Додаток 8

Державний архів Одеської області
Перелік фондів начальних закладів радянського періоду
(університетів, інститутів, консерваторії, технікумів, училищ, шкіл)
та науково-дослідницьких інститутів (НДІ),
із зазначенням наявності документів з особового складу
Укладачі: О.В.Мартиненко, к.і.н. Л.Г.Білоусова
У переліку подаються всі фонди навчальних закладів та НДІ, що зберігаються у
Держархіві Одеської області (за виключенням партійних і комсомольських закладів
та установ періоду фашистської окупації 1941-1944 рр.) Фонди включають
управлінську документацію, частина з них - також документацію з особового складу,
яка зазначена у переліку (виділено блакитним).
Документація з особового складу збереглася частково.
Переважна більшість фондів зберігається у Головному корпусі архіву по вул.
Жуковського, 18. Фонди, що зберігаються у Корпусі № 2 по вул. Пироговській, 29,
зазначені у переліку окремо (виділено блакитним).
У разі, якщо документи на зберігання в Держархів Одеської області не
надходили, вони можуть зберігатися у відомчому архіві навчального закладу, НДІ (до
відома: граничний строк зберігання документів з особового складу - 75 років,
видатних особистостей - постійно).
Якщо навчальний заклад ліквідовано, документи можуть зберігатися у
правонаступника; при ліквідації без правонаступника документи передаються до
відомчого архіву Одеського обласного управління освіти (Одеса, вул. Канатна, 83).
У разі ліквідації НДІ документи можуть зберігатися у правонаступника або,
за умови республіканського або союзного підпорядкування - в архіві головної установи

Види документів з особового складу, що містяться у фондах навчальних
закладів та НДІ:
 накази про зарахування до складу учнів та студентів;
 накази про прийом на роботу, посадові зміни, звільнення;
 особові справи студентів, учнів, викладачів;
 особові рахунки, картки, платіжно-розрахункові відомості на заробітну
плату, стипендії
 списки викладачів та студентів, учнів, курсантів
 анкетні дані на особу
 особові картки
 трудові книжки
 свідоцтва про народження
 свідоцтва про закінчення навчального закладу

 характеристики
 інші документи

Університети
ф. Р - 1633 - Одеський робітничий університет (ОРУ) (накази по
університету, дипломні роботи, особові справи студентів) (1924-1934 рр.,
(1197 од. зб.)
ф. Р - 1438 - Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова (1944-1973
рр.)
ф. Р - Одеський вечірній масовий університет загальноосвітніх і медичних
наук при Одеському інституті санітарної культури ім. Заболотного (19311935 рр.)
ф. Р - 4732 - Всеукраїнський заочний колгоспний університет
Всеукраїнського інституту заочної сільськогосподарської освіти «ВІЗО»
(1930-1933 рр.). Назва за описом фонду: Одеський заочний факультет
Всеукраїнського колгоспного університету, м. Одеса. (накази по
університету, списки курсантів) (184 од.зб.)
Інститути
ф. Р – 1593 - Одеський інститут народної освіти (ІНО) (особові справи
професорсько-викладацького складу та студентів, списки студентів) (19201930 рр.)
ф. Р – 7193 - Одеський інженерно-будівельний інститут (у 1951-1957 рр. –
Гідротехнічний інститут) (1944-1971 рр.)
ф. Р – 8039 – Український південний проектно-дослідницький інститут
водного господарства (рос. – Укрюжгипроводхоз) (1950-1987 рр.) –
Пироговська, 29
ф. Р – 8039 – Український науково-дослідницький інститут станків та
інструментів (1970-1979 рр.) – Пироговська, 29
ф. Р – 7948 – Одеська філія НАТІ державного науково-дослідницького
тракторного інституту (1975-1989 рр.) – Пироговська, 29
ф. Р – 7967 – Одеська філія Всесоюзного науково-дослідницького інституту
скляного машинобудування (ВО «Скломаш», рос.- ПО «Стекломаш») (19601983 рр.) – Пироговська, 29
ф. Р – 6752 – Український науково-дослідницький інститут виноградарства та
виноробства ім. Таїрова (1918, 1930-1933, 1938, 1940, 1944-1980 рр.) –
Пироговська, 29
ф. Р – 8010 – Науково-дослідницький інститут спецспособів лиття (1951-1983
рр.) – Пироговська, 29
ф. Р – 1991 – Одеський електротехнічний інститут інженерів зв’язку (19321941, 1944-1984 рр.) – Пироговська, 29

