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Вінницька область



Вінницький обласний 
краєзнавчий музей

Історія створення Вінницького обласного краєзнавчого музею сягає 
далекого 1918 р., коли 14 травня Міська дума прийняла постанову 
про заснування крайового музею. Засновниками музею стали 
художники В’ячеслав Коренєв і Степан Слободянюк-Подолян, 
колекціонери Густав Брілінг та Юрій Александрович. Спершу заклад  
розмістився в чотирьох кімнатах квартири Коренєва (нині вул. 
Грушевського, 30). З 1921 р. йому надано будинок Топчевського (нині 
приміщення дитячої музичної школи № 1), де він діяв як історико-
побутовий з етнографічно-економічним та історико-археологічним 
розділами і відділом мистецтв. З 1929 р. і по сьогоднішній день 
Вінницький краєзнавчий музей розташований в одній із будівель 
найдавнішої пам’ятки архітектури м. Вінниця «Мури» (XVII–XVІІІ ст.). 
В 1964-1970 рр. здійснено повну реекспозицію музею, добудовано 
новий корпус. 2005 р. проведено реконструкцію фасаду.

Сучасна експозиція, загальна площа якої понад 2 тис. м2, 
розташована в 16 залах: у чотирьох йдеться про геологічне минуле, 
природні багатства, їх використання та охорону, флору і фауну 
Вінниччини, у наступних дванадцяти розкрито історію Східного 
Поділля від палеоліту до сьогодення. Ще три зали діють як 
виставкові. 

На даний час музейна збірка нараховує 100 тис. предметів. 
Зокрема, це колекція монет із 40 країн від часів античності до 
середньовіччя; з поміж 7 тис. археологічних предметів – коштовні речі 
доби бронзи та сарматського періоду, унікальні предмети трипільської 
культури, що презентували наш край в італійських містах Реміні і 
Тренто, в м. Лінц (Австрія) та м. Ганновер (Німеччина); близько 3,5 
тис. предметів етнографічної колекції представляють традиційні 
ремесла та промисли  нашого краю – гончарство, ткацтво, вишивку та 
ін.; більше 22 тис. експонатів – різноманітні рукописи, плакати, 
листівки, газети, книги, стародруки тощо. В музеї також зібрано типові 
зразки української ікони ХVІІІ – поч. ХХ ст., російські ікони починаючи з 
ХVІІ ст., старообрядницькі подільські ХІХ – поч. ХХ ст., є хатні ікони 
народних майстрів Поділля. Значну частину фонду становить 
нумізматична колекція: понад 23 тис. 

Щорічно музей відвідують 200 тис. чол., проводиться понад 1 тис. 
екскурсій.

м. Вінниця, вул. Соборна, 19  
(0432) 53-09-87, 67-49-46 
Е-mail: museumk@i.ua 
http://vinnytsia-museum.in.ua/ 

mailto:museumk@i.ua
http://vinnytsia-museum.in.ua/


На сьогодні заклад має дві філії. 15 лютого 1993 р., з нагоди 
четвертої річниці виведення радянських військ з республіки 
Афганістан та в пам'ять про тих, хто повернувся додому в «чорному 
тюльпані», відкрито Музей пам’яті воїнів Вінниччини, які загинули в 
Афганістані в 1979-1989 рр. Експозиція розміщується у приміщенні 
колишньої водонапірної вежі, збудованої у 1911 р. за проектом 
архітектора Г. Артинова (нині вул. Грушевського, 20).

У липні 2011 р. на території польової ставки «Вервольф» (нині смт 
Стрижавка Вінницького р-ну), в одному з найзагадковіших місць в 
Україні з часів Великої Вітчизняної війни, створено Історико-
меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму. Експозиція закладу 
розповідатиме про жахи окупації, мужній спротив місцевого 
населення, історію створення ставки, визволення Вінниччини від 
німецько-фашистських загарбників.

Музей провадить активну науково-освітню, науково-дослідницьку, 
експозиційну, виставкову, фондову, видавничу діяльність. Заклад є 
методичним центром області.



Вінницький обласний 
художній музей

Вінницький обласний художній музей був відкритий у 1987 році.  
Музейна збірка налічує 10500 одиниць (твори живопису, декоративно-
вжиткового мистецтва), серед яких твори мистецтва світового рівня 
від ХVІ до ХХІ століття, а також твори періоду трипільської культури 
5000-річної давнини. 

До основних завдань діяльності музею належать:
- науково-дослідницька робота з атрибуції (досліджень) творів 

мистецтва, визначення їх мистецької, культурної, історичної  і цінової 
вартості;

- науково-пошукова робота з поповнення фондів;
- науково-реставраційна робота;
- науково-просвітницька, лекційна, екскурсійна, мистецько-освітня 

робота з учнями, студентами навчальних закладів та широким колам 
громадян;

- популяризація наукових досліджень через виставкову роботу та  
друковані видання мистців як сьогодення, так і минулих часів 
Вінниччини;

- науково-методична робота з фаху  як  для співробітників музею, 
так і для профільних музеїв області.

У середньому музей протягом року здійснює культурно-освітню 
роботу з обслуговування  152 тисяч осіб (лекційна, екскурсійна 
робота, виставки як у приміщенні музею, так і на виїзді, арт-класи, 
лекції-практикуми, мистецько-освітні заходи, майстерня hand-made, 
робота Салону мистецтв,  тощо). 

