
КОРОБКА Вадим Миколайович (21.11.1956, м. Маріуполь) – кандидат історичних наук (2010 р.). 

У 1973 р. закінчив середню школу № 3 м. Жданова (Маріуполя). У 1973-1978 рр. навчався на 

історичному факультеті Донецького державного університету, отримав диплом зі спеціальності “Історик, 

викладач історії та суспільствознавства”. У1978-1980 рр. служив у Радянській армії. 

З 1980 по 1984 рр. працював учителем середньої школи № 27 м. Жданова (Маріуполя). У 1984-1985 рр. – 

завуч університету марксизму-ленінізму, у 1985-1991 рр. – методист-консультант дому політосвіти 

Ждановського міського комітету Компартії України. У 1991-1996 рр. – завідувач інформаційно-видавничим 

відділом науково-методичного центру управління освіти міськвиконкому м. Маріуполя. 

З вересня 1996 р. – старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного 

інституту Донецького національного університету (зараз – Маріупольський державний університет).  

У 2009 р. став одним із переможців конкурсу “Старовинний дім”, який проводився Маріупольським 

краєзнавчим музеєм і редакцією газети “Приазовский рабочий”; був нагороджений дипломом за 

популяризацію краєзнавчих знань серед мешканців Маріуполя. 

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію “Громадське управління у містах Катеринославської 

губернії (1870-1914 рр.)”. Науковий керівник – В.О. Пірко.  

З вересня 2011 р. – доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету. 

Керівник науково-дослідного проекту “Маріупольський повіт на шляхах суспільної модернізації (1860-ті 

– 1923 рр.)”.  

Сфера наукових інтересів: міське самоврядування в підросійскій Україні у другій половині XIX – на 

початку ХХ ст. 

Досліджував запровадження Городових положень 1870 та 1892 рр. у Катеринославській губернії, 

виборчий процес та формування закладів громадського управління міст губернії, вивчав результати роботи 

міських дум і управ у медико-санітарній галузі й царині громадського піклування, висвітлював заходи 

громадських управлінь у сфері міського шкільництва. Більшість робіт присвячена історії громадського 

управління Маріуполя в контексті самоврядування міст Катеринославської губернії. 

Автор 34 наукових праць (зокрема, 4 навчальних посібників та 30 наукових статей).  
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