
Експозиції нашого музею
Були в нашому музеї минулого року? Сміливо 

приходьте і цього, адже нам є чим здивувати!
Наш музей один з небагатьох в Україні, який 

щороку радує відвідувачів новими експози-
ціями.  Так, останнім часом наші відвідувачі 
побачили нові експозиції «Запоріжжя на зламі 
імперій. 1914 – 1921 рр.» про події Української 
революції на Запоріжжі, «Економіка краю у 
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.», сут-
тєво оновлені зали «Дніпрогес — підкорення 
стихії», «Меблі м. Олександрівська ХІХ – почат-
ку ХХ ст.», «Майдан — початок незалежності» 
тощо.

В цілому, в музеї відкрито для відвідуван-
ня понад 25 залів! Про природу Запоріжжя та 
Степової України можна дізнатися в чотирьох 
залах відділу природи. В залах стародавньої 
історії представлена одна з найбільших у країні 

Дитячі програми нашого музею

Велику увагу дітей та батьків привертають 
дитячі програми музею. Багаточисленні ма-
сові заходи, ексклюзивні тематичні екскурсії, 
квести, майстер-класи дозволять вашій дитині 
у легкій, доступній та цікавій ігровій формі 
познайомитися з історією, природою Запорізь-
кого регіону, а також українськими святами, 
обрядами, традиціями.

У наших відвідувачів стали улюбленими за-
ходи до Різдва, Масляної, Великодня, Всесвіт-
нього Дня захисту дітей, 1 вересня, Дня Святого 
Миколая, Нового Року тощо.

Є цікаві ідеї? Звертайтеся до музею — втіли-
мо їх разом!

Свята та фестивалі у нашому музеї
Останнім часом наш музей перетворюється 

на майданчик для проведення різноманітних 
свят, фестивалів, концертів.

Серед найбільш відомих — славнозвісна «Ніч 
музеїв», яка проводиться щороку до Міжна-
родного дня музеїв у середині травня. Цього 
дня наші двері відчиняються для відвідувачів у 
вечері і не зачиняються до самої ночі! У програ-
мі запорізької «Ночі музеїв» концерти, прем’єри 
нових виставок та екскурсій, кінопокази, дитячі 
розважальні програми, запашна кава і смаколи-
ки від партнерів, а ще гарний настрій і приємні 
враження на цілий рік!

У грудні ми запрошуємо на фестиваль но-
ворічного настрою «Новорічний weekend», де 
у святковій атмосфері кожен відвідувач зможе 
власноруч зробити подарунок під ялинку для 
рідних та друзів. На фестивалі представлені де-
сятки майстрів з Запоріжжя та сусідніх регіонів, 
тисячі оригінальних та ексклюзивних подарун-
ків hande made, концерти, вистави, майстер-
класи та багато іншого. 

археологічних колекцій. В наступних експози-
ціях розкрита історія запорозького козацтва, та 
історія краю від XVIII до початку XX ст.

Окремі зали розповідають про події Україн-
ської революції на Запоріжжі, історію будів-
ництва Дніпрогесу, події Другої світової війни та 
післявоєнного відновлення.

Подіям сучасної історії України присвячені 
зали «Майдан — початок незалежності» та 
«АТО — війна за незалежність».

Особливо корисним відвідування музею 
буде для школярів та студентів, оскільки роз-
діли експозицій нашого музею відповідають 
розділам відповідних шкільних програм та  
програм для вишів. Тому, відвідавши музей, 
учні швидше і якісніше засвоять учбовий ма-
теріал з історій України та рідного краю, приро-
дознавства, географії тощо.

Оновлений зал
«Дніпрогес — підкорення стихії»,
2017 р.

Ціна квитків по музею
Для дорослих — 18 грн.

Для школярів, студентів, пенсіонерів —
10 грн.

Екскурсійне обслуговування
Вартість екскурсій для груп до 30 осіб:

Оглядова екскурсія — 130 грн.
Тематична екскурсія — 90 грн.

Замовлення екскурсій, довідки
Тел.: (061) 764-39-12

Моб. тел.: 093-368-21-80
Моб. тел.: 099-073-84-10

Наша адреса
м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 29

(зупинка громадського транспорту «Драмтеатр» / 
«Площа Свободи» / «Вулиця Троїцька»)

Графік роботи музею
У вівторок – п’ятницю:

з 9.00 до 18.00 (каса працює до 17.00);
У суботу:

з 9.00 до 16.00 (каса працює до 15.00)

Приєднуйтеся до нас у соцмережах!

