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ПОДОЛЬСЬКИЙ
Анатолій Юхимович
Випускник історичного факультету (1993)
Провідний науковий співробітник
Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
Директор Українського центру вивчення
історії Голокосту
Кандидат історичних наук

Н

ародився 28 квітня 1968 р. в м. Києві. Свій трудовий шлях розпочав у 1983 р. на взуттєвій фабриці
ім. 10-річчя ЛКСМ України. У 1986 р. з відзнакою

ОЛЕКСЮК-КАЗО
ЛАРИСА МАРКІЯНІВНА
Випускниця
фізико-математичного факультету (1975)
Доцент кафедри позашкільної освіти
Інженерно-педагогічного інституту
НПУ ім. М. П. Драгоманова

Н

ародилася 5 грудня 1950 р. в м. Ковелі Волинської
області. Батько, Маркіян Кіндратович, — будівельник. Мати, Ольга Степанівна, — викладач професійнотехнічного училища. Про професію педагога Лариса
Маркіянівна мріяла з дитинства. З 1957 по 1965 р.
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закінчив СПТУ-12, здобувши середню та професійну
освіту. У 1986 р. став студентом історичного факультету Київського державного педагогічного інституту
імені О. М. Горького.
Протягом 1987–1989 рр. перебував на військовій
службі. Педагогічну діяльність розпочав у тому ж таки
1989 р. Викладав у різних навчальних закладах України
(школи, коледжі, університет) курси «Історія України»
та «Історія єврейського народу».
В 1993 р. на «відмінно» закінчив історичний факультет Київського державного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, отримавши кваліфікацію «вчитель історії та методист виховної роботи».
З 1993 р. по теперішній час працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
Національної академії наук України (з 2015 р. — на посаді
провідного наукового співробітника).
В 1996 р. вперше в Україні захистив кандидатську
дисертацію з історії Голокосту на тему «Нацистський
геноцид щодо євреїв України 1941–1944».
У березні 2002 р. став одним із засновників та
керівником Всеукраїнської громадської науково-освітньої організації — Український центр вивчення історії
Голокосту.
Сфера наукових інтересів: історія єврейського
народу, історія євреїв України ХХ століття, історія Голокосту. Автор більше ніж 70 публікацій, присвячених
питанням єврейської історії та історії Голокосту. Учасник
багатьох міжнародних конференцій і семінарів з єврейських студій в Україні та за кордоном.
навчалася у школі № 8 м. Ковеля. Після закінчення
восьмого класу вступила до педагогічного училища на
спеціальність «Початкові класи», яке закінчила з відзнакою в 1969 р. В 1970 р. вступила на фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького, після закінчення
якого в 1975 р. отримала диплом з відзнакою.
З 1977 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Розпочинала свою трудову діяльність завідувачем лабораторії опору матеріалів на факультеті загальнотехнічних
дисциплін. Одночасно проводила лабораторні заняття
з технічних дисциплін як викладач. Згодом була переведена на посаду асистента кафедри загальнотехнічних дисциплін, пізніше — старшого викладача.
У 1992 р. стала заступником декана факультету. У 2004 р. призначена на посаду доцента. З 2005
по 2008 р. була заступником директора інституту.
В 2006 р. їй присвоєно вчене звання доцента. За трудову діяльність нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», срібною і золотою медалями
Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, а також грамотами, дипломами та
іншими відзнаками цього вишу.
У 2016 р. започаткувала соціальний проект «Від
серця до серця» з метою навчити українській декоративній творчості всіх бажаючих.
Захоплення: українська народна творчість, мандрівки, книги, сучасна музика, опера.
Життєве кредо — «Будь сама собою!».

