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Балухтіна Олена Миколаївна (Запоріжжя) – здобувач кафедри історії України Запорізького 
національного університету 
 
Бурім Дмитро Васильович (Київ) – кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, вчений секретар Інституту української археографії та джерелознавства імені 
М. С. Грушевського НАН України 
 
Гайдай Ольга Михайлівна (Миколаїв) – кандидат історичних наук, доцент кафедри        
всесвітньої історії, заступник декана факультету політичних наук Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили 
 
Грищенко Катерина Станіславівна (Дніпропетровськ) – аспірант кафедри історії України 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
Дорошенко Оксана Миколаївна (Первомайськ, Миколаївська обл.) – кандидат історичних 
наук, старший викладач кафедри історії і загальних дисциплін Первомайського інституту 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
 
Івангородський Костянтин Васильович (Черкаси) – кандидат історичних наук, доцент  
кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького 
 
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 
 
Кузьменко Ірина Валентинівна (Миколаїв) – здобувач кафедри історії Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили 
 
Кухарчук Ольга Степанівна (Мукачеве, Закарпатська обл.) – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри суспільних дисциплін Мукачівського державного університету 
 
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 інституту післядипломної педагогічної освіти 
 
Литвинова Тетяна Федорівна (Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук, доцент     
кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся       
Гончара 
 
Маслак Володимир Іванович (Кременчук, Полтавська обл.) – кандидат історичних наук, 
доцент, завідувач кафедри українознавства Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського 
 
Матвієнко Людмила Володимирівна (Миколаїв) – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова 
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Нагрибельний Ярослав Анатолійович (Миколаїв) – аспірант кафедри міжнародних       
відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили 
 
Нікілєв Олександр Федорович (Дніпропетровськ) – доктор історичних наук, доцент,      
професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара 
 
Петровська Юлія Михайлівна (Чернігів) – кандидат історичних наук, доцент кафедри   
правових дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету імені 
Т. Г. Шевченка 
 
Посунько Ольга Миколаївна (Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук, доцент      
кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся       
Гончара 
 
Присяжнюк Юрій Петрович (Черкаси) – доктор історичних наук, професор кафедри історії 
та етнології України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
 
Рахно Олександр Якович (Чернігів) – кандидат історичних наук, доцент, виконуючий 
обов’язки завідувача кафедри історії та археології України, заступник директора з навчальної 
роботи Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка 
 
Руснак Олександр Валерійович (Чернівці) – кандидат історичних наук, асистент кафедри 
історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
 
Синявська Лариса Іванівна (Черкаси) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
та етнології України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
 
Цецик Ярослав Петрович (Рівне) – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології, 
соціології і права Національного університету водного господарства та природокористування 
 
Шманько Олег Володимирович (Чернівці) – кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри історії, політології і державного управління Буковинського державного фінансово-
економічного університету 
 
Шпак Юлія Геннадіївна (Запоріжжя) – здобувач кафедри історії України Запорізького   
національного університету 
 
Якиминська Любов Вікторівна (Первомайськ, Миколаївська обл.) – кандидат історичних 
наук, доцент кафедри історії і загальних дисциплін Первомайського інституту Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 
 


