
Наукові праці історичного факультету  
Запорізького національного університету, 2017, вип. 48 

 314 

 

 

Наші автори 

БАРСУК Олена Євгенівна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії і 
методики викладання історії Мозирського 
державного педагогічного університету 
імені І.П. Шамякіна, докторант історичного 
факультету Білоруського державного 
університету, elena.moz1577@gmail.com 

БІЛАЙ Юрій Вікторович, аспірант кафедри 
історії та філософії Бердянського 
державного педагогічного університету, 
byv-greek@ukr.net  

БІЛОБРОВЕЦЬ Ольга Матвіївна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії 
України Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 
bilobrovets@gmail.com  

БУГЛАЙ Наталя Михайлівна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії та 
археології Навчально-наукового інституту 
історії, політології та права Миколаївського 
національного університету імені  
В.О. Сухомлинського, buglay@ukr.net 

ВІЛЬЧИНСЬКА Наталія Петрівна, 
аспірантка кафедри новітньої історії 
України імені М. Грушевського Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка, Vilchynska.n@gmail.com 

ВОЙТОВИЧ Надія Миколаївна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії 
України та економічної теорії Львівського 
національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені 
С.З. Гжицького, wojtovych@ukr.net 

ГАВРИЛЮК Олександр Никифорович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри 
нової та новітньої історії України 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, 
romir1991@yandex.ua 

ГОНЧАРЕНКО Анатолій Володимирович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності та євроінтеграції Сумського 
національного аграрного університету, 
anatoliygoncharenko@rambler.ru 

ГРИМАК Олег Ярославович, кандидат 
економічних наук, доцент кафедри історії 
України та економічної теорії Львівського 
національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені 
С.З. Гжицького, grumo@i.ua 

ГРУШЕВА Тетяна Вікторівна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри новітньої 
історії України Запорізького національного 
університету, grushevaznu@ukr.net 

ДЗИНГЛЮК Оксана Сергіївна, старший 
викладач Одеського національного 
морського університету, sananehcaeva@ 
mail.ru 

ДИМИДЮК Дмитро Андрійович, 
магістрант кафедри історії середніх віків та 
візантиністики Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
dymydyuk_da@ukr.net 

ДОЦЕНКО Віктор Олегович, доктор 
історичних наук, доцент, професор кафедри 
теорії права та держави Університету 
державної фіскальної служби України, 
dozenkov@ukr.net 

ЗІНЧЕНКО Арсен Леонідович, доктор 
історичних наук, професор, провідний 
науковий співробітник Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України, 
arsen@zinchenko.eu 

ІВАЩЕНКО Максим Миколайович, 
аспірант кафедри історії та культури 
України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди», ivaschenko91@ 
gmail.com 

ІГНАТУША Григорій Олександрович, 
аспірант кафедри новітньої історії України 
Запорізького національного університету, 
ignatusha1@yandex.ua 



Наукові праці історичного факультету  
Запорізького національного університету, 2017, вип. 48 

 315 

КАЗАКЕВИЧ Ольга Михайлівна, кандидат 
історичних наук, доцент, докторант 
кафедри історії та етнополітики 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, o.kazakevich@ 
gmail.com 

КАСЬЯНОВА Наталія Миколаївна, 
кандидат історичних наук, докторант 
кафедри історії та філософії історії 
факультету філософської освіти і науки 
Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова, n.kasyanova@inbox.ru 

КОЛІН Анжела Іванівна, PhD з історії 
(Румунія), старший науковий співробітник 
Інституту історії АН Молдови (Кишинів), 
angelacolin69@yahoo.com 

КОТЛЯРОВ Петро Миколайович, кандидат 
історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
історії мистецтв Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
pkotl122@yandex.ua 

КОЦЮК Володимир Дмитрович, кандидат 
історичних наук, декан денної форми 
навчання Хмельницького інституту МАУП, 
tala_tala_oo@mail.ru 

