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Київ, 7 серпня 1971 р. 

Професор кафедри зарубіжної україністики. 

Доктор політичних наук, професор. 

У 1993 р. закінчила історичний факультет Київського університету імені 

Тараса Шевченка. Упродовж 1993 – 1996 рр. навчалася в аспірантурі Інституту 

національних відносин і політології НАН України (нині – Інститут політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України), в 1996 р. захистила 

кандидатську дисертацію «Українознавство в контексті національно-

культурного відродження в Україні (1918 – 1928 рр.)». У 1996 – 2000 р. 

працювала на посаді молодшого наукового співробітника, у 2000 – 2012 р. –

наукового співробітника відділу національних меншин Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень НАН України (з 2004 р. – за сумісництвом). 

Одночасно працювала в НТУУ «Київський політехнічний інститут»: у 2000 – 

2001 р. – на посаді викладача, у 2001 – 2008 рр. – доцента кафедри історії. З 

вересня 2004 року – доцент кафедри української історії та етнополітики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2010 р. 

захистила докторську дисертацію «Еволюція ідеї національного 

самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої 

чверті ХХ століть», і в січні 2012 р. була призначена на посаду професора 

кафедри української історії та етнополітики. Нині – професор кафедри 

зарубіжної україністики. 

Сфера наукових інтересів – історія української етнополітичної думки, 

етнополітичні процеси на українських землях, вітчизняна історія початку ХХ 

ст., проблеми українознавства.  
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