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АВТОРИ

Авраменко Іван Григорович – краєзнавець с. Козилівка Корюківського району Чернігівської області.
Акімченков Віктор Володимирович – студент Таврійського національного університету 

ім. В.І. Вернадського.
Андросова-Байда Дарина Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
ім. акад. В. Лазаряна.

Арзуманова Тетяна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства 
та політології Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

Армен Алла Едуардівна – молодший науковий співробітник Національного заповідника «Глухів».
Аулін Богдан Сергійович – магістрант Таврійського національного університету 

ім. В.І. Вернадського.
Барабаш Наталія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Криворізького факультету Національного
університету «Одеська юридична академія».

Бачинська Ольга Василівна – старший викладач кафедри інформаційних технологій 
в архітектурі архітектурного факультету Київського національного університету будівництва
і архітектури.

Бережинський Володимир Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, заступник голови правління Українського інституту воєнної історії.

Бєлашов Валерій Іванович – доцент, завідувач кафедри історії Глухівського національного
педагогічного університету ім. О.П. Довженка

Білинська Лариса Іванівна – інспектор археологічного нагляду в Сумській області 
ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України,
молодший науковий співробітник Сумського обласного краєзнавчого музею.

Білокінь Сергій Іванович – доктор історичних наук, керівник Центру культурологічних 
студій Інституту історії України НАН України, лауреат Національної премії України 
ім. Т.Г. Шевченка.

Блакитний Максим Михайлович – учений секретар Чернігівського історичного музею 
ім. В.В. Тарновського.

Вечерський Віктор Васильович – кандидат архітектури, перший заступник голови Державної 
служби з питань національної культурної спадщини.

Визір Наталія Федорівна – учений секретар Інституту керамології – відділення Інституту
 народознавства НАН України, науковий співробітник Національного музею-заповідника
 українського гончарства в Опішному.

Власенко Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, начальник відділу використання 
інформації документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України
(ЦДАГО України).

Волерт Ярослав Леонідович – аспірант кафедри історії та археології України Інституту 
історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського національного
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Гаврилюк Олександр Никифорович – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та
новітньої історії України Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 

Гавриш Лариса Олексіївна – здобувач відділення керамології Інституту народознавства НАН України, 
молодший науковий співробітник науково-пошукового відділу керамологічних джерел
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Галушко Олександр Євгенович – кандидат історичних наук, доцент Чернігівської філії 
Європейського університету.
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Галь Богдан Олександрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної 
теорії ДВНЗ «Національний гірничий університет».

Гирич Ярослав Миколайович – старший викладач кафедри історії Глухівського національного
педагогічного університету ім. О.П. Довженка.

Годліна Лариса Олексіївна – головний зберігач Національного історико-етнографічного 
зповідника «Переяслав».

Горох Микола Володимирович – науковий співробітник Чернігівського історичного музею 
ім. В.В. Тарновського, аспірант кафедри історії України Ніжинського державного університету
ім. М.В. Гоголя. 

Горохов Сергій Вікторович – кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави 
і права Академії адвокатури України 

Гриценко Андрій Петрович – заступник директора Слоутського навчально-виховного комплексу
Глухівської районної ради. 

Дедович Дарія Валентинівна – аспірант кафедри історії та археології України Інституту історії,
етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Дем’яненко Денис Романович – аспірант кафедри історії та археології України Інституту історії,
етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, співробітник відділу наукових досліджень
печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника 
«Чернігів стародавній».

Діденко Тетяна Олександрівна – науковий співробітник Ніжинського краєзнавчого музею 
ім. І. Спаського.

Дімнік Мартін – професор, декан Понтифікального інституту середньовічних студій Торонтського
університету у м. Торонто в Канаді, фінансовий директор проекту розкопок у Батурині 
від канадських спонсорів.

Дмитренко Наталія Михайлівна – науковий співробітник Ніжинського краєзнавчого музею 
ім. І. Спаського.

Єсюнін Сергій Миколайович – провідний науковий співробітник Хмельницького обласного
краєзнавчого музею, здобувач кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського
національного університету, дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту
історії України НАН України.

Жам Олена Михайлівна – завідувачка науково-дослідного відділу Музею хліба Національного
історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Желєзко Роман Анатолійович – студент V курсу історико-юридичного факультету Ніжинського
державного університету ім. М.В. Гоголя.

Жукова Олена Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри музеєзнавства та
пам’яткознавства Харківської державної академії культури.

Заєць Любов Олексіївна – начальник навчального відділу Волинського національного університету
ім. Лесі Українки.

Заїка Віктор Володимирович – старший викладач Глухівського національного педагогічного
університету ім. О.П. Довженка.

Заїка Наталія Любомирівна – старший науковий співробітник Національного історико-етнографічного
заповідника «Переяслав».

Заїка Олена Яківна – старший викладач Глухівського національного педагогічного університету 
ім. О.П. Довженка. 

Заремський Мечислав Йосипович – старший викладач Глухівського національного педагогічного
 університету ім. О.П. Довженка.