м. Вінниця, вул. Соборна, 21  
(0432) 53-28-73, 67-72-52 
Е-mail: safferott@bigmir.net

mailto:safferott@bigmir.net


Вороновицький 
музей історії авіації 

та космонавтики 

Музей розміщено на другому поверсі маєтку, який почали будувати 
в 1770 р. польські магнати Грохольські. Експозиція сучасного музею з 
1971 року розташована в 3-х парадних залах другого  поверху (593м. 
кв.) Основу складають документи, фотографії, книги, особисті речі, 
малюнки О.Ф. Можайського. Подається коротка інформація про 
розвиток  вітчизняного повітряного флоту, перших авіаторів та їх 
рекорди  в  повітрі, муляжі  літаків  вітчизняного  виробництва: «Ілля 
Муромець», К-1,  К-2,  К-7. Розповідається  про  перше  авіаційне 
з’єднання  важких  бомбардувальників « Ілля Муромець» - конструкції 
 І.Сікорського. В  1916  році  штаб  ескадри  повітряних  кораблів  та  
база  забезпечення   стратегічної  авіації знаходилися у м. Вінниці  
Визначне місце відведено ролі авіації періоду Великої Вітчизняної 
війни. Відображено перші кроки людини в космос, побут космонавтів 
на орбіті, продукти  харчування тощо.   В двох залах музею стеля 
прикрашена художнім ліпленням, скульптурами ХVІІІ ст., які й сьогодні 
дивують всіх відвідувачів. 

Вінницька обл., Вінницький р-н., 
смт. Вороновиця, вул. Леніна, 26  
(0432) 58-74-59
Е-mail: voronavia8@mail.ru 

mailto:voronavia8@mail.ru


Оратівський 
районний 

краєзнавчий музей

Оратівський районний краєзнавчий музей заснований у 1994 році. 
Музей розташований у пристосованому приміщенні в двох залах 
загальною площею 177 кв.м. На сьогоднішній день музейна збірка 
нараховує 1978 експонатів основного фонду та 669 експонатів 
науково-допоміжного фонду. В експозиції музею переважно речові 
предмети етнографічного характеру.

Вінницька обл., смт. Оратів, 
вул. Кірова, 12  
(043-30) 2-92-67
Е-mail: orativculture@ukr.net 

mailto:orativculture@ukr.net


Волинська область



Державний історико-
культурний заповідник 

«Стародавній Володимир» 

Державний історико-культурний заповідник «Стародавній 
Володимир» створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 листопада 2001 року № 1509 «Про Державний 
історико-культурний заповідник у м. Володимирі-Волинському» з 
віднесенням його до сфери управління Волинської 
облдержадміністрації. З 01 січня 2015 року згідно типового положення 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 
2013 р. № 452 перейменовано у адміністрацію Державного історико-
культурного заповідника «Стародавній Володимир» у місті 
Володимирі-Волинському.

Адміністрація заповідника є культурно освітнім, науково-дослідним 
закладом, який здійснює на відведеній йому території та у межах зон 
охорони її наукове дослідження, охорону пам’яток культурної 
спадщини, популяризацію знань про них, а також організовує та 
здійснює культурне обслуговування відвідувачів.

Працівниками заповідника ведеться пам’ятко-охоронна, науково-
дослідницька, культурно-освітня, інформаційна робота, популяризація 
культурної спадщини.

Волинська обл., 
м. Володимир-Волинський, 
вул. Ковельська, 29  
(03342) 3-89-89
Е-mail: v.v.zapovidnyk@gmail.com 

http://volyn-museum.at.ua/index/der
zhavnij_istoriko_kulturnij_zapovidn
ik_starodavnij_volodimir/0-58
 

mailto:v.v.zapovidnyk@gmail.com
http://volyn-museum.at.ua/index/derzhavnij_istoriko_kulturnij_zapovidnik_starodavnij_volodimir/0-58
http://volyn-museum.at.ua/index/derzhavnij_istoriko_kulturnij_zapovidnik_starodavnij_volodimir/0-58
http://volyn-museum.at.ua/index/derzhavnij_istoriko_kulturnij_zapovidnik_starodavnij_volodimir/0-58


Запорізька область



Запорізький 
обласний 

краєзнавчий музей

Музей засновано у 1921 р. відомим краєзнавцем, археологом, 
етнографом Яковом Новицьким. У 1977 р. музей переїхав у колишню 
будівлю Земської управи (1913 – 1915 рр.) – пам’ятку архітектури 
державного значення.

Фондові зібрання музею нараховують понад 140 тисяч предметів 
(з них 110 тисяч основного фонду). Гордістю та окрасою музею є одна 
з найбільших в Україні археологічна колекція, великі нумізматична та 
етнографічна колекції, широке зібрання знаків, плакатів, зброї, 
предметів побуту.

Сучасна музейна експозиція розміщена у 23 залах відділів 
природи та історії: зали природи Запорізької області, чотири зали 
археології, зали історії запорозького козацтва, історії краю наприкінці 
XVIII – першій половині ХІХ ст., зали, присвячені подіям Другої 
світової війни та післявоєнній відбудові. Велику увагу привертають 
стаціонарні виставки: «Олександрівськ: місто і городяни», «Меблі ХІХ 
– початку ХХ ст.», «Нестор Махно та його час», «Дніпрогес: 
підкорення стихії». В серпні 2014 р. було відкрито виставку, 
присвячену Революції Гідності 2013 – 2014 рр. «Майдан – початок 
Незалежності».

У виставкових залах регулярно працюють виставки з українських 
музеїв, а також музеїв близького і дальнього зарубіжжя.