ф. Р – 6279 – Український науково-дослідницький інститут консервної
промисловості (1956-1977 рр.) – Пироговська, 29
ф. Р – 7944 – Проектно-конструкторський технологічний інститут
Міністерства тракторного та сільськогосподарського машинобудування (рос.
НПО «Спецтехоснастка») (1959-1989 рр.) – Пироговська, 29
ф. Р – 3751 – Одеський проектний інститут № 3 Головного управління
«Головбудпроект» (рос. «Главстройпроект» (1944-2003 рр.) – Пироговська,
29
ф. Р – 4727 – Одеський сільськогосподарський інститут (1935-1938, 19441981 рр.) – Пироговська, 29
ф. Р – 4730 – Одеський технологічний інститут холодильної промисловості
(до 20.08.1970 р. – Інститут харчової промисловості (раніше - Інститут
консервної промисловості) (1931, 1936-1984 рр.) – Пироговська, 29
ф. Р – 1481 – Український науково-дослідницький інститут станків та
інструментів (1961-1969 рр.) – Пироговська, 29
ф. Р – 4730 – Одеський технологічний інститут холодильної промисловості
(до 1968 р. - Технологічний інститут консервної промисловості, з 20.08.1970
р. – Інститут харчової промисловості) (1931, 1936-1984 рр.) – Пироговська,
29
ф. Р – 7908 – Одеська філія інституту «УкрНДІ Діпросільгосп» (рос. «УкрНИИ Гипросельхоз») (накази з основної діяльності, документи з
особового складу знаходяться
в проектно-дослідницькому інституті
«Одесагропроект», м. Одеса, вул. Космонавтів, 36) (1961-1984 рр.)
ф. Р – 7901 – Одеська філія Українського державного інституту проектування
установ
харчової
промисловості
«Укрдіпрохарчпром»
(рос.
«Укргипропищепром») (1946-1970 рр.)
ф. Р – 7927 – Причорноморське відділення Української філії НДІ праці,
м. Одеса (Інститут телевізійної техніки «Електрон») (1963, 1966-1997 рр.) –
Пироговська, 29
ф. Р – 1542 – Одеський інститут керівників працівників радянської торгівлі
(особові листки викладачів, списки студентів, особові справи слухачів)
(1936-1940 рр.) (579 од. зб. )
ф. Р – 485 – Одеський науково-дослідницький інститут стоматології (19441982 рр.) - Пироговська, 29
ф. Р – 1561 – Одеський німецький педагогічний інститут (особові справи
професорсько-викладацького, адміністративного, технічного персоналу і
студентів) (1933-1938 рр.) (2678 од. зб., з них 1500 з особового складу)
ф. Р – 5397 – Одеський інститут інженерів морського флоту (1933-1972 рр.)
ф. Р – 1647 – Одеський інститут професійної освіти (особові справи
професорсько-викладацького складу і студентів) (1930-1933 рр.) (2031 од.зб.)
ф. Р - 3678 - Одеський педагогічний інститут іноземної мови (увійшов до
складу Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова) (Ф.Р - 1438 )
(особові справи, атестати) (1924-1941 рр.) (4 од. зб.)
ф. Р - 1225 - Одеський інститут праці (особові справи співробітників) ( 19301934 рр.) (233 од. зб.)

ф. Р - 126 - Одеський політехнічний інститут (Одеський індустріальний
інститут) (накази по інституту) (1918-1930, 1944-1970 рр.)
ф. Р - 2147 - Одеський державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова
(особові справи студентів за 1920-1930 рр. Документи за 1972-1977 рр.
збереглися частково; документи за 1978-1988 рр. зберігаються на
Пироговській, 29. (1920-1930, 1939, 1941, 1944-1988 рр.)
ф. Р – 3296 – Одеський науково-дослідницький психоневрологічний інститут
(1944-1965 рр.)
ф. Р – 4755 – Одеський науково-дослідницький рентгенорадіологічний та
онкологічний інститут (накази по інституту, особові картки службовців і
робітників, трудові книжки, особові справи) (1941, 1944-1950 рр.) (152 од.зб.)
ф. Р – 6763 – Одеський науково-дослідницький інститут епідеміології та
мікробіології ім. І.І. Мечникова (1938-1940, 1942, 1944-1976 рр.)
ф. Р – 5285 – Одеський інститут підвищення кваліфікації підприємців
Народного комісаріату важкої промисловості (рос. – «Наркомтяжпрома»)
(накази по інституту, особові справи викладачів, адміністративно-технічного
персоналу і студентів) (1934-1937 рр.) (459 од.зб.)
ф. Р – 2001 – Український державний науково-дослідницький інститут
харчування (1931-1934 рр.)
ф. Р – 1481 – Одеський науково-дослідницький зоолого-біологічний інститут
(1930-1933 рр.)
ф. Р - 92 - Одеський інститут підвищення кваліфікації керівників
народногосподарських
кадрів
Наркомату
харчової
промисловості
підприємців Наркомтяжпрому (накази по інституту, особові справи
викладачів та студентів, списки студентів) (1932-1940 рр.) (863 ед.хр.)
ф. Р - 1989 - Одеський фармацевтичний інститут (накази по інституту,
відомості на виплату зарплати, особові справи професорсько-викладацького,
адміністративно-технічного персоналу і студентів) (1921-1951 рр.) (838
од.зб.)
ф. Р – 4504 – Одеський науково-дослідницький інститут туберкульозу (19261930, 1939, 1940, 1944-1965 рр.)
ф. Р - 4459 - Одеський науково -дослідний інститут фізики (список особового
складу інституту за 1928 р.) ( 1927-1934 рр.) (16 ед.хр. )
ф. Р – 7779 – Одеський науково-дослідницький інститут очних хвороб та
тканинної терапії ім. акад. В.П.Філатова (1943-1988 рр.)
ф. Р - 2028 - Український науково -дослідний хіміко-радіологічний інститут
(1924-1931 рр.) (анкетні дані на роботників інституту ) (18 од. зб. )
ф. Р - 7887 - Одеський науково-дослідний інститут курортології ( 1944-1974
рр.)
ф. Р - 7998 - Науково-дослідний інститут телевізійної техніки «Електрон »
Причорноморська філії (з 1991 р. акціонерне товариство « Електрон » )
(1979-1993 рр.) (накази з особового складу, особові рахунки по зарплаті) (68
од. зб.)
ф. Р - 7922 - Науково-дослідний інститут «Шторм» (накази з основної
діяльності та по інституту ) (1967-1977 рр.) (251 од. зб.)

