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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Білецький Павло Миколайович (м. Кам’янець-Подільський), 
аспірант кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського на-
ціонального університету імені Івана Огієнка.

Блануца Андрій Васильович (м. Київ), кандидат історичних 
наук, старший науковий співробітник відділу історії України середніх 
віків і раннього нового часу Інституту історії України НАН України.

Борисенок Олена Юріївна (м. Москва, Російська Федерація), 
кандидат історичних наук, завідувач відділу Східного слов’янства 
Інституту слов’янознавства Російської академії наук.

Боровець Іван Іванович (м. Кам’янець-Подільський), кан-
дидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої 
історії Кам’янець-Подільського національного університету іме-
ні Івана Огієнка.

Ващук Дмитро Петрович (м. Київ), кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків 
і раннього нового часу Інституту історії України НАН України.

Віднянський Степан Васильович (м. Київ), доктор історич-
них наук, професор, завідувач відділу всесвітньої історії і міжна-
родних відносин Інституту історії України НАН України.  

Войтович Леонтій Вікторович (м. Львів), доктор історичних 
наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків та візан-
тиністки Львівського національного університету імені І. Франка.

Газін Володимир Володимирович (м. Кам’янець-Подільсь кий), 
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Гайдош Мар’ян (м. Кошиці, Словацька республіка), доктор 
філософії, професор, директор Інституту суспільних наук Сло-
ваць  кої академії наук.

Головко Олександр Борисович (м. Київ), доктор історич-
них наук, головний консультант Апарату Верховної Ради України.

Дрозд Яцек (м. Люблін, Республіка Польща), магістр істо-
рії, докторант Інституту історії Університету Марії Склодовської-
Кюрі, відділ історії XVI-XVIII ст.

Жеребцова Лариса Юріївна (м. Дніпропетровськ), канди-
дат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознав-
ства та архівознавства Дніпропетровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара.

Жулканич Неля Михайлівна (м. Ужгород), доктор історич-
них наук, професор кафедри історії України Ужгородського наці-
онального університету.
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Кононенко Василь Петрович (м. Київ), кандидат історичних 
наук, науковий співробітник відділу історії України середніх віків і 
раннього нового часу Інституту історії України НАН України.

Копилов Сергій Анатолійович (м. Кам’янець-Подільський), 
док тор історичних наук, професор, декан історичного факуль-
тету Ка м’янець-Подільського національного університету іме-
ні Івана Огієнка. 

Кравчук Олександр Миколайович (м. Вінниця), канди-
дат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої іс-
торії Вінницького державного педагогічного університету іме-
ні М. Коцюбинського.

Лозовий Віталій Станіславович (м. Кам’янець-Подільський), 
доктор історичних наук, професор кафедри історії України Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Мицик Юрій Андрійович (м. Київ), доктор історичних наук, 
професор кафедри історії Національного університету “Києво-
Могилянська академія”.

Нечитайло Віталій Васильович (м. Кам’янець-Подільский), 
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології 
та соціології Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка.

Степанков Валерій Степанович (м. Кам’янець-Подільсь-
кий), доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої іс-
торії Кам’янець-Подільського національного університету іме-
ні Івана Огієнка.

Тарасенко Інна Юріївна (м. Київ), кандидат історичних 
наук, науковий співробітник Інституту археографії та джерелоз-
навства ім. М.С. Грушевського НАН України. 

Федорук Ярослав Олександрович (м. Київ), кандидат іс-
торичних наук, старший науковий співробітник Інституту укра-
їнської археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 
НАН України.

Чухліб Тарас Васильович (м. Київ), доктор історичних 
наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України 
НАН України, директор науково-дослідного інституту козацтва.

Юга Олександр Анатолійович (м. Кам’янець-Подільський), 
старший викладач кафедри всесвітньої історії Кам’янець-По-
дільського національного університету імені Івана Огієнка.


