
357

EnEA Sergiu-constantin — Dr./PhD, Professor of High School Ion Neculce, Târgu Frumos, 
Romania.

richArd nathalie — Doctor, Professor of modern history, History Department, lUNAm 
université, Université du maine, le mans, France.

АКІМчЕНКОв віктор володимирович — аспірант Таврійського національного  
університету ім. В.І. Вернадського.

бЕГуНОвА вікторія вікторівна — старший лаборант Смоленської експедиції Інституту 
археології Російської академії наук.

бЕссуДНОв Олександр Миколайович — к.і.н., доцент, декан історичного факультету 
Липецького державного педагогічного університету.

бЕссуДНОв Олександр Олександрович — к.і.н., молодший співробітник відділу  
палеоліту Інституту історії матеріальної культури Російської академії наук.

бІЛАс Наталія Миколаївна — к.і.н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей 
історичної науки Львівського національного університету ім. І. Франка.

буЙсьКих сергій борисович — к.і.н., старший науковий співробітник Інституту 
археології НАН України.

буЛиК Наталія Михайлівна — к.і.н., в.о. завідувача Археологічного музею Відділу  
археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

буРДО Наталія борисівна — к.і.н., старший науковий співробітник Інституту археології 
НАН України.

вДОвІН Олександр сергійович — к.і.н., доцент Красноярського державного педагогічного 
університету ім. В.П. Астаф’єва.

вІДЕЙКО Михайло Юрійович — к.і.н., старший науковий співробітник Інституту  
археології НАН України.

ЗАхАРОвА Олена Юріївна — к.і.н., доцент кафедри археології та історії давнього світу 
Воронезького державного університету.

КІТОвА Людмила Юріївна — д.і.н., доцент Кемеровського державного університету.
КЛЮчНєвА Ірина Миколаївна — заступник директора з наукової роботи Луганського 

обласного краєзнавчого музею.
КОвАЛьОвА Ірина Федорівна — д.і.н., професор Дніпропетровського національного 

університету ім. О. Гончара.
КОЛЕсНІКОвА вікторія Анатоліївна — к.і.н., завідуюча Науковою бібліотекою  

Інституту археології НАН України.

НАШІ АвТОРи



358

КОЛибЕНКО Олександр володимирович — к.і.н., старший науковий співробітник  
Інституту археології НАН України.

КОНТА Ростислав Михайлович — к.і.н., доцент кафедри етнології та краєзнавства 
Київського національного університету імені Т. Шевченка.

КОРвІН-ПІОТРОвсьКиЙ Антон Олексійович — громадський діяч, видавець, м. Київ.
КуЗьМІщЕв Олександр Геннадійович — лаборант 1-ї категорії Інституту археології 

НАН України.
ЛАсІНсьКА Маріанна Юріївна — к.і.н., доцент кафедри археології, давньої та  

середньовічної історії Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського.

ЛиТвиНЕНКО Роман Олександрович — д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії 
Донецького національного університету.

ЛОЗНиЦЯ Тетяна вікторівна — лаборант Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

ЛЯШКО світлана Миколаївна — к.і.н., провідний науковий співробітник Інституту 
біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені  
В.І. Вернадського.

МЕЛьНиКОвА Ольга Михайлівна — д.і.н., доцент, завідуюча кафедрою історії  
Удмуртії Удмуртського державного університету (м. Іжевськ).

МуЗичКО Олександр євгенович — к.і.н., доцент кафедри історії України історичного 
факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

НАуЛКО всеволод Іванович — член-кореспондент НАН України, професор,  
головний науковий співробітник Інституту української археографії  
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

НАуМОвА Тетяна володимирівна — хранитель відділу фондів ФДБУК «Військово- 
історичний і природний музей-заповідник «Куликово поле».

НАуМОв Андрій Миколайович — к.і.н., замісник директора по науковій роботі ФДБУК 
«Військово-історичний і природний музей-заповідник «Куликово поле».

НЕПОМНЯщиЙ Андрій Анатолійович — д.і.н., професор Таврійського національного 
університету ім. В.І. Вернадського.

НІМЕНКО Наталія Анатоліївна — старший науковий співробітник Науково-дослідного 
центру історичного краєзнавства Сумського державного університету.

ПАЛІєНКО сергій володимирович — к.і.н., завідувач науково-дослідною лабораторією 
Київського університету туризму, економіки і права.

ПІчКуР світлана сергіївна — аспірантка Інституту археології НАН України.
РАДІєвсьКА Тетяна Миколаївна — старший науковий співробітник Національного 

музею історії України.
сАМОЙЛЕНКО Любов Григорівна — завідуюча Археологічним музеєм Київського  

національного університету імені Тараса Шевченка.
свЯщЕНКО Зінаїда василівна — к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії та право 

знавства Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини.
сЕГЕДА сергій Петрович — д.і.н., професор кафедри етнології та культурної антропології 

Щецінського університету.
сКРиПНиК Олена Миколаївна — викладач кафедри всесвітньої історії та правознавства 

Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини.
сМІРНОв Олександр сергійович — к.і.н., провідний науковий співробітник Інституту 

археології Російської академії наук.
сОКиРсьКА влада володимирівна — к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії та право 

знавства Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини.
сОхАЦьКиЙ Михайло Петрович — директор Борщівського обласного краєзнавчого музею.
сТАвиЦьКА Анастасія володимирівна — аспірантка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Г. Сковороди».
сТАНІЦиНА Галина Олександрівна — завідуюча Науковим архівом Інституту  

археології НАН України.



359

сТАРКОв валерій Андрійович — к.і.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу 
пам’яток духовної культури Інституту української археографії та джерелознавства  
ім. М.С. Грушевського НАН України.

КОЗЛОвсьКиЙ стефан Кароль (Stefan Karol Kozłowski) — Profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
сТРуКуЛЕНКО Анастасія степанівна — к.і.н., викладач Дніпропетровського коледжу ракетно- 

космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
ТАРАбуКІН Олександр Олександрович — старший науковий працівник відділу досліджень, обліку і 

паспортизації об’єктів культурної спадщини Житомирського обласного краєзнавчого музею.
ТЕсЛЕНКО Дмитро Леонідович — к.і.н., доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії  

Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара.
ТиМЕЦь Ігор васильович — директор Історико-краєзнавчого музею м. Винники.
ТІхОНОв Ігор Львович — к.і.н., доцент кафедри археології історичного факультету Санкт- 

Петербурзького державного університету, директор Музею історії університету.
ТОЛОчКО Денис володимирович — к.і.н., науковий співробітник Національного науково-дослідного 

інституту українознавства та всесвітньої історії.
усАчуК Анатолій Миколайович — к.і.н., старший науковий співробітник відділу археології Донецького 

обласного краєзнавчого музею.
ЦЕЛуЙКО Олександр Петрович — к.і.н., доцент кафедри давньої історії України та архівознавства 

Львівського національного університету ім. І. Франка.
чАуКІН сергій Миколайович — аспірант Інституту археології Російської академії наук.
чЕРНОвОЛ Ірина володимирівна — провідний бібліограф Наукової бібліотеки Інституту археології 

НАН України.
ШЕсТАКОв Ігор Олексійович — завідувач відділом археології Луганського обласного краєзнавчого музею.
ЯНЕНКО Анна сергіївна — аспірантка кафедри археології та музеєзнавства Київського національного 

університету імені Т. Шевченка, провідний бібліотекар Наукової бібліотеки Інституту  
археології НАН України.

ЯсНОвсьКА Людмила василівна — к.і.н., доцент Чернігівського національного педагогічного  
університету ім. Т.Г. Шевченко.


