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НАШІ АВТОРИ 
 

 

Богун Лариса Володимирівна (Черкаси) – фахівець режимно-секретного сектору Академії 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України. 

 

Водотика Сергій Григорович (Херсон) − доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету. 

 

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

кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили. 

 

Готра Олена Броніславівна (Ірпінь, Київська обл.) – кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри філософії та політології Національного університету державної податкової 

служби України. 

 

Карпюк Яна Ігорівна (Миколаїв) – магістрант факультету політичних наук Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. 

 

Коваль Михайло Володимирович (Київ) – кандидат історичних наук, виконувач обов’язки 

Міністра оборони України. 

 

Козирев Олег Сергійович (Миколаїв) – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

політології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 

Копилова Анастасія В’ячеславівна (Миколаїв) – студентка факультету політичних наук 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

 

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. 

 

Малишев Олександр Володимирович (Харків) – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри політології та історії Національного аерокосмічного університету імені 

М. Є. Жуковського (ХАІ). 

 

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. 

 

Парначова Наталія Володимирівна (Черкаси) – Черкаський державний технологічний 

університет. 
 

Різник Юлія Миколаївна (Черкаси) – аспірант кафедри історії та етнології України 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Савенок Людмила Андріївна (Херсон) – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та методики викладання соціально-економічних дисциплін Херсонської академії 

неперервної освіти. 
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Савчук Варфоломій Степанович (Дніпропетровськ) – доктор історичних наук, професор, 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, академік АН вищої 

освіти України, заслужений працівник освіти України. 

 

Силка Оксана Захарівна (Черкаси) – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

всесвітньої історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Синявська Лариса Іванівна (Черкаси) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

та етнології України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

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

 

Тарасова Марина Борисівна (Херсон) – журналіст, член Національної спілки журналістів 

України, Національної спілки краєзнавців України. 

 

Темiрова Надія Романівна (Донецьк) – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії 

Донецького національного університету. 

 

Товстоляк Надія Миколаївна (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) – кандидат історичних 

наук, доцент, доцент кафедри історії України Криворізького національного університету. 

 

Тригуб Олександр Олександрович (Чернігів) – молодший науковий співробітник відділу 

музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного 

заповідника «Чернігів стародавній». 

 

Хитровська Юлія Валентинівна (Київ) – доктор історичних наук, доцент кафедри історії 

Національного технічного університету України «КПІ». 

 

Хмель Анастасія Олександрівна (Миколаїв) – кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. 

 

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

суспільних дисциплін Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

 

Чорна Людмила Михайлівна (Одеса) – аспірант кафедри історії України Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

Чубіна Тетяна Дмитрівна (Черкаси) – доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри іноземних мов та гуманітарних наук Академії пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля МНС України. 

 

Шугальова Інна Михайлівна (Запоріжжя) – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії України Запорізького національного університету. 

 

Ярошенко Сергій Олександрович (Миколаїв) – магістрант факультету політичних наук 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили.  


