БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
представника Філософського факультету
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,
уповноваженого на участь в установчих зборах
з формування складу Громадської ради при Державному архіві Одеської області

Інни Володимирівни Голубович
професор кафедри філософії та основ загальноПосада і місце роботи

гуманітарного знання Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова

Громадянство,

Україна,

число, місяць і рік народження

10.09.1966

Місце народження

м. Чимкент, Казахстан

Освіта

вища,

(рівень освіти, який заклад(-и) і

історичний факультет Одеського державного університету

коли закінчили)

імені І. І. Мечникова (1989)

Спеціальність

історик, викладач історії та суспільствознавства

Науковий ступінь, вчене звання
(згідно з документами)

доктор філософських наук, доцент

Володіння мовами

російська, українська;

(ступінь)

англійська (базовий рівень)

Нагороди, почесні звання

—

Досвід роботи у виборних

—

органах, в т.ч., громадських
Трудова діяльність:
(останні 2–3 місця роботи,
в зворотному порядку)
філософський факультет Одеського національного
з 2005 по теперішній час

університету імені І. І. Мечникова:
докторант, доцент, професор
кафедри філософії Одеського державного медичного

з 1993 по 2005

університету:
старший лаборант, викладач, старший викладач, доцент

Додаткова інформація:
Вказати напрямки діяльності Громадської ради, в яких бажаєте працювати.
 Науковий, освітній.

Які конкретні проблемні питання в обраних Вами напрямках Ви хотіли би вирішити та які
проекти пропонуєте розглянути в Раді?
 Організація взаємодії між Державним архівом Одеської області та філософським
факультетом ОНУ імені І. І. Мечникова.
 Формування у студентів культури роботи з архівними документами (наукові,
нормативно-правові, етичні аспекти).

 Участь у формуванні стратегій національної (регіональної) культурної пам’яті.

Тезово перерахуйте засоби та шляхи вирішення вищевказаних проблем та реалізації проектів.
 Організація архівної практики для студентів філософського факультету ОНУ
імені І. І. Мечникова.
 Публікація наукових праць, організація круглих столів, семінарів за темами: «Архів як
феномен культури», «Філософія архіву».

Надаю згоду на оприлюднення поданої інформації та обробки персональних даних згідно з
чинним законодавством України, у зв’язку з участю в установчих зборах з формування
Громадської ради при Держархіві.
Контактна інформація:
тел: (+38) (048) 747-49-31
innok04@mail.ru
сайт науково-дослідного та освітнього Центру імені Г. В. Флоровського:
http://www.philosof.onu.edu.ua/centre/index.htm

І. В. Голубович
15.11.2014.