м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 29  
(061) 764-39-12 
Е-mail: zokm@ukr.net 
http://zokm.jimdo.com 

mailto:zokm@ukr.net
http://zokm.jimdo.com/


Київська область



Музей плакату 
України при журналі 

«Музеї України» 

МПУ зареєстрований 11.11.2011 рішенням виконавчого комітету 
Новопетрівської сільради Вишгородського району Київської обл. 
№133. Форма власності - приватна. Експозиція розгорнута в садибі 
Тернопільської обл. відділу сучасне село Нацмузею у Пирогові. 
Виставка - "Плакати Майдану" і "Крим - це Україна!". Ще одна 
виставка плакату "Від Майдану до АТО" у Києві, на Печерську, 
пл.Слави, музейно-виставковий центр КУН. Постійно проводяться 
прес-конференції, зустрічі з волонтерами і учасниками АТО. Філія - 
Музей української пропаганди - Київ, Драйзера, 8.

Музей плакату визнано Найменшим офіційно зареєстрованим 
музеєм світу у 2013 році центром ОПАД - міжнародне дослідження.

Київ, село Пирогів, на території 
Національного музею народної 
архітектури і побуту України  
(095) 501-67-68
Е-mail: ooh@ukr.net
http://museum-plakat.do.am 

mailto:ooh@ukr.net
http://museum-plakat.do.am/


Львівська область



Львівський музей 
історії релігії 

Дата створення – 1972 р., експозиція розміщена в приміщенні 
Домініканського монастиря (пам’ятці архітектури XIII-XVIII ст.). Музей 
нараховує вісім експозиційних відділів, має чотири філії (Музей 
садиба родини Антоничів у с. Бортятин, Червоноградська філія, 
Сокальська філія, Інститут релігієзнавства). Фонди музею 
нараховують понад 50 тис. експронатів основного фонду та понад 25 
тис. науково-допоміжного. Форми роботи музею: наукова-
дослідницька, науково-освітня, експозиційна, виставкова, видавнича, 
реставраційна, фондова.

Усі фото та відеопрезентації можна роздивитися на офіційному 
сайті музею: http://museum.lviv.ua 

м. Львів, площа Музейна, 1  
(032) 235-61-00
Е-mail: religio@ukrpost.ua
http://museum.lviv.ua 

http://museum.lviv.ua/
mailto:religio@ukrpost.ua
http://museum.lviv.ua/


Музей-садиба родини 
Антоничів 

(Бортятинська філія Львівського музею 
історії релігії)

Музей-садиба родини Антоничів розташований на території 
колишньої греко-католицької плебанії, де й мешкала сім’я Антоничів і 
куди приїжджав Богдан-Ігор Антонич. На початку 90-х років у плебанії 
зусиллями Ірини Калинець була створена кімната-музей Богдана-
Ігоря Антонича. До сторіччя від дня народження поета плебанію 
повністю відновлено і 25 жовтня 2009 року відбулось урочисте 
відкриття Музею-садиби родини Антоничів. У п’яти просторих 
кімнатах розмістилася експозиція музею. Створювали її працівники 
Львівського музею історії релігії. Експонати музею знайомлять із 
життєвим та творчим шляхом поета Богдана-Ігоря Антонича, історією 
становлення та розвитку греко-католицької церкви на Мостищині. У 
музеї можна оглянути давні побутові речі, подаровані мешканцями 
села та речі родини Антоничів.

Львівська обл., Мостиський р-н, 
с.Бортятин, вул. Б.І. Антонича, 2а
(032) 235 61 00
(032) 235-61-00
Е-mail: bortatyn@gmail.com 

http://museum.lviv.ua/filii-muzeiu
/muzei-sadyba-antonychiv/148-muzei
-sadyba-rodyny-antonychiv
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Рівненська область



Рівненський 
обласний 

краєзнавчий музей

Рівненський краєзнавчий музей створено 1940 року. У 1975 році 
музею передано приміщення колишньої гімназії (1839), історія якого 
пов’язана з іменами Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша, 
Михайла Драгоманова, Володимира Короленка. Окрім навчального 
закладу (який ще мав статус реального училища) у стінах цього 
приміщення перебував департамент освіти уряду Директорії, який 
очолював Іван Огієнко, кураторіум округу шкільного Волинського 
воєводства, рейсхскомісаріат «Україна», та обком КПУ.  

Будинок збудований у стилі провінційного класицизму. Ця найкраща 
пам’ятка архітектури ХІХ ст. по праву розмістила у своїх залах історичні 
та природні набутки Рівненщини. Музейна експозиція відкрита у грудні 
1978 року.

Сьогодні у Рівненському обласному краєзнавчому експонується та 
зберігається близько 140 тис. предметів музейного значення. Вони 
представляють археологічну, етнографічну, нумізматичну, природничу 
колекції, документи, нагороди, особисті речі  відомих діячів краю. 
Особливе місце в музейній збірці належить творам волинського 
іконопису, предметам козацької доби, колекції стародруків та роботам 
уродженця Рівненщини  відомого Європейського скульптора Томаша-
Оскара Сосновського. Щороку музейні фонди поповнюються новими 
надходженнями, які є результатом наукових експедицій, праці з 
старожилами, колекціонерами, краєзнавцями. Музей нараховує сім 
відділів та п’ять секторів. Три відділи краєзнавчого мають власні 
експозиції. Це - літературний музей Уласа Смчука, музей бурштину 
розміщені у Рівному по вул. Симона Петлюри, 17 та Сарненський 
історико-етнографічний музей.

