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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

І. Вступ 

Музейна практика відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 032 «Історія та археологія» і проводиться із студентами на 

другому курсі в кінці четвертого семестру. Практика розрахована на два 

тижні, містить 2 кредити ECTS та проводиться відповідно до наскрізної 

програми навчальної практики студентів. Навчальна музейна практика є 

складовою частиною навчального процесу, наукової та навчально-виховної 

роботи на факультеті. Змістовно практика пов’язана із теоретичним курсом з 

музеєзнавства та пам’яткознавства, історичним краєзнавством, а також 

різноманітними вибірковими спецкурсами і має на меті узагальнити 

навчальний матеріал у практичній площині.  

Специфіка полягає у поєднанні практичної роботи в базовому 

музейному закладі із ознайомленням із різноманітними типами музейних 

закладів, з метою показати як в музейних колекціях відображається 

історичний процес. 

 

ІІ. Мета та завдання музейної практики 

Мета – ознайомити студентів зі специфікою та принципами 

памʼяткоохоронної діяльності, музейної роботи, формування музейних 

колекцій та зв’язку діяльності музейного та вищого навчального закладу. 

Завдання:  

- Залучити студентів до різних видів памʼяткоохоронної 

діяльності; 

- Ознайомити студентів із різними типами музейних установ, 

джерелами формування їх колекцій та принципами їх діяльності; 

- Навчити студентів складати тексти екскурсій та проводити їх; 

- Сприяти патріотичному вихованню, розвитку загального та 

наукового кругозору, підвищенню культурного рівня, поглибленню знань в 

галузі історії України та всесвітньої історії; 

- Ознайомити студентів із тим, як відображається історичний 

процес в музейних колекціях та памʼятках архітектури та культурної 

спадщини. 

 

Основні компетенції, що повинні виробитися у студентів по 

результатах музейної практики. 

В результаті проходження музейної практики, студенти повинні: 

Знати:  

- основні музейні об’єкти міста Одеси, міст Одеської області, 

України в цілому; 

- принципи роботи памʼяткоохоронних установ; 

- принципи побудови музейних експозицій; 
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- основи опису та збереження пам’яток історії та культури в Одесі 

та області; 

- способи комплектування музейних фондів; 

- принципи проведення екскурсій. 

 

Вміти:  

- виконувати допоміжну фахову роботу спеціаліста історика та 

археолога-співробітника музейної установи; 

- узагальнювати фактичний матеріал, набутий під час відвідування 

музеїв та самостійно опрацьованої літератури; 

- орієнтуватися в музейних скарбах Одеси та Одеської області; 

- здійснювати лекції та бесіди з використанням матеріалів музеїв; 

- мати уявлення та необхідні практичні знання й навички щодо 

створення чи оформлення музейних експозицій в школах та на 

підприємствах і установах міста й області. 
- розробити та повести екскурсію 

 

 

ІІІ. Організація проведення практики 

Базою практики може виступати будь-яка музейна установа.  

До основних обов’язків студентів відноситься  

1) прослуховування лекцій та екскурсій, що дають співробітники 

музею - бази практики; 

2) виконання практичних завдань, передбачених програмою практики; 

3) суворе дотримання прийнятих в музейних установах правил охорони 

праці (в музеях – базах практики) та норм поведінки й практичної роботи. 

4) ознайомлення з іншими музейними установами, що входять до 

ознайомчої частини практики. 

Від студентів вимагається суворе дотримання прийнятих на базі 

практики правил охорони праці і протипожежної безпеки, обов'язкове 

проходженням ними інструктажів (попереднього і на кожному конкретному 

місці праці). 

До обов’язків керівника практики від навчального закладу належить 

- контроль за відвідуванням студентами занять практики та 

підтримання дисципліни в групі; 

- допомога студентам в виконанні практичних завдань практики та 

оцінка практики в цілому. 

До обов’язків керівника практики від бази практики належить надання 

студентам інформації про діяльність музейної установи та сформування 

практичних завдань, які найкращою мірою відповідатимуть меті музейної 

практики. Характер завдань, які виконуються для потреб музейної установи 

повинен суворо відповідати профілю навчання і по тривалості не заважати 

виконанню навчальних завдань. 
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На узагальнення матеріалів практики та підготовку підсумкового звіту 

відводиться час до початку наступного семестру. Звіт про проходження 

практики та інша документація подається до 10 вересня.  

