
МУЗИЧКО Олександр Євгенович (16.06.1977, м. Одеса) – кандидат історичних наук (2004 р.), доцент 

(2007 р.). 

У 1994 р. закінчив середню школу № 47 м. Одеси. У 1995-2000 рр. навчався на історичному факультеті 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, отримавши диплом зі спеціальності “Історик, 

викладач історії”. 

У 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.  

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію “Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): життя та 

наукова діяльність”. Науковий керівник – В.М. Хмарський. 

У дисертації проаналізовано адміністративну та педагогічну діяльність Ф.І. Леонтовича на півдні 

України в Новоросійському університеті, його роль у громадському житті Одеси, становлення та еволюцію 

історичних поглядів. Розкрито особливості теоретико-методологічних та концептуальних поглядів історика. 

З 2002 р. по теперішній час О.Є. Музичко викладає на кафедрі історії України історичного факультету 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.  

У 2008-2010 рр. – провідний науковий співробітник Одеської філії Національного інституту стратегічних 

досліджень.  

З 2011 р. – голова одеського осередку Науково-ідеологічного центру ім. Дмитра Донцова. 

Співорганізатор 10 міжнародних і всеукраїнських конференцій, конгресів, семінарів, круглих столів. 

Член редколегій низки збірників, присвячених історії Південної України. 

Сфери наукових інтересів: історія Південної України другої половини XIX-ХХ ст., джерелознавство, 

історіографія Південної України. 

Дослідив багато маловідомих сторінок історії українського національного руху на території Південної 

України, що дозволило глибше осягнути українську культурну приналежність цих земель. Вдалося 

продемонструвати тісний зв’язок між науковою та громадською діяльністю, національними позиціями 

науковців. Запропонував розробки щодо поглиблення вивчення міжнаціональних взаємин в Одеському 

регіоні, зокрема, вперше розкривши тему “Грузини в Одесі”.  

Нагороди: грамота Всеукраїнського товариства “Просвіта” (2005 р.), почесна грамота Управління 

освіти та наукової діяльності Одеської облдержадміністрації (2010 р.), подяка від Генерального консульства 

Грузії в Одесі (2011 р.). 

Автор і упорядник близько 200 наукових праць (зокрема, 6 монографій, 1 археографічного видання, 

близько 190 наукових статей). 
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