця відділу теорії 

та історії мистецтва Інституту проблем 

сучасного мистецтва Національної академії 

мистецтв України, членкиня Міжнародного 

журі організації European Heritage Awards, 

ініціаторка форуму «Культурна спадщина і 

культурна дипломатія», ініціаторка та 

кураторка багатьох міжнародних та 

українських проектів 

23. Осередчук Ольга Анатоліївна Доцентка кафедри теорії та історії культури, 

начальниця відділу інформаційного 

забезпечення, помічниця ректора Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка, співавторка україно-польського 

проекту щодо сканування архівних матеріалів, 

розробляла заявки в рамках проектів ЄС 

Еразмус+, співавторка проекту з реставрації 

головного корпусу Львівського національнеого 

університету як пам'ятки архітектури 

24. Олійник Тетяна Сергіївна Учасниця Міжнародної асоціації 

інтерпретаторів спадщини Interpret Europe, 

працювала в організаціях різного типу (ГО, 

донорські організації, приватні компанії, 

міжнародні урядові організації) в сферах ІТ-

технологій, культури, політики, суспільства, 

медіа-виробництва, а також у медіа всіх типів 

(ТБ, радіо, друковані й онлайн ЗМІ) 

25. Полікарпова Людмила Петрівна Заступниця генерального директора 

Національної бібліотеки для дітей 

26. Потупник Михайло Валентинович Завідувач сектору охорони культурної 

спадщини Управління культури і мистецтв 

Вінницької ОДА, учасник краєзнавчих 

експедицій, брав участь в охоронних 

археологічних дослідженнях. 

27. Попова Наталія Федорівна Заступниця директора з наукової роботи 

Херсонської обласної бібліотеки, має 30 років 

досвіду роботи в бібліотеках різного рівня, 

менеджерка програм «Бібліотека в Інтернеті», 

«Навігація в Інтернет», керівниця грантових 

проектівз питань правової освіти дітей, 

членкиня Української бібліотечної асоціації 

28. Рутковська Ольга Анатоліївна Мистецтвознавиця, культурна активістка, 

членкиня Українського національного комітету 

Міжнародної ради з питань пам'яток і 

визначних місць (ІКОМОС) 

29. Тарахан Мирослава Вікторівна Старша наукова співробітнця Національного 

музею літератури України, була кураторкою 

проектів авторських виставок (В.Лисенко, 



Ч.Айтматова), авторка виставки, присвяченій 

Андерсену, ініціаторка перевидання Російсько-

українського словника, авторка виставки 

"Література третього тисячоліття" 

30. Турбаніст Тамара Миколаївна 

 

Заступниця директора з науково-методичної 

роботи Національної бібліотеки України для 

дітей, підготовлено близько 30 методичних 

видань з питань забезпечення форм форм і 

методів бібліотечної роботи з людьми, була 

віце-президентом Української асоціації 

працівників бібліотек для дітей 

31. Філевська Тетяна В’ячеславівна Арт-менеджерка, культурна активістка, 

дослідниця творчості Казимира Малевича.  

Працювала у Фонді розвитку сучасного 

мистецтва «ЕЙДОС», у Фундації Центр 

Сучасного Мистецтва, у Фонді Платформі 

культурних ініціатив. ІЗОЛЯЦІЯ, в команді 

Мистецького Арсеналу над Освітньою та 

публічною програмою Першої Київської 

бієнале сучасного мистецтва ARSENALE 2012 

32. Френкель Ірина Володимирівна Директорка Українського центру культурних 

досліджень, радниця Міністра культури 

України, авторка проекту «Малі міста - великі 

враження», міжнародного фестивалю 

OPERAFEST TULCHYN 

33. Чуканова Світлана Олександрівна Координаторка Американської бібліотеки 

НаУКМА, старша викладачка кафедри 

психології та педагогіки НаУКМА, учасниця 

міжнародних і Всеукраїнських науково-

практичних конференцій в галузі 

бібліотекознавства. 

 

 

 