ф. Р - 1594 - Одеський фізико- математичний інститут (особові справи
студентів ) ( 1919-1921 р.) (18 од. зб.)
ф. Р - 1641 - Одеський фізико-хіміко-математичний інститут (Фізхімат)
(особові справи студентів, листування з особового складі інституту,
статистичні відомості щодо адміністративного-технічного та викладацького
складу) (1930-1933 рр.) (490 од.зб.)
ф. Р - 1993 - Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова (Одеський
інститут зерна і борошна ім. И.В.Сталіна) (1926-1965 рр.) (список
педагогічного персоналу, список особового складу, списки наукових
працівників, аспірантів і студентів) (16 од. зб. )
ф. Р - 849 - Одеський інститут гуманітарних і суспільних наук (особові
справи студентів, особовий склад інституту) ( 1920-1922 рр.) (2215 од. зб.)
ф. Р - 5032 - Одеський інститут консервної промисловості (особові справи
студентів) (1925-1933 рр.) (7 од. зб.)
ф. Р - 4783 - Одеський енергетичний інститут (1930-1934 рр.) (списки
аспірантів та студентів, списки студентів, що закінчили робітфак) (40 од. зб. )
ф. Р - 499 - Одеський художній інститут (особові справи студентів, відомості
на хлібні картки) (1921-1934 рр.) (1900 од. зб.)
ф. Р - 4594 - Одеський інститут хлібопечення (особові справи студентів)
(1928-1932 рр.) (21 од. зб.)
ф. Р - 4728 - Одеський хіміко-технологічний інститут (особові справи
студентів, списки викладачів і студентів) (1923-1926, 1930-1933 рр.) (45 од.
зб.)
ф. Р - 912 - Одеський клінічний інститут професора Я. Бардаха Одеського
Губпрофосвіти (рос. - Губпрофобр) (списки працівників ) (1922) (1 од. зб.)
ф. Р - 5520 - Одеський науково-дослідний шкірно-венерологічний інститут
ім. Главче (накази по інституту, картотека особових рахунків, особові справи
і списки працівників) (1939-1955 рр.) (266 од. зб.)
ф. Р – 7862 – Український науково-дослідницький інститут станків та
інструментів (1961-1979 рр.) – Пироговська, 29
ф. Р – 1433 – Одеський інститут охорони материнства та дитинства
(ОХМАДИТ) (рос. – ОХМАДЕТ)
(1928-1937 рр.) (особові справи
працівників) (36 од.зб.)
ф. Р – 129 – Одеський інститут народного господарства (Інаргосп) (рос. –
Инархоз) (1921-1930 рр.) (особові справи студентів) (2458 од.зб.)
ф. Р - 5519 - Одеський інститут народного господарства (Кредитноекономічний інститут) (1939-1941, 1944-1987 рр.) - Пироговська, 29
ф. Р - 91 - Одеський інститут машинобудування (Інститут підвищення
кваліфікації господарників та інженерно-технічних працівників) (1935-1940
рр.) (особові справи студентів, особові рахунки робітників і службовців) (796
од.зб.)
ф. Р – 2169 – Одеська обласна філія Українського інституту господарників та
підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників Народного
Комісаріату місцевої промисловості (1935-1940 рр.) (особові справи і особові