Активною є виставкова діяльність Рівненського краєзнавчого музею. 
Зали музею приймають виставки музеїв, приватних колекцій, 
художників, народних майстрів із різних куточків світу. Значний інтерес 
для відвідувачів становлять постійнодіючі виставки “Наш край у роки 
Другої світової війни”, “А за ту волю золотую пролила Волинь кров свою” 
(створення та діяльність Української Повстанської Армії), «Музейний 
арсенал (виставка холодної та вогнепальної зброї), “Старе Рівне” 
(життєпис міста та його мешканці).

Оригінальними є експозиції, що представляють археологічні та 
етнографічні матеріали. Красу, неповторність та  самобутність 
Рівненщини не можна не відчути  у залах, що розповідають про 
рослинний та тваринний світ, водні багатства, геологію краю, волинський 
бурштин.

м. Рівне, вул. Драгоманова, 19
(0362)  26-75-80
Е-mail: rivnemuseum@ukr.net 
http://oblmus.ucoz.ua 
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http://oblmus.ucoz.ua/


Літературний музей 
Уласа Самчука в 

Рівному

Літературний музей Уласа Самчука в Рівному відкрито 20 лютого 
2007 року - в 102-річницю від дня народження письменника. 
Розмістився він у залах Будинку вчених по вулиці Симона Петлюри, 
17, і є відділом комунального закладу Рівненського обласного 
краєзнавчого музею Рівненської обласної ради.

Музей має свої особливості, якими вирізняється з-поміж подібних 
закладів. По-перше, його експозиція, висвітлюючи головні творчі 
здобутки Уласа Самчука, зосереджує увагу на впливі особистості 
письменника на весь український літературний процес ХХ століття. 
По-друге, експозиція відкриває глядачеві те гроно ще й досі належно 
не поцінованих письменників, яке, власне, і несло у світ справжнє 
українське художнє слово, продовжуючи традиції Т.Шевченка, 
І.Франка, Лесі Українки. По-третє, музей сфокусовує увагу на 
рівненському періоді життя і діяльності Уласа Самчука, зримо 
відтворивши літературну, культурну та духовну палітру краю в його 
найпереломніші та найдраматичніші роки і дні.

А ще - про літературу та її творців, про час і його провідних діячів 
музейна експозиція розповідає виключно словами самого Уласа 
Самчука.

м. Рівне, вул. С. Петлюри, 17
(0362)  26-14-54
Е-mail: nagornainna@ukr.net 
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Сарненський 
історико-

етнографічний музей

Сарненський історико – етнографічний музей заснований в 1974 
році і є відділом Рівненського обласного краєзнавчого музею. Завдяки 
науково-пошуковій і збиральницькій  роботі,  в семи залах  
представлена унікальна експозиція матеріальної  й духовної культури 
поліського регіону: експонується  народний одяг, традиційні промисли 
й ремесла,  селянський та міщанський побут, мистецькі й 
декоративно-прикладні вироби  народних майстрів.

На території музею було відкрито  єдиний в області архітектурно - 
етнографічний майданчик  під відкритим небом, де розміщено дві 
садиби поліщуків кін. ХІХ – поч. ХХ ст., каплиця ХVІІІ ст., вітряний 
млин кін. ХІХ ст., кузня.  Тут проводяться свята народної творчості, 
виставки, майстер-класи майстрів народної творчості,  виступи 
фольклорно-етнографічних колективів. 

м.Сарни Рівненської обл.,
Вул. Просвіти, 20
(03655) 3-53-97
Е-mail: sarnymuzei@meta.ua 
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Культурно-
археологічний центр 

«Пересопниця»

КАЦ «Пересопниця»  створений 29 серпня 2011 року з нагоди 
відзначення на державному рівні 450 річчя Пересопницького 
Євангелія, визначної пам’ятки мови, культури та мистецтва ХVІ 
століття,  золотої доби національного Ренесансу. Центр  це:

- археологічний музей;
- музей Пересопницького Євангелія
- музей-скансен «Княже місто ХІІ-ХІІІ ст.»
Крім того, у  Пересопниці збережений ареал історичного 

літописного міста, столиці удільного пересопницького князівства 
Давньоруської держави, пам’ятки культурної спадщини: культової 
архітектури, історії, археології.

18 працівників,У фонді реєстровано більше 5 тисяч експонатів. 
Для послуг відвідувачів – вісім одиниць екскурсійних путівок. В 
нашому арсеналі багато масових заходів, виставок. Великі щорічні (4 
роки) фестивалі та народні свята:

- січень: Словянський фольклорний фестиваль «Коляда»;
- травень: храмове свято у Пересопниці, свято духовності та 

культури;
- червень-липень: фестиваль історичної реконструкції «Русь 

Пересопницька»:
- липень: народне свято «На Купала вогонь горить» 6 липня;
- cерпень – фестиваль сакральної музики «Блага вість»
- жовтень – козацькі зустрічі на Покрову:
Наукова робота: проведення щорічних наукових симпозіумів з 

питань археології, рукописної книги ренесансного періоду, 
реконструкції історичних поселень. Видаємо збірки матеріалів 
симпозіумів.

Рівненська обл., с. Пересопниця,
Вул. Вербова, 22
(0362)  40-05-41, (097) 975-45-89
Е-mail: kolau@i.ua 
http://peresopnytsya.rv.ua 
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Хмельницька область



Хмельницький 
обласний 

краєзнавчий музей

У 1929 році в Проскурові (нині – Хмельницький) була організована 
перша установа музейного типу – музей санітарної культури, від якої 
в 1933 році відокремився як самостійна юридична особа краєзнавчий 
музей. Статус обласного музей набув у 1941 році, коли Проскурів став 
адміністративним центром Кам’янець-Подільської області. У 1954 
році Проскурів був перейменований на Хмельницький, а музей 
отримав назву Хмельницький обласний краєзнавчий музей. Декілька 
разів змінював своє місцезнаходження, з 1986 року розташований по 
вул. Подільській, 12.

