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Бушин Микола Іванович (Черкаси) – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 

України Черкаського державного технологічного університету. 
 
Водотика Сергій Григорович (Херсон) − доктор історичних наук, професор кафедри державно-

правових дисциплін Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету вну-
трішніх справ. 

 
Гаврилюк (Синюта) Христина Олександрівна (Львів) – головний спеціаліст управління у справах 

сім’ ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації. 
 
Гаврилюк Олександр Никифорович (Луцьк) – кандидат історичних наук, доцент, докторант кафед-

ри новітньої історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки. 
 
Гаврилюк Світлана Віталіївна (Луцьк) – доктор історичних наук, професор, проректор з навчальної 

роботи, завідувач кафедри документознавства і музейної справи Волинського національного університе-
ту імені Лесі Українки. 

 
Гедьо Анна Володимирівна (Донецьк) – доктор історичних наук, професор кафедри історіографії, 

джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету. 
 
Герасименко Микола Володимирович (Херсон) – старший викладач кафедри філософії, історії та 

українознавства Херсонського державного аграрного університету. 
 
Готра Олена Броніславівна (Ірпінь, Київська обл.) – кандидат історичних наук, доцент кафедри фі-

лософії та політології, заступник декана з наукової роботи факультету фінансів та банківської справи 
Національного університету Державної Податкової Служби України. 

 
Іваненко Валентин Васильович (Дніпропетровськ) – доктор історичних наук, професор, проректор 

з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, завідувач кафедри росій-
ської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, заслужений діяч нау-
ки і техніки України. 

 
Кавун Максим Едуардович (Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук, доцент кафедри росій-

ської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 
 
Калакура Олег Ярославович (Київ) – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник 

відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса 
НАН України. 

 
Каліновський Володимир Віталійович (Київ) – аспірант Центру пам’яткознавства НАН України та 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. 
 
Капустян Ганна Тимофіївна (Кременчук, Полтавська обл.) – доктор історичних наук, професор ка-

федри теорії, історії держави та права Кременчуцького державного університету імені Михайла Остро-
градського. 

 
Киридон Алла Миколаївна (Київ) – доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відно-

син Київського славістичного університету. 
 
Кононенко Василь Петрович (Київ) – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту 

історії України НАН України. 
 
Константінова Вікторія Миколаївна (Запоріжжя) – кандидат історичних наук, доцент, докторант 

кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національно-
го університету. 

 
Литвинова Тетяна Федорівна (Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук, доцент кафедри істо-
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Молочко Євгенія Валентинівна (Київ) – аспірантка Центру пам’яткознавства НАН України та 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. 

 
Перехрест Ірина В’ячеславівна (Черкаси) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Укра-

їни Черкаського державного технологічного університету. 
 
Присяжнюк Юрій Петрович (Черкаси) – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії 

та етнології України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 
 
Руда Оксана Василівна (Львів) – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник 

Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича 
НАН України. 

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

правових дисциплін Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету вну-
трішніх справ. 

 
Савочка Антон Миколайович (Сімферополь) – аспірант кафедри історії України та допоміжних іс-

торичних дисциплін Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 
Сінкевич Євген Григорович (Миколаїв) – кандидат історичних наук, доцент, 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. 

 
Троян Сергій Станіславович (Рівне) – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжна-

родних відносин і країнознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного 
університету. 

 
Цимбалюк Іван Лук’янович (Луцьк) – старший викладач кафедри країнознавства і міжнародних 

відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки. 
 
Черемісін Олександр Вікторович (Запоріжжя) – кандидат історичних наук, докторант кафедри істо-

рії України Запорізького національного університету. 
 
Чубіна Тетяна Дмитрівна (Черкаси) – доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних та 

соціальних наук Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України. 
 
Шаповал Лариса Іванівна (Полтава) – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії 

України Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
 
Шаповал Юрій Іванович (Київ) – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу етнополіто-

логії, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені 
І. Ф. Кураса НАН України. 

 




