БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
представника Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова,
уповноваженого на участь в установчих зборах
з формування складу Громадської ради при Державному архіві Одеської області

Петровського Едуарда Петровича

доцент кафедри філософії та історії України Одеської
Посада і місце роботи

національної академії зв’язку ім. О. С. Попова,
доцент кафедри історії України Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова

Громадянство,

Україна,

число, місяць і рік народження

14.03.1980

Місце народження

м. Джанкой, АР Крим, Україна

Освіта

вища,

(рівень освіти, який заклад(-и) і

історичний факультет Одеського національного

коли закінчили)

університету імені І. І. Мечникова (2002)

Спеціальність

історик

Науковий ступінь, вчене звання
(згідно з документами)
Володіння мовами
(ступінь)
Нагороди, почесні звання

кандидат історичних наук (2007), доцент (2013)
українська, російська (вільно), німецька (зі словником)
грамоти і листи подяки на рівні навчальних закладів,

Досвід роботи у виборних

обласного відділу освіти, Одеської залізниці (2005–2014)
член ради ГНО «Академічний центр «Наука та освіта»

органах, в т.ч., громадських

(2007–2014)

Трудова діяльність:
(останні 2–3 місця роботи,
в зворотному порядку)
з 2007 по теперішній час
з 2011 по теперішній час

доцент кафедри історії України Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова
доцент кафедри філософії та історії України Одеської
національної академії зв’язку імені О. С. Попова

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

Які конкретні проблемні питання в обраних Вами напрямках Ви хотіли би вирішити та які проекти
пропонуєте розглянути в Раді?
 Поглиблення співпраці науковців університету та студентів історичного факультету з
Державним архівом Одеської області.

Тезово перерахуйте засоби та шляхи вирішення вищевказаних проблем та реалізації проектів.


Реалізація спільних наукових проектів.



Організація методичних семінарів із залученням фахівців-архівістів.



Реалізація спільних видавничих проектів.

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) 096 53-33-915
petrovskij_ed@ukr.net
Е. П. Петровський
18.11.2014.