На сьогодні Хмельницький обласний краєзнавчий музей 
складається з п’яти відділів, а саме: фондів, природи, історії, науково-
методичного та науково-масової роботи.

Для відвідувачів відкриті стаціонарні виставки:
● виставка “Природа рідного краю” розповідає про геологічне 
минуле, географічне розташування, корисні копалини, ґрунти, 
флору і фауну Хмельниччини, водні ресурси, у т.ч. мінеральні 
джерела. В експозиції також представлені палеонтологічні 
знахідки, зразки корисних копалин, опудала звірів і птахів, колекції 
безхребетних тварин тощо.

● на виставці “Із скарбниці матінки-природи” представлені 
експонати, зібрані в різних природних зонах земної кулі. Тут 
колекції тропічних метеликів, жуків, мешканців теплих морів, 
комах-шкідників та водяних комах, дереворуйнівних грибів, 
мисливських птахів, коштовного каміння тощо. Окремою діорамою 
відображено унікальне природне утворення Хмельниччини – 
подільські Товтри з його мешканцями.

● виставка “Традиції, побут та одяг сільського населення краю 
кінця XIX – поч. XX ст.” експонує куточок подільської хати, 
відтворений за традиціями того часу: мисником, скринею та піччю. 
В експозиції також представлені колекції одягу, предметів вжитку 
та знарядь праці, багато інших цікавих експонатів.

● виставка “Проскурів – романтика старовини” відтворює 
інтер’єри помешкань різних верств населення Проскурова (нині – 
Хмельницького) у ХІХ – на поч. ХХ ст. Експозиція насичена 
предметами побуту – меблями, посудом, витворами мистецтв, 
світлинами мешканців та видів міста.

м. Хмельницький, 
вул. Подільська, 12
(0382) 76-23-40
Е-mail: kzkkhmus@gmail.com 
http://okm.km.ua 
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● на виставці “У полум’ї Великої війни” представлена значна 
кількість зразків вогнепальної та холодної зброї, фотодокументи, 
медичні інструменти та обладнання, багато інших речей, 
пов’язаних з подіями Другої Світової війни на території нашої 
області. 

Фондова колекція музею нараховує понад 65 тисяч експонатів. 
Археологічна колекція складає 6,7 тисяч предметів, серед яких – 
унікальні ювелірні вироби Болохівської землі ХІІ-ХІІІ ст. Великі та 
цікаві колекції нумізматики та боністики, старовинної зброї, 
етнографії, подільської кераміки та фарфору, ікони, документів та 
фотографій з історії краю. Виокремлюється колекція зброї ХІХ – ХХ 
ст., яка вважається однією з найкращих в Україні. Цікавими є фонди 
природи краю, які зберігають предмети кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Надзвичайно високий науковий потенціал працівників музею, який 
виплекав видатного вченого доктора історичних наук, провідного 
наукового співробітника Інституту археології НАН України, Лауреата 
Державної премії України у галузі науки і техніки, О.М.Приходнюка, 
кандидата історичних наук В.І.Якубовського. Більше тридцяти років 
невтомної праці віддали музейній справі Лауреат обласної премії ім. 
П.Бучинського, колишня завідувач відділу природи Н.В.Нечепорук, 
нагороджена відзнакою Міністерства культури України “За багаторічну 
сумлінну працю”; колишній завідувач відділу історії Н.В.Кокошко, 
відзначена Почесною грамотою Міністерства культури України. Музей 
пишається відомим науковцем, заслуженим працівником культури 
України, кандидатом історичних наук, провідним науковим 
співробітником Хмельницького обласного краєзнавчого музею, 
дійсним членом Центру дослідження історії Поділля Інституту історії 
України НАН України, членом Національної спілки краєзнавців 
України, членом Національної Спілки журналістів України, членом-
кореспондентом Всеросійського історико-геральдичного товариства, 
членом Всеукраїнського геральдичного товариства, членом 
Подільського осередку Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України, Лауреатом 
обласної премії ім. Є.Сіцінського, міської премії ім. Б.Хмельницького, 
С.М.Єсюніним. Понад двадцять років направляла наукову думку 
музею заступник директора з наукової роботи І.М.Боголюбова, яка 
також нагороджена відзнакою Міністерства культури України “За 
багаторічну сумлінну працю”. Два десятка років керманичем була 
заслужений працівник культури УРСР М.І.Железнякова. Нині колектив 
очолює заслужений працівник культури України О.М.Брицька.

Музей виступає осередком науково-дослідної та музеєзнавчої 
роботи у Хмельницькій області, надає методичну та практичну 
допомогу у створенні музейних експозицій, видає чимало краєзнавчої 
літератури.

На жаль, обмежені площі експозиційних залів не дають можливості 
показати велику кількість дуже цікавих музейних предметів, тому 
багато музейних заходів за допомогою тимчасових та пересувних 
виставок, проводяться поза межами музею: в школах міста і області, 
дошкільних закладах, дитячих таборах, державних установах, 
бібліотеках тощо.