КЯЗИМОВА Галина Хадирівна, кандидат 
історичних наук, доцент Одеського 
національного морського університету, 
sineva2009@gmail.com 

ЛЕВЧУК Олена Віталіївна, аспірантка 
кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки історичного 
факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
olenka27269@ukr.net 

ЛОЖЕШНИК Олександр Сергійович, 
студент 3 курсу історичного факультету 
Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова, alisalo89@meta.ua  

ЛЮБИЧ Олександр Анатолійович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри 
гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін Академії державної 
пенітенціарної служби, lubich.sasha@ukr.net 

МАКАРЕЦЬ Світлана Володимирівна, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри 
філософії, історії та педагогіки Полтавської 
державної аграрної академії, sveta-
makaretc@rambler.ru 

МАЛАЩУК Оксана Степанівна, кандидат 
економічних наук, доцент, перший 
проректор Одеського державного аграрного 
університету, докторант Національної 
сільськогосподарської бібліотеки НААН 
України, malashcuk@yandex.ua 

МАСЛАК Володимир Іванович, доктор 
історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
українознавства Кременчуцького 
національного університету імені Михайла 
Остроградського, v.i.maslak.63@yandex.ua 

МАТУХНО Юлія Олександрівна, аспірантка 
кафедри східноєвропейської історії 
Дніпровського національного університет 
імені Олеся Гончара, jmatukhn@ukr.net 

МИХАЙЛЮК Марина Володимирівна, 
кандидат історичних наук, докторант 
Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України, m.mykhayluk77@ukr.net  

МІЛЮТІН Сергій Юрійович, аспірант 
кафедри всесвітньої історії 
Кіровоградського державного 
педагогічного університету ім. 
В. Винниченка, serhio.miljutin@rambler.ru 

МІРОНОВА Ірина Сергіївна, доктор 
історичних наук, доцент, професор кафедри 
історії Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили, ya.Irina-
m7@yandex.ua 

МОЧКІН Сергій Анатолійович, аспірант 
кафедри документознавства і музейної 
справи Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, 
mochkin@ukr.net 

НЕФЬОДОВ Дмитро Валерійович, 
кандидат історичних наук, докторант 
кафедри історії України навчально-
наукового інституту історії, політології та 
права Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського, 
dmitr-nefyodov2@yandex.ru 

НІКІТЕНКО Анастасія Ігорівна, кандидат 
історичних наук, старший викладач 
кафедри гуманітарних наук ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України», dneprjanka@yandex.ua 

ОЛІЙНИК Микола Петрович, доктор 
історичних наук, доцент, професор кафедри 
міжнародної інформації та країнознавства 
Хмельницького національного 
університету, mpoliynyk@ ukr.net 

mailto:angelacolin69@yahoo.com


Наукові праці історичного факультету  
Запорізького національного університету, 2017, вип. 48 

 316 

ПЕЧОРІН Олександр Миколайович, 
полковник, начальник науково-дослідної 
лабораторії кафедри високомобільних 
десантних військ і сил спеціальних операцій 
Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського  
(м. Київ), desant27@i.ua 

ПОПОВ Вячеслав Жанович, доктор 
історичних наук, професор, завідувач 
кафедри філології та українознавства МАУП 
(м. Київ), zhanovich@bk.ru 

ПОТАПОВА Олена Богданівна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри права та 
міжнародних відносин Сумського 
державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, bogdan_sumy2007@ 
ukr.net 

РОГОЖА Марія Миколаївна, кандидат 
історичних наук, доцент Уманського 
державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, krasnostavka@mail.ru 

РОМАНЧЕНКО Віталій Вікторович, 
аспірант кафедри історії України 
Бердянського державного педагогічного 
університету, romanchenko77@ukr.net 

СКОРОХОД Ольга Володимирівна, 
аспірантка кафедри суспільних наук, 
інформаційної та архівної справи 
Центральноукраїнського національного 
технічного університету, olhaskorohod@ 
gmail.com 