Звіряка Анна Іванівна – старший науковий співробітник відділу історичних ареалів населених
місць та заповідників Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, магістр
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мистецтвознавства, здобувач Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури.

Зозуля Сергій Юрійович – старший науковий співробітник Центру пам’яткознавства НАН України 
і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Іваненко Олена Іванівна – аспірантка Інституту історії, етнології та правознавства 
імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т.Г. Шевченка.

Івануц Михайло Григорович – викладач Національного університету державної податкової 
служби України.

Кадомська Марія Абрамівна – головний фахівець-мистецтвознавець інституту
«НДІпроектреконструкція».

Казимір Віра Анатоліївна – асистент кафедри всесвітньої історії Чернігівського національного
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Казіміров Дмитро Вікторович – аспірант кафедри історії Центрально-Східної Європи Чернігівського
національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. 

Камінська Юлія Вадимівна – магістрантка кафедри музеєзнавства Київського національного
університету культури і мистецтв. 

Казьмирчук Григорій Дмитрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 
для гуманітарних факультетів Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 

Казьмирчук Марія Григорівна – кандидат історичних наук, асистент кафедри етнополітики
Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Каліновський Володимир Віталійович – аспірант Центру пам’яткознавства НАН України 
і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Карманов Юрій Олексійович – науковий консультант Реставраційної ділянки Свято-Георгіївського
монастиря м. Умань.

Кириєвський В’ячеслав Дмитрович – краєзнавець, м. Шостка.
Коваленко Володимир Петрович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії 

та археології України Національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, директор
Центру археології та стародавньої історії Північної України ім. Д.Я. Самоквасова. 

Коваленко Юрій Олександрович – завідувач науково-дослідного відділу Національного 
заповідника «Глухів».

Ковальчук Олександр Миколайович – студент IV курсу природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Козлов Олександр Миколайович – студент IV курсу історичного факультету Сумського державного
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Кокшайкін Микола Герасимович – науковий співробітник відділу кіно та фототехніки Шосткинського
державного краєзнавчого музею.

Колеснікова Вікторія Анатоліївна – кандидат історичних наук, завідувачка наукової бібліотеки
Інституту археології НАН України.

Кондратюк Григорій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Республіканського вищого навчального закладу «Кримський
інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь.

Корнієнко Маргарита Володимирівна – студентка IV курсу факультету гуманітарних наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Кривобок Олександр Павлович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії
України Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя.

Крупенко Оксана Василівна – старший викладач кафедри історії України Ніжинського державного
університету ім. Миколи Гоголя.

Кужельна Олена Валеріївна – головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату
Шосткинської районної ради.
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Кукса Надія Василівна – старший науковий співробітник Національного історико-культурного
 заповідника «Чигирин».

Куриленко Василь Єлисейович – директор Мізинського археологічного науково-дослідного музею.
Ликова Оксана Григорівна – молодший науковий співробітник Інституту керамології – відділення

Інституту народознавства НАН України, науковий співробітник Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному.

Луняк Євген Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, докторант Київського національного
університету ім. Т.Г. Шевченка.

Лучка Людмила Миколаївна – заступник директора Наукової бібліотеки Дніпропетровського
національного університету ім. Олеся Гончара.

Малежик Дмитро Іванович – аспірант кафедри історії та історії філософії Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Маханьков Микола Васильович – науковий співробітник Національного заповідника «Глухів».
Мезенцев Володимир Ігоревич – кандидат історичних наук (еквівалент Ph. D.), науковий 

співробітник Канадського Інституту Українських Студій (м. Торонто, Канада),
виконавчий директор Батуринського українсько-канадського археологічного проекту 
від канадської сторони та співкерівник розкопок у Батурині.

Мірошниченко Олександр Миколайович – науковий співробітник Національного 
заповідника «Глухів».

Мокроусова Олена Георгіївна – головний спеціаліст відділу обліку пам’яток Київського науково-
методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури 
і заповідних територій. 

Мошик Ірина Вікторівна – учений секретар Національного заповідника «Глухів».
Нагорняк Кирило Іванович – студент Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.
Недюха Микола Петрович – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки

України, завідувач сектору методології Інституту законодавства Верховної Ради України 
Нікітін Юрій Олександрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.
Новик Тетяна Григорівна – науковий співробітник Національного архітектурно-історичного

заповідника «Чернігів стародавній».
Нюхіна Поліна Олександрівна – аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України.
Ольговський Сергій Якович – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри історії

України Київського національного університету культури і мистецтв.
Острянко Андрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології

України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, заступник
директора Інституту історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського. 

Пасечніков Ігор Олександрович – студент Таврійського національного університету 
ім. В.І. Вернадського.

Перепелиця Алла Іванівна – молодший науковий співробітник відділу «Резиденція Б. Хмельницького»
 Національного історико-культурного заповідника «Чигирин».

Петровська Юлія Михайлівна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри правових
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