Хмельницький обласний 
художній музей

Хмельницький обласний художній музей засновано 1986 року. 
Знаходиться він у двохповерховій будівлі, зведеній ще на початку ХХ 
століття (1903 року) для Проскурівського відділення Південно-
Російського банку. Колекція музею налічує близько 7 тисяч одиниць 
зберігання. Невелика її частина представлена у постійній експозиції 
«Українське мистецтво ІІ пол. ХХ: художні паралелі». Окрім живопису, 
графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва сучасних 
митців з усіх регіонів України, у фондах зберігається невелика 
кількість творів класиків українського малярства кін. ХІХ – поч. ХХ ст., 
роботи зарубіжних художників, а також художньо-меморіальний 
комплекс видатного російського графіка Георгія Семеновича 
Верейського (1886-1962), який народився у нашому місті.

Співробітники музею проводять екскурсії, лекції, мистецькі уроки, 
бесіди-заняття, квести, зустрічі з художниками, майстер-класи, 
різноманітні виставкові проекти («До дерева», «Живопис. Музика. 
Поезія.», «Нашого цвіту – по всьому світу», «Діалог з природою» та 
ін.). Засновано щорічний музейний мистецький фестиваль 
«ART’колаж», який цього року вібувся втретє. На постійній основі 
діють проекти «Відкриті фонди», «Мистецькі зустрічі» та «Подільська 
палітра» (конкурс дитячих робіт на здобуття премії імені Людмили 
Мазур).

м. Хмельницький, 
вул. Проскурівська, 47
(0382) 65-61-15
Е-mail: museum.kh@gmail.com 
http://www.artmuseum.km.ua 
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Хмельницький 
обласний 

літературний музей

З 1 січня 1992 року в м. Хмельницькому було відкрито «Музей 
письменника Олександра Купріна та літераторів Хмельниччини» як 
відділ обласного краєзнавчого музею згідно рішення обласного 
виконавчого комітету від 20 листопада 1991 року № 187 «Про 
створення музею письменника О.І. Купріна та літераторів 
Хмельниччини на правах відділу обласного краєзнавчого музею».

Рішенням Хмельницької обласної ради від 28 вересня 2005 року 
«Про реорганізацію комунального закладу культури «Хмельницький 
обласний краєзнавчий музей» шляхом виділення з його складу музею 
письменника О. Купріна та літераторів Хмельниччини і літературно-
меморіального музею Анни Ахматової (с. Слобідка-Шелехівська 
Деражнянського району) створено комунальний заклад культури 
«Хмельницький обласний літературний музей».  

На 1 червня 2015 року загальна кількість експонатів 
Хмельницького обласного літературного музею становить – 7258 
одиниць: основний фонд – 5858 одиниць; науково-допоміжний – 1400.

Експозиційний комплекс нашого музею нараховує 3 зали та 
світлицю. Саме тут Ви зможете віднайти для себе досить-таки цікаву 
інформацію, що стосується письменників нашого краю, які тут 
народилися, проживали, мали або мають зв'язок з нашою місцевістю.

У складі Хмельницького обласного музею діє і літературно-
меморіальний музей Анни Ахматової. Музей було відкрито в 1989 році 
до 100-річчя з дня народження Анни Ахматової. Розташовано музей в 
колишньому маєтку її тітки Анни Еразмівни Вакар.

м. Хмельницький, 
вул. Грушевського, 68
(0382) 65-53-89
Е-mail: litmuzx@ukr.net 
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Музей історії міста 
Хмельницького

Музей історії міста Хмельницького є культурно-освітнім та науково-
дослідницьким закладом, заснованим Хмельницькою міською радою 
1996 року.

Зали музею розповідають про часи утворення міста, його життя і 
побут у польсько-литовську добу, за часів Російської імперії, 
Радянської України; знайомлять з його містами-побратимами. 
Найсвітліша і простора зала музею віддана мистецтву. Тут з успіхом 
проходять, змінюючи одна одну, різножанрові художні та 
фотовиставки, що демонструють роботи художників та аматорів міста.

Колекція музейних предметів в кількості близько 3,5 тисячі 
одиниць є державним фондом і постійно поповнюється. Характерною 
ознакою музею є його дивовижна камерність, «домашність». 
Здається, що бабуся-історія почувається тут дуже затишно й 
органічно. Експонати, представлені в музеї, різні за характером та 
тематикою, але їх поєднує зв’язок з історією міста Хмельницького. 

Музей історії міста має філію. У маленькому столітньому будинку 
на вулиці Шевченка, 3/1 оселилася історія Проскурівського підпілля. 
Враховуючи потужність місцевої підпільної організації та її значну 
антифашистську діяльність в окупаційні роки в місті Проскурові, 25 
березня 1994 року за ініціативи ветеранів – членів Проскурівської 
окружної підпільно-партизанської організації та за підтримки 
тодішнього міського голови Михайла Чекмана відбулося відкриття 
музею Проскурівського підпілля. Подія ця була присвячена 50-річчю 
визволення міста. Через два роки музей став філією музею історії 
міста. Після капітального ремонту та реекспозиції у 2011 році 24 
вересня в ознаменування Дня партизанської слави відкрились двері 
оновленого музею Проскурівського підпілля.

м. Хмельницький, 
вул. Проскурівська, 30
(0382) 65-53-94
Е-mail: mimh@yandex.ua 
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Хмельницький музей-
студія 

фотомистецтва

7 вересня 2010 року відкрито Хмельницький музей-студію 
фотомистецтва, який розмістився  у приміщенні історичної пам'ятки 
архітектури міста, побудованому на власні кошти Нафтулою 
Вассерманом  у 1910 - 12 роках.