 

IV. Зміст практики 

Базою музейної практики є Управління з питань охорони об'єктів 

культурної спадщини Одеської Міської Ради. 

Під час роботи на базі практики студенти братимуть безпосередню 

участь у виявленні памʼяток архітектури та історії міста Одеси.  

Головним обʼєктом практики є Другий християнський цвинтар 

м. Одеси, на території якого проводиться комплексне обстеження та 

інвентаризація  пам’яток та об'єктів культурної спадщини кін. ХІХ – поч. 

ХХ ст., що донесли до нашого часу цінність з естетичного, етнологічного, 

історичного, архітектурного, мистецького, та художнього погляду і зберегли 

свою автентичність. Участь студентів у цьому масштабному проекті має 

надати їм уявлення про міське кладовище як про потенційну музейну 

пам’ятку та ознайомити з роботою державних органів  у галузі обліку 

об'єктів культурної спадщини. 

Завдання, що виконуються на базі практики: 

- участь у виявленні об'єктів культурної спадщини; 

- участь у проведенні натурних обстежень об'єктів культурної 

спадщини, їх фотофіксації; 

- проведення історико-архівних і бібліографічних досліджень щодо 

виявлених об'єктів культурної спадщини, виготовлення коротких історичних 

довідок; 

- участь у складанні облікової документації з  описами  та  фіксацією  

об'єктів  культурної спадщини, заповнення облікових карток, підготовка 

відповідних додатків до них; 

- участь у дослідженнях щодо визначення стану об'єктів культурної 

спадщини; 

- складання текстів екскурсій; 

 

Перелік робіт не є вичерпним та може зазнавати варіацій в залежності 

від потреб музеїв (базової музейної установи), з якими співробітничає 

керівник групи, що проходить практику. Завдання роздаються студентам 

індивідуально, в залежності від бажань практикантів та можливостей бази 

практики та музеїв. 

 

Завдання що виконуються під час ознайомчої частини практики 

- ознайомлення із експозицією музеїв Одеси, Одещини, інших музеїв 

України 

- ознайомлення з історію утворення музейних колекцій 

Останні завдання можуть виконуватись і на виїзді.  
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Під час музейної практики, студенти в групах відвідують Музеї Одеси, 

з метою загального ознайомлення. 

В якості музейних установ для ознайомлення пропонуються наступні 

об'єкти в м. Одесі: 

1. Археологічний музей (вул.Ланжеронівська, 4). 

2. Історико-краєзнавчий музей (вул.Гавана,4). 

3. Муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова 

(вул.Польска, 19) 

4. Одеський Художній Музей (вул.Софіївська, 5-а).  

5. Музей історії Одеського військового округу (вул. Піроговська, 2). 

6. Музей партизанської слави (м. Одеса. с.Нерубайське). 

7. Літературний музей (вул. Ланжеронівська, 2). 

8. Пушкінський відділ. Філіал Літературного музею. (вул.Пушкінська, 

13). 

9. Музей Західного та Східного мистецтва (вул. Пушкінська, 9) 

 

Крім того, в програмі музейної практики передбачена можливість 

відвідання музеїв Одеської області та сусідніх областей. Серед них: 

10. Білгород-Дністровський музей-фортеця ХV ст. (Одеська область. 

м. Білгород-Дністровський). 

11. Білгород-Дністровський краєзнавчий музей 

12. Національний історико-архітектурний заповідник «Кам'янець» 

13. Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник 

14. Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія» 

 

Дистанційне навчання 

Студенти, котрі в умовах карантинних заходів не мають можливості 

проходити практику в Одесі, відвідують музеї за місцем проживання та музеї, 

які надали доступ до своїх фондів онлайн. Завдання, форми та методи 

контролю є ідентичними тим, що виконують студенти, які проходять 

практику в Одесі. 