Відвідайте наш сайт
zokm.jimdo.com

ВІДПОЧИВАЙ
НАВЧАЙСЯ
РОЗВИВАЙСЯ
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Запорізький обласний краєзнавчий музей — 
один з найбільших музеїв України. Наша колек-
ція нараховує понад 110 тис. предметів! Понад 
17 000 експонатів представлені у вітринах і 
доступні для огляду. Ми підрахували, якщо біля 
кожного експонату зупинятися бодай на 2 хви-
лини — нашим музеєм можна гуляти 23 дні без 
упину!

В нашій колекції є унікальні експонати, що не 
зустрінеш в жодному іншому музеї світу! Серед 
них, наприклад, срібне навершя у вигляді орла 
ІІ – VІІІ ст. з Вознесенівського скарбу. Експонат 
важить 1 кг. Скоріше за все це навершя слугува-

Запорізький обласний краєзнавчий музей 
розміщено в особливому приміщенні — 

колишній будівлі Олександрівської 
земської управи. Саме тут приймалися 

всі важливі та доленосні для м. За-
поріжжя та Запорізького краю рі-
шення. Місце, де це безпосередньо 
відбувалося, тобто велику сесійну 
залу земської управи (нині велика 
виставкова зала), можна побачити 
і сьогодні. Її інтер’єри збереглися 
майже в первісному вигляді.

Сама будівля зведена у 1913 – 
1915 рр. за проектом олександрівсь-

ких архітекторів на чолі з Яковом 
Делантом. Довгі роки це була найбіль-

ша адміністративна будівля міста. Її купол і 
сьогодні виділяється на фоні міського пейзажу. 

Сьогодні це пам’ятка архітектури національ-
ного значення!

Рання історія нашого музею пов’язана з 
ім’ям відомого етнографа, фольклорис-
та, археолога, краєзнавця Якова 
Новицького. У грудні 1921 р. він 
очолив щойно створений музей. 
Першими його експонатами ста-
ли предмети з приватної колек-
ції самого Я. Новицького.

У 1931 р. відомий літератор, 
перекладач Микола Філянський 
приїхав до м. Запоріжжя задля 
створення музею історії Дніпро-
гесу. За короткий час колектив 
музею зібрав чудову колекцію 
від найдавніших часів до початку 
ХХ ст. В 1939 р. музей отримав ста-
тус обласного краєзнавчого. Та не див-
лячись на успіхи, доля директора та декіль-
кох співробітників музею була трагічною. В 
1937 р. органи НКВС звинуватили керівницт-
во музею в антирадянській контрреволюцій-
но-терористичній діяльності. М. Філянського 
розстріляли, ще два співробітника музею 
були репресовані.

Під час Другої світової війни колекція 
музею була майже повністю втрачена. У 
1944 р. разом із післявоєнним відновленням 
економіки розпочалося і відновлення музею. 
У 1950 р. в музейній колекції нараховувалося 
вже понад 15 тис. предметів.

У 1977 р. Запорізький обласний краєзнав-
чий музей отримав нове приміщення, де 
перебуває до сьогодні.

Дещо з історії нашого музею Про будівлю нашого музею Колекція нашого музею

ло символом одного з римських легіонів. Існують 
версії, що срібний орел належав київському князю 
Святославу або болгарському хану Аспаруху. 
Якби то не було, сьогодні срібне навершя збері-
гається у Запорізькому обласному краєзнавчому 
музеї і його точну копію можна побачити в одному 
з залів музею.

Золотий хрестоподібний кінський налобник 
VІ – V ст. до н.е.  скіфської доби також можна 
побачити лише в нашому музеї. Цим налобником 
знатний скіф прикрашав голову свого коня.

Інші унікальні пам’ятки — бронзові навершя у 
вигляді грифонів скіфського часу з Чмиревої мо-
гили та оленей з Гайманової могили. 

Відділ природи нашого музею має багату ко-
лекцію чучел тварин: птахів, риб, ссавців. Одним 

Проект Земської управи, 1913 р.

Відкриття виставки у великій 
виставковій залі, 2016 р.

Золотий хрестоподібний
кінський налобник,
VІ – V ст. до н.е.

Срібне навершя у вигляді орла,
    ІІ – VІІІ ст.

з найбільш унікальних є чучело рідкісної 
тварини, що мешкає у Азовському, Чорно-
му, Мармуровому та Егейському морях. Це 
дельфін-азовка або морська свиня — єдиний 
представник китоподібних у басейні Азовсь-
кого моря. Зустріти азовку у природному 
середовищі велика вдача, а в музеї можна її 
бачити ледь не щодня.

Про інші унікальні експонати можна дізна-
тися безпосередньо у музеї, завітавши на 
екскурсію.

Я.П. Новицький
Бронзові навершя
у вигляді грифонів
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