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НАШІ АВТОРИ 
 

 

Бінецька Оксана Володимирівна (Черкаси) – аспірант кафедри історії України Черкаського 

державного технологічного університету. 

 

Бурім Дмитро Васильович (Київ) – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, учений секретар Інституту української археографії та джерелознавства імені 

М. С. Грушевського НАН України. 

 

Висоцька Галина Вікторівна (Миколаїв) – аспірант кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

 

Вінцковський Тарас Степанович (Одеса) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

Воронін Віктор Миколайович (Київ) – кандидат історичних наук, перший заступник 

Голови Державної архівної служби України. 

 

Дем’яненко Юрій Миколайович (Миколаїв) – викладач Миколаївського будівельного 

коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури. 

 

Діанова Наталія Миколаївна (Одеса) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

Зеркаль Микола Миколайович (Миколаїв) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

джерелознавства, історіографії історії та спеціальних історичних дисциплін Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 

Капітан Лариса Іванівна (Мукачеве, Закарпатська обл.) – кандидат історичних наук, 

доцент, декан факультету заочної форми навчання Мукачівського державного університету. 

 

Кухарчук Ольга Степанівна (Мукачеве, Закарпатська обл.) – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри суспільних дисциплін Мукачівського державного університету. 

 

Кушлакова Надія Миколаївна (Павлоград, Дніпропетровська обл.) – кандидат історичних 

наук, доцент кафедри економічної теорії Західнодонбаського інституту економіки і 

управління. 

 

Левченко Лариса Леонідівна (Миколаїв) – кандидат історичних наук, директор Державного 

архіву Миколаївської області. 

 

Лекар Анатолій Михайлович (Одеса) – аспірант кафедри історії України Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

Матвієнко Людмила Володимирівна (Миколаїв) – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 

 

Мисечко Анатолій Іванович (Одеса) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 
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Морозова Ольга Станіславівна (Київ) – кандидат історичних наук, доцент, докторант 

відділу дослідження та публікації зарубіжних джерел Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. 

 

Ніколаєв Микола Ілліч (Миколаїв) – кандидат технічних наук, дослідник використання 

математичних методів в історичній науці, член Російської асоціації антикознавців. 

 

Ніколаєнко Ольга Олександрівна (Харків) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

 

Суденко Олена В’ячеславівна (Черкаси) – аспірант кафедри історії України Черкаського 

державного технологічного університету. 

 

Татарченко Олександр Борисович (Херсон) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України та культури професійного спілкування Херсонського національного 

технічного університету. 

 

Улітова Наталія Сергіївна (Черкаси) – аспірант кафедри історії України Черкаського 

державного технологічного університету. 

 

Цецик Ярослав Петрович (Рівне) – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології, 

соціології і права Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

Чокан Катерина Петрівна (Миколаїв) – магістр історії, зав. кабінетом кафедри історії 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

 

Чорна Людмила Михайлівна (Одеса) – завідувач відділу аспірантури Одеського державного 

аграрного університету. 

 

Чорнописька Вікторія Зіновіївна (Тернопіль) – аспірант кафедри стародавньої та 

середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 

 

  


