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НАШІ АВТОРИ 
 

 

Арабаджи Світлана Сергіївна (Маріуполь, Донецька обл.) – кандидат історичних наук, 

асистент кафедри Маріупольського державного університету 

 

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

Голови Державної архівної служби України 

 

Гайдай Ольга Михайлівна (Миколаїв) – кандидат історичних наук, доцент, докторант 

кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили 

 

Гоцуляк Віктор Володимирович (Черкаси) – доктор історичних наук, професор кафедри 

архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького 

 

Зелінський Максим Вікторович (Миколаїв) – аспірант кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

 

Ковальська Барбара (Радомсько, Польща) – кандидат гуманітарних наук (dr), викладач 

Католицького ліцею в Радомську 

 

Конюхов Сергій Вадимович (Львів) – аспірант кафедри історії України та етнокомунікації 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Котляр Юрій Вадимович (Миколаїв) – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили, голова 

Миколаївського відділення Інституту історії України НАН України 

 

Кудінов Юрій Миколайович (Вінниця) – кандидат історичних наук, викладач кафедри 

філософії та суспільних наук Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова 

 

Кучеренко Алла Алимівна (Херсон) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України та методики викладання Херсонського державного університету 

 

Лаврут Ольга Олександрівна (Донецьк) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

виховання і розвитку особистості Донецького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Лазуренко Валентин Миколайович (Черкаси) – доктор історичних наук, професор кафедри 

історії України, помічник ректора з гуманітарної освіти та виховання Черкаського 

державного технологічного університету. Почесний працівник туризму України 

 

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

архіву Миколаївської області 

 

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 
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Нікілєв Олександр Федорович (Дніпропетровськ) – доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені 

Олеся Гончара 

 

Нікітенко Сергій Валерійович (Херсон) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних дисциплін Херсонської філії Європейського університету 

 

Прокоп Юлія Віталіївна (Одеса) – старший викладач кафедри інформаційних технологій 

Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова 

 

Райківський Ігор Ярославович (Івано-Франківськ) – кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

 

Романець Наталя Радомирівна (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) – кандидат історичних 

наук, доцент кафедри історії України Криворізького національного університету 

 

Свинаренко Наталія Олександрівна (Харків) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства та мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного 

економічного університету 

 

Срогош Тадеуш (Ченстохова, Польща) – доктор історичних наук (dr hab.), професор, 

завідувач кафедри методології історії та історіографії Академії імені Яна Длугоша в 

Ченстохові 

 

Стопчак Микола Володимирович (Вінниця) – доктор історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри філософії та економічної теорії Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського торговельно-економічного університету 

 

Тимів Іван Миколайович (Івано-Франківськ) – здобувач кафедри історіографії, 

джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Ткачук Анна Іллівна (Херсон) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та права 

Херсонського державного аграрного університету 

 

Шабашов Андрій Васильович (Одеса) – кандидат історичних наук, доцент, професор 

кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова 

 
  


