
ХЛІВНЮК Олександр Віталійович (15.02.1965, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук (2009 р.).  

У 1982 р. закінчив середню школу № 1 м. Сімферополя. У 1983-1991 рр. навчався на історичному 

факультеті Сімферопольського державного університету, після закінчення якого отримав диплом зі 

спеціальності “Історія”.  

У листопаді 1991 – серпні 1993 р. – молодший науковий співробітник відділу обліку і охорони пам’яток 

Кримського краєзнавчого музею, м. Сімферополь, у 1993-1999 рр. – провідний спеціаліст відділу методики 

обліку і охорони пам’яток Державного комітету з охорони і використання пам’яток історії та культури Ради 

Міністрів Криму. 

У 1999-2008 рр. – керівник Робочої групи Зводу пам’яток історії та культури України по Автономній 

Республіці Крим. 

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію “Охорона культурної спадщини в Криму (1887-1941 рр.)”. 

Науковий керівник – А.А. Непомнящий. 

З грудня 2008 р. – директор Кримської Республіканської установи “Науковий центр історико-

краєзнавчих досліджень і Зводу пам’яток України по Автономній Республіці Крим”, з вересня 2011 р. –

директор Кримської республіканської установи “Науково-дослідний центр пам’яткоохоронних досліджень 

Автономної Республіки Крим”. 

З 2012 р. – член Українського національного комітету ICOMOS, із травня 2012 р. – заступник голови 

Кримської республіканської організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. 

Організує проведення наукової роботи з виявлення, попереднього обстеження пам’яток історії та 

культури, паспортизації об’єктів культурної спадщини, здійснює моніторинг стану об’єктів культурної 

спадщини Криму, проводить науково-дослідницьку роботу з виявлення документів, пов’язаних із 

пам’ятками, фотофіксації та створення фотоархіву пам’яток історії та архітектури, керує підготовкою Зводу 

пам’яток історії і культури України в Автономній Республіці Крим.  

Сфери наукових інтересів: становлення та розвиток системи охорони культурної спадщини, історія 

пам’яткоохоронної роботи в Криму в ХІХ-XX ст. Досліджуються форми і методи роботи офіційних установ 

та громадських товариств, внесок науково-громадських осередків, окремих дослідників у вивчення і 

збереження старожитностей регіону.  

Автор 14 наукових праць (зокрема, 1 монографії і 13 наукових статей). 
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