картки адміністративно-педагогічного персоналу, особові справи студентів,
бухгалтерські картки робітників і службовців) (807 од. зб.)
ф. Р - 4462 - Одеське відділення Українського науково-дослідного інституту
променергетики (1930-1932 рр.)
ф. Р – 5467 – Одеська філія Всесоюзного інституту з проектування
підприємств торгівлі та громадського харчування, складського господарства,
плодоовочевих підприємств, приладів та торгової реклами «Союздіпроторг»
(рос. - «Союзгипроторг») (накази, особові справи, відомості на зарплату)
(1946-1955 рр.) (139 од. зб.)
ф. Р - 7930 - Спеціальний проектно-конструкторський інститут, м. Одеса
(1963-1973 рр.) (накази з основної діяльності).
ф. Р - 7845 - Всесоюзний проектно-конструкторський та науково-дослідний
інститут «Харчопромавтоматика» - Пироговська , 29 (1956-1985 рр.)
ф. Р - 7881 - Всесоюзний ордена Леніна і ордена Трудового Червоного
Прапору селекційно-генетичний інститут (1936-1937, 1940-1989 рр.)
ф. Р - 6102 - Одеський обласний інститут удосконалення вчителів (1944-1986
рр.) - Пироговська, 29
ф. Р - 126 - Одеський індустріальний інститут м. Одеси (особові справи 19181930 рр. передані в Політехнічний інститут у 1966 р., тепер – Політехнічний
університет) (1918-1934, 1944-1985 рр.)
ф. Р - 5382 - Одеський державний учительський інститут ( 1946-1952 рр.)
(накази по інституту з особового складу щодо викладачів та студентів;
списки студентів, які закінчили заочне відділення; особові справи звільнених
працівників; особові рахунки адміністративно-педагогічного персоналу) (168
од. зб.)
ф. Р - 1993 - Одеський технологічний інститут ім. М.І.Ломоносова (1926-1973
рр.)
ф. Р – 2886 – Одеське відділення інституту раціоналізаціі Наркомату
робітничо-селянської інспекції (рос. - РКИ) (1932-1933 рр.)
ф. Р – 5290 – Одеський інститут підвищення кваліфікації інженернотехнічних працівників Наркомату тяжкої промисловості (рос. –
«Наркотяжпрома» (1934-1937 рр.) (накази по інституту, особові справи та
анкети адміністративно-технічного персоналу і викладачів, списки
випускників ) ( 202 од.зб. )
ф. Р - 4574 - Одеський єврейський сільськогосподарський інститут ім.
Й.В.Сталіна (1926-1935 рр.) (особові справи студентів, списки студентів, які
закінчили інститут) (338 од. зб.)
ф. Р - 6281 - Одеський гідрометеорологічний інститут (1937-1970 рр.)
ф. Р – 6570 – Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д.
Ушинського (1941-1942, 1944-1971 рр.)
ф. Р – 4570 – Одеський робітничий вечірній індустріальний інститут
(колишній робітничий вечірній технікум ім. П. Старостина) (1923-1933 рр.)
(список працівників технікуму та студентів, особові справи викладачів,
відомості на видачу державних стипендій дипломантам, контрольні картки
студентів) (285 од.зб. )

ф. Р – 3356 – Філія державного проектно-конструкторського та науководослідницького інституту морського транспорту («ЧорноморНДІпроект»,
рос. – «Черноморниипроект») (колишня Чорноморсько-Азовська проектнодослідницька контора ККМФ, колишнє відділення Союзморпроекту ММФ
«Чорноморпроект» (1936-1993 рр.) (рахункові картки (рос. – лицевые
карточки) робітників і службовців, особові справи працівників - за 1936-1945
рр.) (149 од. зб.)
ф. Р - 462 - Одеська філія Харківського машинобудівного інституту з
технічного навчання робітників (1931-1937 рр.) (відомості на видачу
зарплати педагогічному та адміністративно-технічному персоналу, анкети та
списки викладачів ) (23 од.зб.)
ф. Р – 5919
– Всесоюзний проектно-конструкторський та науководослідницький
інститут
«Харчопромавтоматика»
(рос.
«Пищепромавтоматика») (1956-1974 рр.)
ф. Р – 899
– Всесоюзний проектно-конструкторський та науководослідницький
інститут
«Харчопромавтоматика»
(рос.
«Пищепромавтоматика» (1956-1974 рр.)
ф. Р - 5382 - Ново-Полтавський єврейський сільськогосподарський інститут
(1924-1933 рр. (накази по інституту щодо викладачів, працівників інститут та
студентів, особисті справи співробітників) (130 од.зб. )
Консерваторія
ф. Р - 899 - Одеська державна консерваторія ім. А.В.Нежданової (1944-1979
рр.)
Технікуми
ф. Р - 2018 - Одеський морський технікум (морехідне училище) (1924-1941 ,
1944-1984 рр.) (накази з основної діяльності)
ф. Р - 5422 - Одеський технікум медичних ентомологів (1944-1953 рр.)
(накази по технікуму, відомості на видачу заробітної плати робітникам і
службовцям, списки викладачів і випускників, особові справи учнів) (343 од.
зб.)
ф. Р - 4577 - Одеський машино-будівельний конструкторський технікум
(1928-1937 рр.) (накази по технікуму і по студентах, особові справи
студентів, списки викладачів, адміністативно-технічного персоналу та
студентів) (74 од. зб.)
ф. Р - 5286 - Одеський єврейський кіно-механічний технікум точної механіки
Укргостреста «Українфільм » (1930-1935 рр.) (список викладачів, відомості
по особовому складу) (13 од. зб.)
ф. Р - 3870 - Одеський державний технікум кінематографії ( 1924-1930 рр.)
(списки і характеристики студентів, списки працівників, особові справи
викладачів, співробітників, відомості на виплату зарплати) (349 од.зб.)
ф. Р - 4613 - Одеський вищий земельно-устрійний і меліоративний технікум
(1923-1928 рр.) (особові справи студентів) (248 од. зб.)

