
CТЬОПЧЕНКО (ЄРМОЛАЄВА) Елла Миколаївна (12.08.1976, м. Торез Донецької обл.) – кандидат 

історичних наук (2011 р.).  

У 1991 р. закінчила з відзнакою загальноосвітню школу № 17 м. Слов’янська. У 1991-1995 рр. навчалася 

в Артемівському педагогічному училищі Донецької області, після закінчення якого отримала диплом з 

відзнакою за спеціальністю “Вихователь та організатор музичної діяльності дітей дошкільного віку”. У 

1995-2000 рр. навчалася на історичному факультеті Маріупольського гуманітарного інституту Донецького 

державного університету, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності “Історія”, кваліфікація “Історик, 

викладач історії і новогрецької мови”.  

З 2001 р. працює у відділі пам’яток духовної культури Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. З 2008 р. переведена на 

посаду молодшого наукового співробітника, з 2013 р. працює на посаді наукового співробітника відділу 

пам’яток духовної культури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 

НАН України.  

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію “Історіографія історії німецького населення Півдня 

України (кінець ХVIII – початок XXІ ст.)”. Науковий керівник – В.І. Наулко.  

Брала участь у підготовці та проведенні Міжнародної наукової конференції “Джерела локальної історії: 

методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація” (Київ, 29-30 вересня 2009 р.) в якості члена 

Оргкомітету та секретаря секції конференції. 

З 2010 р. – член Міжнародної асоціації дослідників історії та культури російських німців (Москва, Росія). 

Сфера наукових інтересів: проблеми історіографії історії і культури етнічних спільнот Півдня України; 

етнокультурна історія населення України; історія вивчення української національної культури. 

Автор 20 наукових публікацій. 
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