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Славній пам’яті історика  
НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ ЮСОВОЇ 

(21.06.1974–12.07.2008) 
Вже минув рік, як не стало нашої колеги, молодої вченої, гарної та чуйної людини й 

справжньої пасіонарної особистості –  
дорогої Наталії Юсової. 

Наша Наталя, незважаючи на свій молодий вік, дуже багато встигла за своє, на жаль, 
коротке, але надзвичайно яскраве життя. Серед її вагомого наукового доробку декілька 
ґрунтовних наукових монографій, десятки проблемних статей, в т. ч. і у поважних 
зарубіжних виданнях. Вона була активним членом редколегії нашого часопису й не тільки 
постійно друкувалася в ньому, але й домовлялася з науковою молоддю Білорусії, Литви, 
Польщі та Росії про публікацію їхніх розвідок в Україні. Саме Наталя  започаткувала 
дискусійну рубрику в «Українському історичному збірнику» та була її постійним 
дописувачем. 

Наша Наталя була активною не лише в науковому, але і в громадському житті 
Інституту. Вона першою йшла на «барикади» заради досягнення соціальної 
справедливості та суспільної гармонії. 

Наша Наталя була небайдужою до кожного і постійно переживала за своїх рідних, 
друзів, колег, а також весь час намагалася допомогти усім, хто її оточував. Вона горіла 
цим життям й догоріла мов та свічечка, віддавши нам своє життєдайне тепло. Це про тебе 
писав незабутній Василь Симоненко: 

…Так краще в тридцять повністю згоріти, 
Ніж до півсотні помаленьку тліть. 

Мир душі твоїй і Царство тобі Небесне, Наталіє. Ми пам’ятаємо... 
Дванадцятий випуск збірника присвячується пам’яті кандидата історичних наук, 

старшого наукового співробітника Інституту історії України НАН України Наталії 
Юсовій, яка передчасно пішла з цього життя. 

 
Від Інституту історії України, редколегії та ради збірника: 

Валерій Смолій, Тарас Чухліб, Станіслав Кульчицький, Андрій Блануца, Світлана Блащук, 
Олександр Реєнт, Олександр Андрощук, Віктор Даниленко, Дмитро Ващук, Генадзь 
Саганович, Борис Черкас, Степан Віднянський, Маргарита Корзо, Олександр Гуржій, 

Йоліта Серцевічене, Олександр Рубльов, Сергій Леп’явко, Георгій Касьянов, 
а також колег-друзів: 

Ярослав Ісаєвич, Віктор Пузанов, Сергій Азбєлєв, Олексій Петров,  
Дмитро Котишев, Євгенія Назарова, Владислав Назаров, Олександр Майоров,  

Андре Береловіч, Лариса Жеребцова, Марія Мандрик 