ф. Р - 4735 - Одеський технікум садівництва і виноградарства (1925-1934 рр.)
(накази по технікуму, списки, анкети та заяви студентів, відомості на видачу
зарплати службовцям, особові справи студентів, списки викладачів,
службовців і студентів заочників, списки студентів з їх адресами) (52 од. зб.)
ф. Р - 738 - Одеський торговельно-промисловий технікум (1924-1928 рр.)
(особові справи педагогічного, адміністративно-технічного персоналу і
студентів, відомості про зарахування до технікуму, відомості на видачу
стипендій) (295 од. зб.)
ф. Р - 2014 - Одеський енергетичний технікум (1927-1935 рр.) (накази по
технікуму, списки студентів підготовчих курсів, анкети та особові справи
студентів, списки стипендіатів, списки викладачів) (744 од. зб.)
ф. Р - 4576 - Одеська професійна хімічна школа (Хімпрофшкола) Одеської
окружної інспектури народної освіти м.Одеса (Одеський електрохімічний
технікум Всесоюзного об'єднання хімічної промисловості «Всехімпром»)
(кол. технікум мінеральної хімії) (1927-1936 рр.) (накази по технікуму,
списки викладачів і студентів, особові справи викладачів, технічного складу і
студентів) (656 од. зб.)
ф. Р - 4781 - Одеський художній технікум (1929-1936 рр.) (накази по
училищу, список викладачів та адміністративно-технічного персоналу,
особові справи студентів, відомості на отримання стипендії) (21 од. зб.)
ф. Р - 4733 - Одеський всесоюзний холодильний технікум (1932-1934 рр.)
(списки викладачів і студентів, анкети та заяви вступників, списки студентів
випускників) (13 од. зб.)
ф. Р - 971 - Одеський механічний технікум (1921-1922, 1938-1941 рр.) (списки
і особові справи студентів, особові рахунки на зарплату робітникам і
службовцям) (77 од. зб. )
ф. Р - 4570 - Одеський робітничий вечірній технікум ім. П. Старостіна (з 1928
р. - робітничий вечірній політтехнікум) (Одеський робітничий вечірній
Індустріальний інститут) (1923-1933 рр.)
ф. Р - 1992 - Одеський технікум спиртогорілчаної промисловості (1930-1935
рр.)
ф. Р - 2013 - Одеський будівельний технікум (1921-1935 рр.) (накази по
технікуму, списки адміністративного, викладацького складу та студентів ,
списки випускників технікуму, особові справи викладачів, службовців і
студентів) (2027 од. зб.)
ф. Р - 4925 - Одеський статистичний технікум (1944-1956 рр.) (накази по
технікуму, картотека особових рахунків робітників і службовців, особові
справи учнів) (321 од. зб. )
ф. Р - 6716 - Одеський фінансово-економічний технікум (1945-1948 рр.) (15
од. зб.)
ф. Р - 850 - Одеський електротехнічний технікум зв'язку (1918-1929 рр.)
(списки співробітників, особові справи співробітників та учнів (501 од. зб.)
ф. Р - 1650 - Одеський єврейський педагогічний технікум ім. Жовтневої
революції (1925-1935 рр.) (особові справи студентів) (175 од. зб.)