СЛОБОДЯНЮК Микола Анатолійович, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри 
українознавства Дніпропетровського 
національного університету залізничного 
транспорту, nikslobo@gmail.com 

СМЕРЕКА Богдан Володимирович, 
кандидат історичних наук, науковий 
співробітник Львівського відділення 
Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН 
України, smereka.bohdan@yahoo.com 

СТЕЛЬНИКОВИЧ Сергій Володимирович, 
доктор історичних наук, доцент кафедри 
історії України Житомирського державного 
університету ім. І. Франка, stel-s@ukr.net 

СТИКАЛІН Олександр Сергійович, 
кандидат історичних наук, провідний 
науковий співробітник Інституту 
слов'янознавства РАН, zhurslav@gmail.com 

ТАРАНЕЦЬ Сергій Вікторович, 
підполковник, ад’юнкт штатний науково-
організаційного відділу Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного (м. Львів), 
korsak111@gmail.com 

ТИЩЕНКО Юлія Андріївна, аспірантка 
кафедри новітньої історії України 
історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, tischenkus@gmail.com 

ТІШИН Олександр Володимирович, 
здобувач кафедри історії України 
Запорізького національного університету, 
вчитель історії КЗ «Дніпрорудненська 
гімназія «Софія» Василівської районної ради 
Запорізької області, north-west@ukr.net  

ТУРЧЕНКО Галина Федорівна, доктор 
історичних наук, професор кафедри історії 
України Запорізького національного 
університету, galina_turchenko@ukr.net 

ТУРЧЕНКО Федір Григорович, доктор 
історичних наук, професор, завідувач 
кафедри новітньої історії України 
Запорізького національного університету, 
Заслужений діяч науки і техніки України, 
fturchenko@ukr.net 

ТЮТЕНКО Роман Володимирович, 
аспірант історичного факультету 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка, tyutenko.roman20@ 
gmail.com 

УСТИМЕНКО Аліна Станіславівна, 
студентка магістратури Сумського 
державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка 

ЦЕПКОВ Денис Олегович, аспірант 
кафедри історії України Харківського 
національного педагогічного університету 
ім. Г.С. Сковороди, tsepkov.den@yandex.ua 

ЦІВАТИЙ Вячеслав Григорович, кандидат 
історичних наук, доцент, ректор 
Дипломатичної академії України при МЗС 
України, tsivatyi@gmail.com  

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Олексій Володимирович, 
аспірант історичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, benda@online.ua 

 

mailto:zhurslav@gmail.com


Наукові праці історичного факультету  
Запорізького національного університету, 2017, вип. 48 

 317 

ЧЕРКАШИНА Олеся Валентинівна, 
кандидат мистецтвознавства, старший 
викладач кафедри музикознавства та 
інструментальної підготовки Вінницького 
державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського, 
cherle25@mail.ru 

ШВИДКИЙ Сергій Миколайович, кандидат 
історичних наук, доцент, проректор з 
науково-педагогічної роботи Донбаського 
державного педагогічного університету, 
shvidkuj.sergij@yandex.ru 

ШЕЛЕМЕЙ Тетяна Володимирівна, 
магістрантка факультету історії, політології 
та міжнародних відносин ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет ім. Василя Стефаника», 
tatyana_shelemey@ukr.net 

 

ШИШКО Олександр Григорович, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри соціології, 
філософії та права Одеської національної 
академії харчових технологій, докторант 
кафедри історії України Одеського 
національного університету 
ім. І.І. Мечникова, Shyshko2011@ukr.net 

ШТЕЙНЛЕ Олексій Федорович, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри новітньої 
історії України Запорізького національного 
університету, shteinle@ukr.net 

ЩЕРБАК Станіслав Ігорович, аспірант 
кафедри всесвітньої історії Харківського 
національного педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди, igor_sherbak@mail.ru 

ЯКОВЕНКО Галина Григорівна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії Харківського 
національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди, gyakowenko@meta.ua 