Чотири форми дистанційної работи: 

1. Проведення історико-архівних і бібліографічних досліджень щодо 

виявлених першою групою студентів об'єктів культурної спадщини, 

виготовлення коротких історичних довідок; участь у складанні облікової 

документації з  описами  та  фіксацією  об'єктів  культурної спадщини, 

заповнення облікових карток, підготовка відповідних додатків до них; 

2. Відвідання музею (краєзнавчого, міського чи шкільного) за місцем 

проживання та вивчення його експозиції. Звітність: фотозвіт, опис одного 

експанату за вибором, аналіз однієї вітрини/експозиції. А також звіт з 

відвідання. 

3. Прослуховання лекцій в Муніципальному музеї особистих колекцій 

імені О.В. Блещунова онлайн або у відеозапису. Звітність – конспект з 

власними коментарями. 
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4. Відвідування онлайн експозицій світових музеїв.  

- Лувр (Париж, Франція) 

- Національна галерея мистецтва (Вашингтон, США) 

- Музей Метрополітен (Нью-Йорк, США) 

- Музей Галілея (Флоренція, Італія) 

- Паризькі муніципальні музеї (Париж, Франція) 

- Британський музей (Лондон, Великобританія) 

- Музеї Ватикана (Ватикан) 

- Національний природничий музей при Смітсонівському інституті 

(Вашингтон, США) 

- Музей сучасного мистецтва (MoMA), (Нью-Йорк, США) 

- Музей історії і науки Оксфорда (Оксфорд, Великобританія) 

- Смитсонівський музей американського мистецтва (Вашингтон, США) 

Звітність – аналогічна звітності першої форми роботи 

Індивідуальні завдання 

- складання та проведення власної екскурсії на базі практики 

- дослідницька робота на базі практики, інвентаризація історичних 

та цінних з художньої точки зору памʼятників на Другому християнському 

цвинтарі. 

 

Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від 

кафедри і видається кожному студенту. Зміст індивідуального завдання 

повинен ураховувати конкретні умови та можливості підприємства 

(організації, установи), відповідати потребам виробництва і одночасно 

відповідати меті і завданням навчального процесу. 

Індивідуальне завдання повинно відповідати рівню теоретичної та 

практичної підготовки, здібностям студентів. 

Зміст індивідуальних завдань конкретизується і уточнюється під час 

проходження практики керівниками від навчального закладу і бази практики. 

Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, 

можуть у подальшому бути використані для виконання курсової або 

дипломної роботи (проекту), для підготовки доповіді, статті або з іншою 

метою за узгодженням з кафедрою та базою практики. 

Кожний студент веде щоденник проходження практики за 

встановленою формою. Він повинен відображати практичну роботу в базових 

музеях, а також екскурсії. Підсумком практики в певній мірі повинен стати 

письмовий звіт про зроблену роботу, виконання завдань. Студент, який 

пройшов музейну практику, має можливість у майбутньому здійснювати 

лекції та бесіди з використанням матеріалів музею, а також брати участь в 

оформленні експозицій на факультеті, в школі, на підприємствах та в 

установах місця та області. 

 

 

 

https://www.louvre.fr/
https://www.nga.gov/
https://www.metmuseum.org/
https://www.museogalileo.it/it/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0
https://www.britishmuseum.org/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
https://naturalhistory.si.edu/
https://www.moma.org/
https://www.hsm.ox.ac.uk/
https://www.si.edu/exhibitions/online
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V. Методичне забезпечення 

1. Гребцова І. С. Музеологія: навч.-метод. посіб. Одеса: Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, 2020. 142 с.  

2. Музеологія. Програма курсу для студентів історичного факультету. 

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять / Дудяк О. А., 

Файда О. В. Львів, 2009. 

3. Наскрізна програма музейної практики. 

 

VI. Форми та методи контролю. Підведення підсумків практики 

Кожний студент веде щоденник проходження практики. Він повинен 

відображувати практичну роботу в базових музеях, а також наслідки 

екскурсій. Підсумком практики в певній мірі повинен стати письмовий звіт 

про зроблену роботу, виконання завдань. Студент, який пройшов музейну 

практику, має можливість у майбутньому здійснювати лекції та бесіди з 

використанням матеріалів музею, а також брати участь в оформленні 

експозицій на факультеті, в школі, на підприємствах та в установах місця та 

області. 

