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НАШІ АВТОРИ 
 

 

Балухтіна Олена Миколаївна (Запоріжжя) – здобувач кафедри історії України Запорізького 

національного університету. 

 

Банті Ріна (Київ) – здобувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, координатор програми Хефциба 

Міністерства освіти Ізраїлю. 

 

Бевзюк Євген Володимирович (Ужгород) – кандидат історичних наук, професор кафедри 

міжнародного бізнесу та світової політики, декан факультету міжнародного бізнесу та 

міжнародного права Закарпатського державного університету. 

 

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

співробітник, вчений секретар Інституту української археографії та джерелознавства імені 

М. С. Грушевського НАН України. 

 

Ветушинська Юлія В’ячеславівна (Миколаїв) – студентка факультету політичних наук 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

 

Вовчук Людмила Анатоліївна (Миколаїв) – аспірант кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

 

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

всесвітньої історії, заступник декана факультету політичних наук Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. 

 

Дацюк Тетяна Кузьмівна (Кривий Ріг) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України, філософії та політології Криворізького національного університету. 

 

Задерейчук Алла Анатоліївна (Сімферополь) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

Задерейчук Іван Панасович (Сімферополь) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Кримського економіко-

правового інституту Міжнародного гуманітарного університету. 

 

Камінська Олена Анатоліївна (Херсон) – кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії 

держави і права, філософії і гуманітарних дисциплін Міжнародного університету бізнесу і 

права. 

 

Капітан Лариса Іванівна (Мукачеве) – кандидат історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри суспільних дисциплін Мукачівського державного університету. 

 

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. 

 

Кухарчук Ольга Степанівна (Мукачеве) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

суспільних дисциплін Мукачівського державного університету. 
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Лехан Лариса Борисівна (Кривий Ріг) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України, філософії та політології Криворізького національного університету. 

 

Мацюта Павло Андрійович (Миколаїв) – аспірант кафедри нової та новітньої історії 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 

Морозова Ольга Станіславівна (Миколаїв) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

 

Орленко Олена Михайлівна (Харків) – аспірант кафедри історії Росії Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Рогатін Володимир Миколайович (Миколаїв) – аспірант кафедри історії Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. 

 

Священко Зінаїда Василівна (Умань) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та правознавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 

Сінкевич Євген Григорович (Миколаїв) – доктор історичних наук, професор кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, голова Південного осередку Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. 

 

Скляр Володимир Миколайович (Харків) – доктор історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 

 

Смолінський Александер (Торунь, Польща) – доктор історичних наук (dr hab.), професор 

Інституту історії та архівознавства Університету імені Миколая Коперніка в Торуні. 

 

Сокирська Влада Володимирівна (Умань) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та правознавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 

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

завідувач кафедри методології історії та історіографії Академії імені Яна Длугоша в 

Ченстохові. 

 

Тверитникова Олена Євгенівна (Харків) – кандидат історичних наук, доцент, заступник 

декана факультету автоматики та приладобудування Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

 

Філіпенко Лариса Володимирівна (Харків) – аспірант кафедри історії Росії Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Худолей Оксана Сергіївна (Черкаси) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Черкаського державного технологічного університету. 
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ДО УВАГИ АВТОРІВ МАТЕРІАЛІВ, ПОДАНИХ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

«ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ. НАУКОВІ СТУДІЇ» 

 

Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською, російською, 

польською або англійською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія. 

Обсяг: стаття – 0,5 авт. арк. або 1 авт. арк. (12 або 24 с.), публікація документів/матеріалів – 

1 авт. арк. (до 24 с.), повідомлення, рецензія, інформація про наукову діяльність – 0,25 авт. арк. (до 

6 с.). 

У редколегію збірника треба подати: 
1) роздрукований текст статті (1 примірник із підписом автора): 

– формат А-4, всі поля – 20 мм, абзац – 1,25 мм по лінійці, гарнітура – Times (анотації – 

курсивом), відстань між рядками – 1,5 (анотації, список використаних джерел – 1,0), кегль – 

14 (анотації, список – 12); 

– не використовувати переносів та нумерацію сторінок; сторінки роздрукованого тексту 

нумерувати від руки; 

– дробові числа подавати через кому (напр. 0,15); 

– таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву; подаватися в тексті, підписи 

виділяти; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт; 

– список використаних джерел та літератури оформляти за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», вказуючи обов’язкові елементи 

(факультативні за потреби), скорочення слів і словосполучень – за ДСТУ 3582-97; 

– посилання в тексті подавати у квадратних дужках: наприклад, на джерело в цілому [1], на 

джерело та сторінку [1, с. 3], на архівне джерело та аркуш справи [1, арк. 3-4 зв.], на декілька 

джерел [1, с. 3; 7, с. 9-10] тощо; 

2) електронну копію статті (на CD): 

– у текстовому редакторі MS Word for Windows, файл у форматі DOC або RTF; для ілюстрацій – 

формат JPG, роздільна здатність – 300 dpi; 

3) рекомендацію наукового керівника (для аспірантів), одну рецензію від фахівця з науковим 

ступенем; 

4) відомості про автора (на окремому аркуші до тексту статті та окремим файлом на CD): 

1. Прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (повністю), посада; 

адреса для листування; електронна пошта; контактний телефон. 

2. Ім’я та прізвище автора, назва статті російською і англійською мовами. 

 

Структура статті: 
1. УДК; ініціали та прізвище автора. 

2. Назва статті. 

3. Анотація (резюме) українською мовою (400-500 знаків – проблематика статті, її наукова 

новизна та ін. особливості пошуково-комунікаційного призначення). 

4. Ключові слова українською мовою (до 10 слів). 

5. Постановка наукової проблеми та її значення. 

6. Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. 

7. Формулювання завдання дослідження. 

8. Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

9. Висновки і перспективи подальших досліджень. 

10. Список використаних джерел та літератури, примітки, джерела ілюстративного матеріалу. 

11. Переклад російською та англійською мовами анотації та ключових слів. 

 

Статті, які прийняті до друку, обов’язково рецензуються, прізвища рецензентів зазначаються 

у вихідних відомостях видання. 

 

Автор (співавтори) отримує одне число журналу, в якому опубліковано статтю. 

 

Періодичність видання збірника – двічі на рік. 

 

З питань публікації звертатися до заступника головного редактора:   evgen_sinkevych@gmail.com

 

mailto:evgen_sinkevych@gmail.com
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