Музей фотомистецтва є першим та єдиним в Україні.  У музейних 
вітринах виставлено колекцію, що налічує понад 2500 експонатів 
(фотоапарати, об'єктиви, збільшувачі, експонометри та інше 
приладдя), які ілюструють розвиток фотографії та виробництва 
фотоапаратів  за період з кінця XIX  до кінця XX століття. Колекцію 
довгий час збирав директор музею, хмельницький фотомайстер 
Костянтин Жданов.  Також, у ній представлено чимало давніх 
негативів, літографій, фотографій,  які зберегли для нас вигляд 
нашого міста та його мешканців.

У фойє знаходиться постійно діюча експозиція “Старе-нове місто”. 
На  фотографіях зображені визначні місця нашого міста, будинки, 
вулиці та міські пейзажі. Чорно-білі фотографії - це минуле нашого 
міста, а кольорові - це наше сьогодення. Переглядаючи ці світлини, 
можна зробити порівняння: які зміни відбулися у місті.

У мистецькій галереї регулярно проводяться нові фотовиставки 
найкращих фотохудожників з різних міст України, відомих не тільки у 
нашій країні, але й далеко за її межами. За досить короткий час 
існування музею було проведено більш ніж 50 стаціонарних виставок 
фотографії. 

Звісно, найцікавішою експозицією музею є постійно діюча виставка 
старовинного фотообладнання, серед якого є практично усі 
фотоапарати, що серійно випускалися у Радянському Союзі, багато 
фотокамер світових виробників, починаючи від кінця ХІХ століття до 
ери цифрової фотографії. Є професійна техніка, аматорські 
фотоапарати, виїзні комплекти фотографа та камери для студійної 
зйомки, прилади для друку фотографій, спецтехніка для 
аерофотозйомки, медичних та наукових дослідів. Широко 
представлені українські виробники фотоапаратури: Київський завод  
“Арсенал” (з 1947 р.) та Харківський завод “ФЕД”(з 1933 р). Серед 
великої кількості фотоапаратів є дуже цінні та раритетні зразки. Це 
фотоапарат ФЕД за порядковим номером 1252, який було 
виготовлено у 1934 році.  

м. Хмельницький, 
вул. Проскурівська, 56
(0382) 61-60-56
Е-mail: photomuzeum@gmail.com 

 

mailto:photomuzeum@gmail.com


Саме у цьому році і розпочалася історія    українського серійного 
виробництва фотоапаратів , коли у місті Харків на дитячій трудкомуні 
ім. Ф. Е. Дзержинського налагодили  випуск фотоапаратів “ФЕД” 
першої моделі (усього у 1934 році було виготовлено 1800 
фотоапаратів). В колекції є: відомий німецький фотоапарат “Лейка” 
(модель ІІІ), ФТ-2 (фотоапарат Токарєва) для панорамної зйомки, 
найменший дзеркальний фотоапарат  “Нарцис”, німецька студійна 
камера кінця ХІХ століття з розміром кадру 30х40 см., карданна 
павільйонна камера з електронним керуванням “Ракурс-672”  та 
багато інших.

Велику цікавість у відвідувачів викликає виставка старовинних 
фотографій. Всі світлини є оригінальними, виконані в різний період 
(кінець ХІХ — перша половина ХХ століття) та різних розмірів (від 6х9 
до 35х45 см). Перегляд цих світлин дає унікальну можливість 
подорожі у часі: побачити різні верстви населення (робітники, 
ремісники, прості селяни, купці, військовослужбовці, інтелігенція та 
дворянство), роздивитись цікаві типажі, характерні для свого часу 
костюми, зачіски, прикраси. Хмельничани та гості міста можуть 
оцінити майстерність фотографів початку ери фотографії з її 
мінімальними, недосконалими засобами і технічними можливостями, 
коли просто різка фотографія була справжнім дивом. Простота 
виконання світлин досі захоплює та дивує як простих відвідувачів, так 
і професійних фотографів.

На базі музею працює фотогурток “Ракурс” для дітей різного віку. 
Учні мають можливість познайомитись з історією фотографії, вивчити 
основи фотографування і на практичних заняттях закріпити отримані 
знання. Під керівництвом досвідченого викладача діти фотографують  
місто, його жителів, друзів та рідних, беруть участь в різноманітних 
конкурсах.

Жителі та гості міста мають можливість зробити художнє фото та 
скористатись іншими видами фотопослуг у студії, яка діє при музеї.

В найближчих планах — створення та  облаштування 
фотолабораторії, що дасть можливість відновити ручний друк чорно-
білих фотографій з плівки та фотопластинок.



Обласний літературно-
меморіальний музей 

М. Островського

Музей Миколи Островського було відкрито 16 червня 1979 року, 
створений за індивідуальним проектом зав. кафедрою Київського 
інженерно-будівельного інституту професора М. О. Гусева та 
архітектора Хмельницького інституту «Гіпроцивільпромбуд» В.М. 
Суслова.

Авторами оформлення експозиції виступили лауреати Державної 
премії ім. Шевченка архітектор А. Ігнащенко та худодожник А. 
Гайдамака з Києва, хмельницькі художники-дизайнери Л. Коваленко 
та І. Скорупський.