На узагальнення матеріалів практики та підготовку підсумкового звіту 

відводиться час до початку наступного семестру. Звіт про проходження 

практики та інша документація подається до 10 вересня. 

Оцінювання студентів здійснюється на підставі: 

- щоденників практики, де мають бути відображенні дії студентів 

протягом кожного дня навчальної практики, а саме практичну роботу в 

базовому музеї, а також наслідки екскурсій; 

- матеріалів інвентарізації памʼяток культурної спадщини, зібраних 

студентами; 

- підсумкової залікової співбесіди, де студент в усній форм звітує щодо 

здобутих ним знань та вмінь та демонструє залікову документацію. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Практичні 

завдання на базі 

практики 

Індивідуальні 
завдання на базі 

практики 

Ознайомча 
частина практики 

Звітна 
документація 

Сума 

40 40 10 10 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

85-89 В 
добре 

75-84 С 

70-74 D 
задовільно 

60-69 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 
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Вимоги до звіту про підсумки практики. 

Кожний студент веде щоденник проходження практики. Він повинен 

відображувати практичну роботу в базових музеях, а також наслідки 

екскурсій. Підсумком практики в певній мірі повинен стати письмовий звіт 

про зроблену роботу, виконання завдань. Студент, який пройшов музейну 

практику, має можливість у майбутньому здійснювати лекції та бесіди з 

використанням матеріалів музею, а також брати участь в оформленні 

експозицій на факультеті, в школі, на підприємствах та в установах місця та 

області. 

Під час проведення музейної практики керівники організують 

спеціальні учбові заняття та тематичні консультації. Для цього залучаються 

провідні працівники музеїв. Заняття запроваджуються по приблизній 

тематиці: 

1. Основи музеєзнавства, як допоміжної наукової дисципліни. 

2. Історія музеїв та їх кваліфікація 

3. Наукове комплектування. 

4. Роль експозиції та її збереження. 

5. Науково-дослідна, освітня, виховна діяльність музеїв. 

 

Приблизна тематика студентських рефератів (виконуються в разі 

необхідності відробітки). 

1. Історичні музеї України, їх роль та соціальні функції. 

2. Принципи побудови експозицій історичних музеїв. 

3. Побудова музейної експозиції (музей за вибором). 

4. Науково-дослідна робота музеїв (музей за вибором). 

5. Просвітницька діяльність музеїв (музей за вибором). 

6. Робота виставок музеїв (музей за вибором). 

7. Фондова робота музеїв (музей за вибором). 

8. Збереження та реставрація пам’яток оборонної архітектури 

середньовіччя на раннього модерного часу. 

9. Одеса як пам’ятка містобудування ХIХ століття. 

10. Охорона пам’яток архітектури та історії  

11. Історія музеїв міста Одеси (музей за вибором). 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано  з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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VII. Рекомендовані джерела та інформаційні ресурси 

Законодавча база проведення музейної практики: 

1. Закон України «Про охорону культурної спадщини» (1805-III, 

редакція від 25.01.2019) 

2. Указ Президента України «Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання молоді» від 27.10.2009 № 

3754/981/538/493 

3. Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді» №334/2015;  

4. Указ Президента України «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» №580/2015; 

5. Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті 

борців за незалежність України у XX столітті», від 09.04.2015 № 314; 

6. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», від 09.04.2015 № 317; 

7. Закон України про музеї та музейну справу від 29.06.1995 з 

доповненнями та уточненнями (останнє від 21.01.2016 р.). 

 

IX. Рекомендована література: 

1. Актуальные проблеми музейного строительства: Музей и 

просветитель. М., 1981. 

2. Актуальные проблеми фондовой работы музеев: сб. статей. 

М.,1980. 

3. Александров Р. Исхоженные детством. Одесса, 2002.  

4. Александров Р. Прогулки по литературной Одессе. Одесса, 1992.  

5. Артьомов О.С., Коваль М.В. Нова експозиція меморіального 

комплексу "Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 рр." / Український історичний журнал. № 6. 1994. 

