
Секція 2 
 

Історія музейної справи, розвиток, маркетинг  
та менеджмент сучасного природничого музею 

 

А.М. Гарлінська, Ю.В. Тарасова, Л.А. Васільєва, 

Н.М. Стельмащук, Т.Л. Скок, М.М. Пампура, 

О.Д. Шимкович, Т.В. Андрійчук 
Житомирський державний університет ім. Івана Франка 

 

 

ЗООЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
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Музей природи Житомирського державного університету ім. Івана Франка 

по праву вважається одним з найкращих вузівських музеїв України. Зоологічний 

музей природничого факультету є гордістю нашого університету, в якому зібрані 

представники фауни Житомирщини, а також різноманітні види тварин з усіх 

куточків світу. 

Музей засновано в 1980 р. У створенні його брали участь викладачі, 

лаборанти кафедри зоології, студенти факультету. Засновником музею був доцент 

кафедри зоології Копеїн Кен Іванович, який протягом 1973 - 1976 р. разом з 

викладачами та студентами факультету створив базові колекції музею. 

Площа, яку займає музей, невелика, але кількість та різноманітність 

експонатів його просто вражаючі. Основою музею є зоологічна колекція, яка 

містить понад 550 експонатів хребетних тварин не лише з України, а й з інших 

куточків світу. Викладачами та аспірантами кафедри створено велику колекцію як 

двостулкових (Ііпіопісіае), так і черевоногих молюсків (Physidae, Neritidae, 

Lymnaeidae, Planorbidae, Viviparidae, Melanopsidae). 

Також у музеї представлено колекцію рідкісних і дорогоцінних мінералів, 

гірських порід Житомирщини (Коростень, Новоград-Во-линський, Соколовський 

кар'єр м. Житомир), України (Рівненська область, Кривий Ріг, Крим) та 

скам'янілостей древніх викопних рослин і безхребетних Євразії, зібрана під 

керівництвом доцента кафедри ботаніки Г.О. Корбута. У музеї є і гербарні зразки 

лікарських та медоносних рослин Житомирщини, колекція гнізд та яєць птахів, 

експонати скелетів багатьох хребетних тварин, анатомічні препарати різних 

частин тіла людини. Тому через деякий час Зоологічний музей було 

реорганізовано у Музей природи, який став окрасою не лише природничого 

факультету та Житомирського державного університету, але й міста Житомира. 

Фонди музею поповнюються за рахунок експонатів, які виготовляють 

студенти і викладачі природничого факультету під час навчальних практик, а 

також завдяки подарованим експонатам з різних регіонів і установ нашої країни та 

зарубіжжя: Куби, «Біловезької пущі», музеїв університетів Москви, Ростова-на-

Дону, Києва, Одеси та ін. 

Отже, у музеї зібрано велику і різноманітну колекцію експонатів, що 

допомагає вивчати оточуючий нас світ у першу чергу студентам, а також 

школярам, які приходять на екскурсії разом зі своїми вчителями, щоб ближче 



познайомитись з фоновими видами нашої країни, з рідкісними та зникаючими 

видами, які потребують охорони. 

Зоологічний музей є важливою ланкою виховного та навчального процесу. 

Видове різноманіття музею дозволяє поглибити і розширити кругозір студентів, 

учнів шкіл не тільки Житомира, але й області. 