ф. Р - 4780 - Одеський технікум прикладної хімії (1922-1932 рр.) (особові
справи студентів) (298 од.зб. )
ф. Р – 4736 – Одеський технологічний технікум хлібопекарства (1928-1938
рр.) (накази по технікуму, списки, анкети та особові справи студентів (229 од.
зб. )
ф. Р - 2965 - Одеський автомобільний технікум (1930-1936 рр.) - Одеський
автомеханічний технікум (1945-1997 рр.) - Пироговська, 29
ф. Р - 8017 - Одеський верстатно-будівельний технікум (1944-1988 рр.) Пироговська, 29
ф. Р - 8018 - Одеський харчовий технікум (1944-1955 рр.) - Пироговська, 29
ф. Р - 8019 - Одеський технікум харчової промисловості (1944-1989 рр.) Пироговська, 29
ф. Р - 6715 - Одеський фінансово-кредитний технікум (1944-1988 рр.) Пироговська, 29
Училища
ф. Р - 3763 - Одеське педагогічне училище (колишня школа) (1938-1956 рр.)
(накази по педучилищу, особові справи та відомості на видачу зарплати
педагогічному
та
адміністративно-технічному
персоналу,
списки
випускників та особові справи) (821 од. зб.)
ф. Р - 2018 - Одеське морехідне училище (1924-1941, 1944-1984 рр.)
ф. Р - 5449 - Одеське державне художнє училище ім. М.Б.Грекова (1918-1923,
1938-1939, 1944-1973 рр.) (заяви викладачів училища, особові справи учнів за
1918-1923 рр.) (111 од. зб.)
ф. Р - 7382 - Одеське державне художньо-технічне училище (театральне )
(1944-1964 рр.) (накази по училищу) (117 од. зб.)
ф. Р - 6757 - Одеське міське профтехнічна училище (1947-1964 рр.) (накази
по училищу) (46 од. зб.)
ф. Р - 7953 - Одеське морехідне училище технічного флоту (1944-1976 рр.) –
Пироговська, 29
ф. Р - 6103 - Одеське морехідне училище рибної промисловості (1954-1965
рр.) (накази по училищу) (91 од. зб.)
ф. Р - 6507 - Одеське вище інженерне морське училище (1944-1972 рр.)
(накази по училищу) (63 од. зб.)
ф. Р - 8009 - Одеське республіканське медичне училище (1957-1987 рр.) Пироговська, 29
ф. Р - 5442 - Рорбахське ремісниче училище (1921 р.) (списки майстрів цехів )
(2 ед.хр. )
Школи
ф. Р - 3763 - Одеське педагогічне училище (колишня школа ) (1938-1956 рр.)
(накази по педучилищу, особові справи та відомості на видачу зарплати

педагогічному
та
адміністративно-технічному
персоналу,
списки
випускників та особові справи) (821 од. зб.)
ф. Р - 5155 - Одеська спеціальна школа військово-повітряних сил (1944-1951
рр.) (накази по школі, розрахункові відомості на зарплату, особові справи
співробітників) (111 од. зб.)
ф. Р - 5404 - Одеська артилерійська спеціальна школа (1944-1946 рр.) (накази
по школі, особові рахунки робітників і службовців) (13 од. зб.)
ф. Р - 4824 – Одеська зуболікарняна школа (1936-1941, 1944-1949 рр.)
(особові рахунки робітників і службовців, особові справи учнів, книга
реєстрації виданих дипломів, особові справи екстернів) (1111 од. зб.)
ф. Р - 4843 - Одеська фельдшерсько-акушерська школа (1935-1941 рр.)
(особові справи студентів) (242 од. зб.)
ф. Р - 3432 - Одеська юридична школа Міністерства юстиції УРСР (1944-1953
рр.) (накази по школі, списки студентів випускників, особисті картки по
зарплаті педогогічного та адміністративно-технічного персоналу, особові
справи працівників школи та звільнених, особові справи випускників школи)
(1987 од. зб.)
ф. Р - 6295 - Одеська республіканська школа кіномеханіків (1949-1963 рр.)
ф. Р – 3752 - Одеська середня трирічна сільськогосподарська школа для
підготовки голів колгоспів (1947-1956 рр.) (накази по школі, особові рахунки
по зарплаті педагогічного та адміністративно-технічного персоналу, особові
справи викладачів, адміністративно-технічного персоналу та учнів, списки
випускників школи) (297 од. зб.)
ф. Р - 6407 - Школа-інтернат № 88 Балтського району Одеської області (19441945, 1947-1958, 1960-1962 рр.)
ф. Р -1192 - Одеська школа цивільний авіації (1929-1932 рр.) (списки по
особовому складу) (3 од. зб.)
ф. Р- 4645 - Одеська школа підвищеного типу для дорослих (1925-1930 рр.)
(особові картки вчителів) (3 од.зб.)
ф. Р – 4864 - Одеська (міська) школа машинопису і стенографії (1936-1939
рр.)
ф. Р- 5257 - Вечірня школа № 2 майстрів соціалістичної праці Одеського
управління місцевої промисловості (рос. – Облместпрома) (1937-1938 рр.)
ф. Р - 152 - Кароліно-Бугазька сільськогосподарська школа Овідіопольського
району (1926-1928 рр.)
ф. Р - 4637 - Одеська початкова школа № 1 (1938-1941 рр.) (свідоцтва про
народження учнів) (8 од.зб.)
ф. Р - 4651 - Одеська початкова школа № 31 ( 1938-1941 рр.) (особові справи
та свідоцтва про народження учнів) (35 од.зб.)
ф. Р - 4661 - Одеська початкова школа № 42 ( 1938-1941 рр.) (особові справи
учнів) (43 од.зб.)
ф. Р - 4662 - Одеська початкова школа № 48 ( 1938-1941 рр.) (свідоцтва про
народження учнів) (1 од.зб.)
ф. Р - 4718 - Одеська початкова школа для глухонімих № 91 ( 1938-1941 рр.)
(особові справи та свідоцтва про народження учнів) (10 од.зб.)

