
________________ Історичні студії суспільного прогресу ________________ 

 

118 
 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 

 

Бакалець Олексій Андрійович - кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Бєлашов Валерій Іванович - доцент кафедри історії Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка; 

Білоцерківська Алла Сергіївна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України; 

Вергунов Віктор Анатолійович - доктор сільськогосподарських наук, професор, член-

кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений працівник сільського 

господарства України, заслужений діяч науки і техніки Автономної Республіки Крим, член 

Національної спілки журналістів України, іноземний член Російської академії сільськогосподарських 

наук. Директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 

аграрних наук України; 

Гирич Ярослав Миколайович - кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Глазунов Геннадій Опанасович - кандидат історичних наук, завідувач сектору архівів 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України; 

Грибенко Олександр Миколайович - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Гриценко Антон Олексійович - кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник 

Інституту географії РАН (Росія); 

Ісса Тетяна Віталіївна - аспірант кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"; 

Капралюк Оксана Вікторівна - кандидат сільськогосподарських наук, завідуюча відділу 

науково-методичної роботи та реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 

Національної академії аграрних наук України; 

Коваленко Юрій Олександрович - завідувач науково-дослідного (просвітницького) відділу 

Національного заповідника "Глухів"; 

Крижанівський Віталій Михайлович - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; 

Крилов Михайло Петрович - доктор географічних наук, провідний науковий співробітник 

Інституту географії РАН, професор кафедри економічної географії і соціальної екології Московського 

міського педагогічного університету (Росія); 

Курок Олександр Іванович - доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, заслужений працівник народної 

освіти України; 

Маслов Олександр Олексійович - провідний фахівець історико-педагогічного музею 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, член редколегії 

часопису "The Journal of Slavic Military studies" (Філадельфія, США); 

Самойлова Ірина Вікторівна - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри філософії 

та історії Пензенської сільськогосподарської академії (Росія); 

Сидорович Олександр Сергійович - кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"; 

Цомая Георгій Феодорович - докторант, магістр історії Тбіліського державного університету 

імені Іване Джавахішвілі (Грузія).



 

 
 

 


