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Сергій Литвин. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну

ÏÐÎ ÀÂÒÎÐÀ
Народився 5 січня 1950 р. в селі Запруддя КаміньКаширського району Волинської області.
Навчався у Сімферопольському вищому військовополітичному будівельному училищі (1971–1975).
Служив на офіцерських посадах у Збройних силах
СРСР. Закінчив військово-педагогічний факультет
Військово-політичної академії в Москві (1981–1984).
1984–1995 рр. – викладач історії, а згодом начальник кафедри українознавства Сімферопольського вищого військово-політичного будівельного училища.
1995–2001 рр. – у Севастопольському військово-морському інституті, заступник начальника факультету
з виховної роботи.
Кандидат історичних наук з 1991 р., доцент кафедри
історії з 1993 р.
У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних
наук в Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського
НАН України. Професор кафедри історії з 2003 року.
2001–2006 рр. – начальник кафедри історії війн та воєнного мистецтва Національної академії оборони України, заступник голови правління Українського інституту
воєнної історії, полковник.
Нині – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв, головний редактор наукового журналу
«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», головний редактор науково-популярного журналу «Воєнна історія». Академік Академії наук вищої освіти
України.
Опублікував понад сто наукових праць з історії національно-визвольної боротьби
українського народу 1917–1921 років.
Проживає у м. Києві.
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