ф. Р - 4719 - Одеська початкова школа № 93 ( 1938-1941 рр.) (особові справи
учнів) (19 од. зб.)
ф. Р - 4720 - Одеська початкова школа № 95 (1932 р.) (протокол про здачу
іспитів) (1 од. зб.)
ф. Р - 4642 - Одеська неповна середня школа № 7 (1934-1935, 1938-1941 рр.)
(особові справи учнів) (8 од. зб.)
ф. Р - 4643 - Одеська неповна середня школа № 9 ( 1932-1939 рр.) (накази по
школі, списки вчителів, відомості на зарплату, особові справи вчителів та
студентів, метричні свідоцтва) (63 од. зб.)
ф. Р - 4644 - Одеська неповна середня школа для дорослих № 10 (1938-1941
рр.) (особові справи, свідоцтва про народження, характеристики, атестати
учнів) (43 од. зб.)
ф. Р - 4646 - Одеська неповна середня школа № 19 ( 1936-1941 рр.) (особові
справи учнів) (61 од. зб. )
ф. Р - 4648 - Одеська неповна середня школа № 26 ( 1933-1937 рр.) (особові
справи та свідоцтва про народження учнів) (43 од. зб.)
ф. Р - 4650 - Одеська неповна середня школа № 30 (1938 р.) (особова справа
викладача) (1 од. зб.)
ф. Р - 4636 - Одеська неповна середня школа № 35 (1938-1941 рр.) (особові
справи учнів) (124 од. зб.)
ф. Р - 4653 - Одеська неповна середня школа № 37 (1938-1941 рр.) (особові
справи та свідоцтва про народження учнів) (14 од. зб.)
ф. Р - 4710 - Одеська неповна середня школа № 51 (1938-1941 рр.) (довідки)
(2 од. зб.)
ф. Р - 4711 - Одеська неповна середня школа № 52 (1938-1941 рр.) (особові
справи викладачів) (10 од. зб.)
ф. Р - 4716 - Одеська неповна середня школа № 80 (1938-1941 рр.) (особові
справи учнів, свідоцтва про закінчення школи і про народження) (3 од. зб.)
ф. Р - 4717 - Одеська неповна середня школа № 84 ( 1935-1940 рр.) (накази по
школі, відомості на виплату зарплати, списки вчителів, особові справи
вчителів) (50 од. зб.)
ф. Р - 4846 - Одеська неповна середня школа № 107 (1938-1941 рр.) (особові
справи учнів, свідоцтва про народження) (3 од. зб.)
ф. Р - 4641 - Одеська школа № 6 (1938-1941 рр.) (особові справи та свідоцтва
про народження учнів, трудові книжки працівників) (52 од. зб.)
ф. Р - 4638 - Одеська школа № 2 (1923-1928, 1930, 1938-1941 рр.) (особові
справи та свідоцтва про народження учнів) (92 од. зб.)
ф. Р - 4655 - Одеська школа № 39 (1938-1940 рр.) (особові справи учнів) (422
од. зб.)
ф. Р - 4663 - Одеська школа № 49 (1938-1941 рр.) (особові справи учнів) (285
од. зб.)
ф. Р - 4712 - Одеська школа № 57 (1938-1941 рр.) (особові справи учнів) (15
од. зб.)
ф. Р - 4713 - Одеська школа № 63 (1938-1941 рр.) (особові справи учнів) (12
од. зб.)