6. Атлас Д. Старая Одесса: ее друзья и недруги. Одесса, 1992.  

7. Балконы Одессы / под ред. Лугового О.М. Одесса, 2012.  

8. Белгород-Днестровский краеведческий музей: Путеводитель. 

Одесса, 1987. 

9. Болдирєв О.В. Одеська громада: історичний нарис про українське 

національне відродження в Одесі у 70-і рр. ХІХ – початок ХХ ст. Одеса, 

1994.  

10. Бондар М.Н., Мезенцева Г.Г. Нариси музейної справи. К., 1959. 

11. Брами Одеси / уп. Луговий О.М. Одеса, 2010. 

12. Булоній І.Т., Явтушенко І.Г. Громадські музеї України. Історія, 

досвід, проблеми. К., 1979. 

13. Вопросы совершенствования музейных экспозиций: сб. статей. 

М.. 1981. 

14. Вся Одесса. Одесса, 1914.  

http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/11/docs/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98%20-%20580-%D0%B4%D0%BE%208829.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/11/docs/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98%20-%20580-%D0%B4%D0%BE%208829.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2015/10/docs/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9F%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%BF3_%D1%81%D1%822_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0.doc
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2016/03/docs/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98_580%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202016_2020.doc
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15. Герлігі П. Одеса: Історія міста, 1794-1914 / пер. з англ. К., 1999.  

16. Глебова И.Ю. Западноевропейская акварель ХIХ-ХХ веков в 

Одесском музее западного и восточного искусства. Одеса: Астропринт, 2014. 

17. Гончарук Т.Г. История Хаджибея (Одессы) 1415-1795 гг.: 

Популярный очерк. Од., 1997.  

18. Губарь О.И. История градостроительства Одессы и функции 

Одесского строительного комитета. Одеса, 2015.  

19. Дложевский С.С. Принципы и методы музейного дела. Одесса, 

1921. 

20. Донцова Т. Молдаванка. Одесса, 2001. 

21. Здания Одессы и их зодчие. Опыт архитектурно-биографического 

справочника. Одесса, 2008. 

22. Зинько Ф. Кое-что из истории одесской ЧК. Одесса, 1998.  

23. Изучение и описание источников материальной культуры: сб. 

статей. М., 1992. 

24. Искусство музейной экспозиции. Современные тенденции 

архитектурно-художественных решений. М.,1983. 

25. Кинка С. Очерк истории кирпичного произвосдства в Одессе ХIХ 

– нач. ХХ вв. Одесса, 2014. 

26. Кобзарь Н. Дикарь и пуццолана. Заметки по истории Одесской 

промышленности. Одесса, 2004. 

27. Колодезная эра в истории Одессы. Одесса, 2013. 

28. Красножон А.В. Крепость Белгород (Аккерман) на Днестре: 

история строительства. Кишинев: Stratum Plus, 2012.  

29. Кушнір В.Г. Народознавство Одещини. Одеса, 2008. 

30. Лаврів П.І. Історія Південно-Східньої України. Київ, 1996.  

31. Майстровой Я. Улицы Одессы: Справочник по топонимике 

старой части города. Одесса, 1998.  

32. Мезенцєва І.І. Музеєзнавство. К., 1980. 

33. Москвич Г. Путеводитель по Одессе. СПб., 1913. 

34. Музееведение. Искусство музейной экспозиции. Техническое 

оснащение музея. М., 1995. 

35. Музееведение: концептуальные проблемы музейной экспозиции. 

М., 1990. 

36. Ограждения лестниц. Одесса. ХIХ – начало ХХ вв. / Е.Л. Моргун, 

В.А. Токарь, О.М. Луговой. Одесса, 2014.  

37. Одесса в произведениях графики ХIХ века: Альбом гравюр / 

В.В. Солодова. Одесса, 1996.  

38. Одесса: 1794-1894: К столетию города. Одесса, 1895. 

39. Одесса: город-агломерация-портово-промышленный комплекс / 

А.Г. Топчиев. Одесса, 1994.  

40. Одесса-Odessa: архитектура г. Одессы начала века: Альбом 

старинных фотографий. Одесса, 1994.  

