
СКЛАД НАУКОВО-ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ 

З ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ 

ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  

Голова Ради:  

 

Горбуров Євген Григорович - кандидат історичних наук, член 

Національної Спілки краєзнавців України, лауреат Миколаївської обласної 

премії імені Миколи Аркаса, член колегії держархіву Миколаївської області; 

 

Секретар Ради: 

 

Котляр Оксана Юріївна - завідувач сектору інформаційних 

технологій відділу зберігання, обліку та довідкового апарату державного 

архіву Миколаївської області. 

 

Члени Ради: 

 

Борко Тетяна Миколаївна - кандидат педагогічних наук, завідувач 

кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Відокремленого 

підрозділу Миколаївська філія Київського національного університету 

культури і мистецтв; 

 

Бугаєнко Таміла Іванівна - голова Миколаївського обласного 

комітету профспілки працівників державних установ, член колегії 

держархіву Миколаївської області; 

 

Гольденберг Михайло Давидович – заступник голови Ради 

національних товариств Миколаївської області, голова Миколаївської 

обласної єврейської громади; 

 

Ємельянов Володимир Михайлович - доктор наук з державного 

управління, професор, державний службовець І рангу, директор Інституту 

державного управління Чорноморського національного університету 

ім. Петра Могили; 

 

Єрмілов Валерій Семенович - доктор історичних наук, кандидат 

медичних наук, доцент, професор кафедри  теорії й методики природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; 

 

Котляр Юрій Вадимович - доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені 

Петра Могили; 
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Кремінь Тарас Дмитрович - народний депутат України, кандидат 

філологічних наук; 

 

Левицький Володимир Олександрович – краєзнавець, дослідник 

історії техніки будування кораблів на миколаївських суднобудівних заводах; 

 

Макарова Надія Лаврентіївна - член Національної спілки 

журналістів України (голова Ради минулого скликання); 

 

Марцинківський Ігор Богданович - голова Миколаївської обласної 

організації Українського товариства «Просвіта», кандидат медичних наук; 

 

Миронова Ірина Сергіївна - доктор історичних наук, доцент кафедри 

історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 

 

Мітковська Тетяна Сергіївна – завідувач Миколаївського музею 

суднобудування та флоту; 

 

Пархоменко Владислав Анатолійович - доктор історичних наук, 

професор кафедри історії Миколаївського національного університету 

ім. В. О. Сухомлинського; 

 

Поротніков Микола Арсентійович - голова Миколаївської обласної 

організації ветеранів України; 

 

Пронкевич Олександр Вікторович - доктор філологічних наук, 

професор, директор Інституту філології Чорноморського національного 

університету ім. Петра Могили; 

 

Сінкевич Євген Григорович - доктор історичних наук, професор, 

почесний професор академії імені Яна Длугоша (Польща), директор 

Науково-дослідного інституту Полоністики Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили; 

 

Тригуб Олександр Петрович – голова Миколаївської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України, доктор історичних 

наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 

політики Чорноморського національного університету ім.  Петра Могили; 

 

Щукін Володимир Володимирович - кандидат історичних наук, 

краєзнавець, член Експертно-перевірної комісії держархіву Миколаївської 

області. 
 