ф. Р - 4714 - Одеська школа № 71 (1938-1941 рр.) (особові справи учнів) (3
од. зб.)
ф. Р - 4715 - Одеська школа № 74 (1938-1941 рр.) (особові справи учнів,
свідоцтва про народження) (41 од. зб.)
ф. Р - 4848 - Одеська школа № 112 ( 1938-1941 рр.) (особові справи вчителів)
(16 од. зб.)
ф. Р - 4658 - Одеська школа № 114 ( 1938-1940 рр.) (накази по школі,
відомості на зарплату, особисті справи викладачів і учнів) (56 од. зб.)
ф. Р - 4657 - Одеська школа № 117 ( 1936-1941 рр.) (особові справи вчителів
та учнів) (112 од. зб.)
ф. Р - 4656 - Одеська школа № 119 ( 1936-1940 рр.) (накази по школі, особові
справи педагогів та учнів, особові рахунки працівників) (73 од. зб.)
ф. Р - 4849 - Одеська школа № 121 ( 1938-1940 рр.) (свідоцтва про
народження та про закінчення школи, трудові книжки працівників) (3 од. зб.)
ф. Р - 4640 - Одеська вечірня школа для дорослих № 4 (без дати) (свідоцтва
про народження учнів) (1 од. зб.)
ф. Р - 5433 - Ананьївський агрономічна школа Балтського повітового відділу
народної освіти, м. Ананьїв (1921-1922 рр.) (списки викладачів, працівників і
учнів) (2 од. зб.)
ф. Р - 5465 - Одеська автотранспортна школа українського бурякоцукрового
тресту ( 1945-1954 рр.) (накази і розпорядження по школі, анкети та заяви
звільнених, картотека робітників і службовців, довідки, посвідчення та
характеристики) (16 од. зб.)
ф. Р - 4859 - Одеська професійно-технічна школа № 4 Губпрофосвіти (19201921 рр.) (списки учнів) (2 од. зб.)
ф. Р - 5204 - Одеська професійно-технічна школа-інтернат «Кустрем» № 1
(1920-1921 рр.) (особові картки співробітників, протоколи засідань
педагогічної ради) (3 од. зб.)
ф. Р - 1330 - Одеська професійно-технічна школа № 7 з підготовки фахівців з
технології та машинознавства ( 1920-1921 рр.) (особові справи викладачів та
учнів, списки викладачів, співробітників і учнів) (54 од. зб.)
ф. Р - 4564 - Одеська українська кустарно-промислова школа «Кустрем » № 1
(1926-1930 рр.) (накази по школі, особові справи учнів) (170 од. зб.)
ф. Р – 128 - Одеська єврейська школа «Кустрем» № 2 Окрпрофосвіти (19201930 рр.) (особові справи викладачів) (29 од. зб.)
ф. Р - 834 - Одеська професійно-технічна школа № 1 «Метал » ім.
Вінчевского (1919-1930 рр.) (особові справи викладачів та учнів, відомості на
заробітну плату, особові картки учнів, списки працівників і учнів, довідки і
заяви про прийом до школи, довідки про місце проживання службовців
школи) (190 од. зб.)
ф. Р - 2102 - Одеська вечірня робітнича автомеханічна профшкола «Метал »
№ 3 (з 1930 р. - автомобільний технікум) (1929-1930 рр.) (особові картки
учнів) (6 од. зб.)

ф. Р - 4915 - Одеська професійно-технічна школа № 2 «Метал » ім. К. Маркса
(1922-1930 рр.) (накази, особові справи учнів, списки учнів і випускників,
протоколи засідань педагогічної ради) (142 од. зб.)
ф. Р - 1158 - Одеська профшкола № 3 «Метал» для підготовки фахівців з
обробки металу ( 1922-1932 рр.) (особові справи учнів, списки викладачів та
учнів, відомості на зарплату, книга прийому учнів, списки учнів які
закінчили школу, характеристики ) (145 од. зб.)
ф. Р - 2107 - Одеська професійно -технічна школа ім. Луначарського
Одеського губернського профосвіти « Губпрофобр » м. Одеса (1919-1923 рр.)
(списки і заяви викладачів і учнів) (2 од.зб.)
ф. Р - 4782 - Одеська хімічна професійна школа (Хімпрофшкола ) (1920-1933
рр.) (відомості на видачу зарплати, анкети вступників, списки викладачів та
учнів, особові справи учнів, довідки про закінчення школи) (76 од. зб.)
ф. Р - 2182 - Одеська будівельна професійна школа (будпрофшкола) (19191931 рр.) (відомості на видачу зарплати, особові справи викладачів,
службовців і студентів, заяви, списки та довідки працівників і учнів) (271 од.
зб.)
ф. Р - 4576 - Одеська професійна хімічна школа (Хімпрофшкола) Одеської
окружної інспектури народної освіти м.Одеса (Одеський електрохімічний
технікум Всесоюзного об'єднання хімічної промисловості «Всехімпром» )
(кол. Технікум мінеральної хімії ) (1927-1936 рр.) (накази по технікуму,
списки викладачів і студентів, особові справи викладачів, технічного складу і
студентів) (656 од. зб.)
ф. Р - 4865 - Одеська електротехнічна професійна школа ( 1923-1930 рр. . )
(накази по школі, особові справи викладачів, службовців та учнів,
списки прийнятих до школи, списки викладачів, службовців та учнів) (325
од. зб.)
ф. Р - 4842 - Одеська художня професійна школа Одеської обласної
інспектури народної освіти ( 1924-1934 рр.) (накази по школі, особові справи
студентів ) (111 од. зб.)
ф. Р - 838 - Одеська трудова школа № 7 (1936 р.) (свідоцтва про народження
учнів) (3 од. зб.)
ф. Р - 1658 - Барановська трудова школа Тарасо-Шевченківського району
(1926-1927 рр.) (списки і анкети учнів) (3 од. зб.)

