М у з е ї ОДАУ

узеї ОДАУ розташовано в кількох приміщеннях різМ
них навчальних корпусів. Це дає можливість залучати їхні експозиції до активного навчального і виховного
процесів під час оглядових лекцій та екскурсій для студентів університету і школярів області.
Музей історії Одеського сільськогосподарського інституту засновано в 1970 р. Над його створенням працювали викладачі і студенти факультетів. Активну участь
у створенні експозицій музею брали доценти Н. Г. Фуга,
Н. З. Георгієвський, В. О. Цвєтков, М. М. Коваль. Експозиції
та фонди музею відображають історію ОДАУ як освітнього, наукового та культурного закладу. Цінними експонатами є альбоми випускників з перших років заснування
ОСГІ, життєписи наукової і навчальної діяльності факультетів, виховної роботи й дозвілля студентів різних років,
рукописи та видання наукових праць, нагороди заслужених діячів освіти, науки та культури, колективів художньої
самодіяльності та спортивних команд, твори живопису,
скульптури, меблі, наукові прилади, фотографії та інші
предмети, пов’язані з історією ОДАУ.
Музей анатомії свійських, дрібних та екзотичних тварин. Історія музею починається в далекому 1938 р., коли
почала відновлюватися робота факультету ветеринарної
медицини при Одеському сільськогосподарському інституті. Значний внесок у поповнення колекції зробили перший декан факультету ветеринарної медицини професор
В. М. Жеденов та професор Д. К. Третяков, що був на той
час провідним викладачем курсу анатомії та гістології
з ембріологією, один з організаторів Одеського сільськогосподарського інституту.
Сьогодні викладачі кафедри реставрують і оновлюють експонати анатомічного музею, всі препарати музею

систематизовано і розкладено в шафах і на стелажах за
функціонально-анатомічним принципом відповідно до
навчальних планів та програм з анатомії свійських, дрібних та екзотичних тварин. У музеї анатомії зібрано велику
кількість сухих кісткових препаратів: 25 скелетів, 97 черепів, 168 грудних та тазових кінцівок різних видів тварин,
20 скелетів птиці, а також 64 муляжі різних органів, крім
того є сухі м’язові препарати великої рогатої худоби, собак. Для самостійного вивчення будови окремих органів,
розташування судин та нервів є вологі препарати.
Патологоанатомічний музей. Музей почав своє існування також з початком відновлення роботи факультету
ветеринарної медицини. Спершу в ньому розташовувалася невелика кількість експонатів для навчання, які
привозили студенти з виробництва, але поступово їхня
кількість збільшувалася, і з часом колекція переросла
в музейну експозицію. Всі препарати музею систематизовано в шафах-вітринах відповідно до патології систем органів та навчальних планів і програм з дисципліни
«Патологічна анатомія та розтин». Нині в музеї нараховують близько 500 музейних препаратів, які показують
основні патологоанатомічні зміни в органах і тканинах
при різних захворюваннях. Крім того, є колекція гістологічних препаратів у кількості більш ніж 300 одиниць.
Значну увагу приділено виготовленню таблиць та слайдів,
на яких розміщено сучасний матеріал.
Музеї відкриті для вільного відвідування. Сюди приходять студенти з інших факультетів ОДАУ, школярі
Одеси, Черноморська, Южного та учні шкіл Одеської області, а також абітурієнти під час днів відкритих дверей.
З 2005 р. екскурсію музеями кафедри проводить завідувач
кафедри, доцент Ж. Б. Коренєва.
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