Музейне зібрання нараховує 27,8 тис. одиниць, з них 17,4 тис. – 
основний фонд. Основу музейної колекції складають речі, пов’язані із 
життям та діяльності М.Островського: документи, листи,  фотографії  
письменника та його рідних, особисті речі М.Островського, видання 
творів від 1-го (1932 р.) останнього  (2004 р.), дублікат особистої 
бібліотеки письменника, ілюстрації відомих радянських художників до 
творів М. Островського, документальні фільми про М.Островського та 
художні за його творами, предмети образотворчого та прикладного 
мистецтва, документи та фотографії, які характеризують діяльність 
творчих колективів, акторів, композиторів, музикантів, художників, 
пов’язаних з М. Островським; Так як музей має краєзнавчий відділ, то 
до музейного зібрання увійшли предмети побуту, етнографії, 
археологічні та природничі знахідки. Значне місце займають 
документи та фотографії з історії міста. У фондах музею знаходяться 
творчі роботи людей з особливими потребами: літературні твори, 
живопис, скульптура, вишивка, вироби декоративно-прикладного 
мистецтва, а також їх особисті речі, фотографії та документи.

Хмельницька обл., м. Шепетівка,
вул. Островського, 2
(03840) 4-14-74, 4-17-63
Е-mail: museum@ukrpost.ua 
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Кам’янець-Подільський 
державний історичний 

музей-заповідник

Музей заснований у 1890 році, сьогодні музей розташований у 8 
об’єктах:

Фондосховище (пл. Вірменський ринок, 3)
Старий і Новий замок (вул. Замкова, 1)
Ратуша (пл. Польський ринок, 1)
Вірменська криниця (пл. Польський ринок, 1)
Картинна галерея (вул. П’ятницька, 11)
Кафедральний костел св. Апостолів Петра і Павла (вул. Татарська, 

20)
Експозиція старожитностей Поділля (вул. Іоанна Предтечі, 2)
Виставкова зала (вул. Соборна, 29а)
Туристично-інформаційний центр (пл. Польський ринок, 18)

Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Іоанна Предтечі, 2
(03849) 2-38-69
Е-mail: museum.kp@gmail.com 
http://muzeum.in.ua 
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Державний історико-
культурний заповідник 

«Межибіж»

Заповідник створений на базі замкового ансамблю, розташованого 
на території містечка Меджибіж, яке вперше письмово згадується у 
1146 р. У 1971 р. у фортеці був відкритий краєзнавчий музей, першим 
завідувачем якого став Михайло Йосипович Ягодзинский (14.06.1923 - 
26.07.2008). З 1969 р. у фортеці почалися реставраційні роботи, які 
тривають до цього часу. В ході реставрації відновлено Лицарську 
вежу, Каретний корпус, замкову церкву (XVI ст.), адміністративний 
корпус, пристінні корпуси (казарми). 

У відреставрованих приміщеннях розміщені: історична експозиція, 
яка розповідає про історію фортеці і містечка Меджибож, експозиція 
"Пам'яті жертв Голодомору 1932 - 1933 рр. на Хмельниччині", 
етнографічна експозиція, виставка робіт меджибізького майстра з 
плетіння соломки Ігоря Майстерука, тимчасові художні і 
фотовиставки.

Щорічно заповідник відвідують більше 30 тис. туристів, тут 
проходить дві історико - краєзнавчі конференції, археологічні читання, 
працює три археологічні експедиції. Щороку тут проводиться близько 
15 наукових заходів регіонального, всеукраїнського та міжнарожного 
форматів.

Сьогодні Меджибожская фортеця - туристичний центр, який з 
кожним роком набуває популярності. Найвідомішим культурно-
туристичним заходом є фестиваль середньовічної культури 
"Стародавній Меджибіж", який у 2015 р. пройде вдесяте. Проводяться 
фестивалі історичної реконструкції, фестивалі авторської пісні пам’яті 
археолога, поета, барда Олександра Авагяна, байкерські зльоти 
"МотоМежибожжя" та інші події, цікаві для дорослих і юних 
відвідувачів. 

Проводяться дитячі екскурсії-квести, майстер-класи для юних 
археологів та виїзні Дні ДІКЗ «Межибіж» в бібліотеках міста 
Хмельницького.

Видавнича діяльність ДІКЗ «Межибіж» включає в себе видання 
збірників матеріалів конференцій, археологічних читань та інших 
наукових робіт. Регулярно видається серія персональних збірників 
публікацій наукових працівників ДІКЗ «Межибіж», які працювали у 
ньому в різний час.

Хмельницька обл., Летичівський р-н,
Смт. Меджибіж
(03857) 9-71-23, 9-71-30
Е-mail: mezhybizh@ukr.net 
http://mezhibozh.com 
https://www.facebook.com/DerzavnijIsto
rikoKulturnijZapovidnikMezibiz
https://twitter.com/Mezhybizh 

 

mailto:mezhybizh@ukr.net
http://mezhibozh.com/
https://www.facebook.com/DerzavnijIstorikoKulturnijZapovidnikMezibiz
https://www.facebook.com/DerzavnijIstorikoKulturnijZapovidnikMezibiz
https://twitter.com/Mezhybizh


Управління культури, національностей та релігій Хмельницької ОДАї
http://kultura.km.ua 29000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87

Тел. (0382)79-59-74 E- mail: oblkultura@gmail.com 
Державний історико-культурний заповідник «Межибіж», 2015 рік

https://www.facebook.com/DerzavnijIstorikoKulturnijZapovidnikMezibiz 

Інформацію про музейні установи подано у відповідності до текстів заявок на 
участь у Першому регіональному музейному форумі «Музей: храм муз — 

2015»

Відповідальний за підготовку каталогу: науковий співробітник ДІКЗ «Межибіж» Западенко І. В.

http://kultura.km.ua/
mailto:oblkultura@gmail.com
https://www.facebook.com/DerzavnijIstorikoKulturnijZapovidnikMezibiz
https://www.facebook.com/kminfo
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