41. Одесская старина. Одесса, 1995.  
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42. Одесские анекдоты (вып. №2). Одесса, 1991.  

43. Одесские катакомбы: сборник / сост. А.Н. Долженкова. Одесса, 

1970.  

44. Одесский государственный литературный музей: Путеводитель. 

Одесса, 1986.  

45. Одесский университет (1865-1990). Одесса, 1991.  

46. Одесское музыкальное училище. 100 лет: Сборник статей. 

Одесса, 1997. 

47. Одеська область. Історія міст і сіл Української PСP. Київ, 1969.  

48. Одеський музей західного і східного мистецтва / вст. ст. 

І. Глєбової, Л. Сауленко. К.: Мистецтво, 2017. 

49. Петров М.Б. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця 

ХVII-ХVIII ст. Кам’янець-Подільський, 2002.  

50. Плесская-Зебольд Э.Г. Одесские немцы. 1803-1920. Одесса, 1999 

51. Путеводитель по музею "Филики этерия". Одесса, 1986. 

52. Путеводитель по Одесскому государственному историко-

краеведческому музею. Одесса, 2000. 

53. Руссев Н.Д. На грани миров и эпох. Города низовьев Дуная и 

Днестра в конце ХIII-ХIV вв.  Кишинев, 1999. 

54. Самойлов Ф.А. «Крепость эта такова, что к ней ни с какой 

стороны не подступиться...» Белгород-Днестровский и его окрестности в 

воспоминаниях современников. Одесса, 2002.  

55. Самойлов Ф.О., Скрипник М.О., Ярещенко О.Т. Одеса на зламі 

століть. Кінець ХIХ – початок ХХ ст.: Історико-краєзнавчий нарис. Одеса, 

1998.  

56. Сапожников И.В. Материалы по исторической географии дельты 

Дуная (к 170-летию ликвидации Задунайской Сечи). – Ильичевск-Одесса, 

1998.  

57. Сапожников И.В., Белоусов Л.Г. Греки под Одессой: Очерки 

истории и Александровка с древнейших времен до начала ХХ века. 

Ильичевск-Одесса, 1999.  

58. Сапожников І.В. Кам’яні хрести Степової України (XVIII – 

перша половина ХIХ ст.). Одеса, 1997.  

59. Скальковский К. Воспоминания молодости (По морю 

житейскому), 1843-1869. СПб., 1906. 

60. Смирнов В.И. Одесские некрополи. Губарь О.И. История 

Первого городского кладбища / Составитель М.Б. Пойзнер. Одесса, ТЭС, 

2012.  

61. Солодова В.В. Формування та розвиток документальних колекцій 

у складі фондів Одеських музеїв (1825-2003). Одеса, 2010. 

62. Тимофеенко В.И. Одесса: Архит.-ист. очерк. К., 1985.  

63. Тимофієнко В.І. Відродження Одеси. Архітектура повоєнного 

десятиріччя. К., 2006. 
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64. Фабианская В.А. Из небытия. Очерки о репрессиях 20-50-х годов. 

Одесса, 2003.  

65. Чопп И. Караимы Южной Украины. Одесские караимы. Одесса, 

2002. 

66. Шкляев И. Н. Историческое краеведение (Одесса и Одесская 

область). Одесса, 2010 

67. Шлапак М. Исследование средневекового оборонного 

зодчества. ARC, 2001.  

 

 

Періодичні видання:  

1. ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею. 

2. Південний Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий 

альманах. 

 

Інформаційні ресурси:  

1. Архитектура Одессы. – http://archodessa.com/ 

2. Державний архів Одеської області. - http://archive.odessa.gov.ua/  

3. Домофото. Архитектурная фотобаза. - http://domofoto.ru/ 

4. Путешествуя историей. история архитектурных памятников, 

особняков, бывших имений и семей, ими владевших / Сергей Котелко. - 

https://sergekot.com/  

5. Управління культури, національностей, релігій та охорони 

об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації. – 

http://culture.odessa.gov.ua/  

 

 

 

http://archodessa.com/
http://archive.odessa.gov.ua/
http://domofoto.ru/
https://sergekot.com/
http://culture.odessa.gov.ua/
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