
ПЕТРОВСЬКИЙ Едуард Петрович (14.03.1980, м. Джанкой АР Крим) – кандидат історичних наук 

(2007 р.), доцент (2013 р.). 

У 1997 р. закінчив із срібною медаллю загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с. Северинівка Іванівського 

району Одеської області. У 1997-2002 рр. навчався на історичному факультеті Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова, диплом “магістра” з відзнакою зі спеціальності “Історія”. Стипендіат 

Верховної Ради України. 

У 2002-2003 навчальному році працював вчителем історії та правознавства Северинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іванівського району Одеської області. 

У листопаді 2002 – жовтні 2005 р. навчався в аспірантурі Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова. 

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію “Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії 

репресій в Україні у 1937-1938 роках”. Науковий керівник – В.М. Хмарський. 

Територіальні межі дисертаційного дослідження визначаються специфікою архівно-слідчих справ, які 

знаходяться у фонді “П” архіву УСБУ в Одеській області. Головним чином вони охоплюють територію 

сучасної Одеської області, крім Південної Бессарабії (до 1940 р. вона перебувала у складі Румунії). Це 

зумовлено також специфікою адміністративно-територіального поділу, зміни якого були типовою ситуацією 

в ХХ столітті, і особливо в 1930-ті рр. Визначаючи територіальні межі роботи терміном “Одещина”, автор 

враховує ті радикальні реформування, що відбулися впродовж 1937-1938 рр. з площею області, чисельністю 

її районів, існуванням національних районів та сільських рад. Враховується, що частина сучасних районів 

входили до Молдавської АРСР.  

З вересня 2006 р. – співробітник кафедри історії України Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова, з квітня 2007 р. – на посаді доцента цієї кафедри. 

Впродовж трудової діяльності працював за сумісництвом в Одеському технікумі залізничного 

транспорту, Одеській гімназії № 1 імені А.П. Бистріної, Одеській національній академії зв’язку імені 

О.С. Попова. 

Впродовж 2002-2013 рр. – член громадських організацій Одеський академічний центр МАН та 

Академічний центр “Наука та освіта”, колектив яких брав участь у виконанні Всеукраїнської державної 

програми видання багатотомної науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”. Співупорядник 

першої книги “Реабілітовані історією. Одеська область”. Член робочої групи та авторського колективу з 

підготовки науково-меморіального видання “Одеський мартиролог”. Член робочої групи при Державному 

архіві Одеської області з підготовки до видання “Книга пам’яті. Голодомор 1932-1933 рр. Одеська область”. 

Автор проекту “Через традиції добросусідства – до міжетнічний толерантності”. Член авторського 

колективу з підготовки видання до 150-річчя історії Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова. Один з ініціаторів і керівник комплексної міжфакультетської науково-дослідної теми в ОНУ 

імені І.І. Мечникова “Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання”.  

Сфери наукових інтересів: вивчення історії радянських репресій в Україні в ХХ столітті, джерелознавчий 

аспект цієї проблематики, розвиток освіти в 1920-1930-х роках (зокрема вищої школи), проблеми 

голодоморів 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр. на півдні України, історична персоналістика 

(просопографія). 

Нагороди: багаторазово нагороджувався грамотами і подяками навчальних закладів, керівництвом 

Одеської залізниці та органів місцевої влади Одеської області. 

Автор і упорядник понад 60 наукових праць (зокрема, 4 монографій, 5 навчально-методичних посібників, 

55 наукових статей). 
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